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كلمهنخست

سال نو مبارک

لطفا از خودتان طلبکار شوید

یاسراحمدوند
سردبیر

بهار، زمان زندگی دوباره طبیعت و جان گرفتن درختان و روزهای تمجید ازشکوفه و نسیم 
روح نواز ســحرگاهی و خالصه هرچه خوبی و لطافت از ازل تاریخ تا ابد ادبیات اســت اما یک 
که خیلی هم لطیف و دل نواز نیست. بهار بیش از همه فصل و همه وقت،  ویژگی دیگر دارد 
گذر عمر است. شاید چون بیش از هروقت دیگر درباره زمان و دور زدنش می شنویم.  یادآور 
شاید احساس می کنیم دوباره نقطه سرخط هستیم و فرصت دوباره و روز از نو و روزگار از نو. 
به هر حال بهار موقع قول و قرارهای هرکس با خودش هم هست. موقع تصمیم های بزرگ. 
گشته. این ویژگی بهار  موقع مرور و حسابرسی و حساب کشی از سال طی شده و عمر سپری 
شــاید چندان هم جذاب و دلپذیر نیســت. این حال مردد بین غم و شــادی در هنگام ســال 
تحویل و آغاز بهار در همین ریشه دارد. همین زیر  و رو کردن یکسال و بیرون کشیدن خوبی ها 

که سال خوبی بود یا سال خوبی نبود. و زشتی  ها و در آخر چسباندن برچسبی به سال 
حساب کشی از خود و احوال خود اتفاق خوبی است. ما هرکدام برای خود تاریخی را برای 
حسابرســی مالــی خودمــان تعییــن می کنیــم و ســال مالــی بــرای خودمــان داریم تــا از اضافه 
کنیم. اما بد نیســت  ج ســال، یک پنجم اش را به عنوان خمس شــرعی مال پرداخت  مخار
تاریخی هم برای حساب  و کتاب روحی خودمان داشه باشیم. یکی از بهترین زمان ها برای 
این کار انتهای سال جاری و ابتدای سال آتی است. فرصت مناسبی است برای بازنگری در 
کرده ایم. قرارهای ابتدای سال با خودمان را  احوال یک ساله خودمان و بررسی این که چه 
کرده ایم و چقدر به قرارهای مان پابند بوده ایم  گر درســت بگذاریم و آخر ســال ببینیم چه  ا

می تواند فرصت رشد باشد. 
کنیم خوب است رابطه خودمان را با چند موضوع بررسی  گر خواستیم یک سال خود را مرور  ا
کنیم و خودمان را قضاوت کنیم. اول رابطه خودمان را با خدا داوری کنیم. چقدر به فکرش 
بوده ایم و چقدر توجه کرده ایم به آنچه از ما خواسته. بنده خوب خدا بوده ایم یا نه. بعد بهتر 
است رابطه خودمان را با خودمان بسنجیم. چقدر هوای خودمان را هوای دلمان را هوای 
روحمان را داشته ایم. چقدر برای یادگرفتن چقدر برای فربه کردن روحمان وقت گذاشته ایم. 
گرفته ایم.  ببینیم دوست داشتنی هایمان چه بوده اند و از چه خوشمان آمده و از چه فاصله 
بعد نوبت دیگران اســت؛ اول خانواده. مســئولیت ها و وظایفی داریم در این باره. رفتارمان 
را در قبــال مســئولیت های خانوادگــی هــم دقیــق داوری کنیــم. رابطه مهــم دیگری که باید 
کنیم رابطه با جامعه مرتبط با ماســت؛ همکاران، همســایگان، خویشــاوندان،  یه آن توجه 
گروه از این ها وظایفی داریم و مسئولیت هایی به عهده  همشهریان، هموطنان. در قبال هر 
ماســت. خوب اســت آخر ســال از خودمان بپرســیم برای همکارانم، بستگانم، همشهریانم، 

کرده ام؟  هموطنانم فرد مفیدی بوده ام؟ برای آن ها چه 
گــر بخواهیــم نتیجــه خوبــی از داوری خــود بگیریم بهتر اســت این کار را ســخت گیرانه انجام  ا
کارنامه یک ســال  دهیم. این طور ضعف ها بیشــتر و بهتر خودشــان را نشــان می دهند. وقتی 
گرفت. خود را دیدیم وقت قول و قرارها فرا می رسد حاال بهتر می توان برای سال نو تصمیم 

کــه همــه از هــم طلبکار شــده اند شــاید بد نباشــد مــا از خودمان طلبکار شــویم.  در زمانــه ای 
نتیجه خوبی دارد. 



اشـاراتی  نـوروز  موضـوع  بـه  مختلـف  سـنوات  در  انقـاب  معظـم  رهبـر 
داشـته اند و جنبه هـای مختلـف آن را از لحـاظ تربیتـی و تاریخـی تبییـن 
مهـم  نـكات  بازخوانـی  بـا  شـماره  ایـن  راهبـرد  بخـش  در  فرموده انـد. 
مـورد اشـاره ایشـان، مطالـب مختلفـی دربـاره نـوروز از نـگاه معظم لـه را 
فراهـم کرده ایـم. در مقالـه »نـوروز ایرانـی بـه جـای نـوروز باسـتانی« اشـاره 
ایرانـِی  اینكـه  بـر  کیـد  تأ بـا  ابتـدای سـال 1394  رهبـری در  کـه  کرده ایـم 
زیرِک مسـلمان، نوروز باسـتانی را با عقیده  خود و به شـكل دلخواه خود، 
تغییـر داد؛ تصریـح فرمودنـد: »قالـب نـوروز و صـورت نـوروز را نگه داشـت، 
کـرد.« در یادداشـت الگـوی رهبـری فرهنگـی در  محتـوای آن را عـوض 
نامگـذاری سـال ها بـه موضـوع آسیب شناسـی عمومـی وضعیـت فرهنگـی 
پرداخته ایم. همچنین در یک گزارش کوتاه، پیام های نوروزی بنیانگذار 
کرده ایـم. بازخوانـی  نیـز  را  خمینـی)ره(  امـام  حضـرت  اسـامی   انقـاب 

راهــــــــبرد

5

نوروز ایرانی به جای نوروز باستانی

تالقی ایران، اسالم و انقالب

کن قلب ما را نورانی 



راهــــــــبرد

ویژه نامه نوروز    98  |     مشاره         42 6

راهــــــــبرد

نوروز ایرانی
به جای نوروز باستانی

رهبـر معظـم انقـاب در ابتـدای سـال 1394 دربـاره نـوروز بـه فلسـفه مهمـی 
اشـاره فرمودنـد. ایشـان بـا تأکیـد بـر این کـه ایرانـِی زیـرِک مسـلمان، نـوروز 
باسـتانی را بـا عقیـده  خـود و بـه شـکل دلخـواه خـود، تغییـر داد؛ تصریـح 
فرمودنـد: »قالـب نـوروز و صـورت نـوروز را نگه داشـت، محتوای آن را عـوض کرد. نوروز 
باسـتانی، نـوروز پادشـاهان بـود؛ فرصتـی بـرای سـاطین و حـّکام مسـتبد بـود؛ بـرای 
این که شـکوه خود و عظمت ظاهری خود را به رخ مّلت ها بکشـانند و بنشـینند از آن ها 
هدیـه بپذیرنـد. حّتـی در زمـان بنی امّیـه و بنی عّبـاس کـه نـوروز بـه دربارهـای خافـت 
اموی و عّباسـی وارد شـد، همان رفتار و سـیره پادشـاهان و کسـرایان فارسی باستان در 
دربـار آن هـا عمـل می شـد. اّمـا ایرانـِی مسـلمان، ایـن نظـم را، ایـن قالـب را به نفـع خـود 
تغییـر داد؛ اگرچـه ایـن تغییـر به صـورت دفعی انجام نگرفته اسـت، اّما شـما امـروز بعد از 
گذشـتن قرن هـا، مشـاهده می کنیـد کـه نـوروز بهانـه ای و وسـیله ای اسـت بـرای ارتبـاط 

قلبـی میـان مـردم و میـان مبـدأ عظمـت و عـّزت، یعنـی ذات مقـّدس باری تعالـی.«   

هجــری )ابتــدا طاهریــان و ســپس آل بویــه( حکومت هــای 
کشــورمان قــدرت را بــه  مســتقل و نیمه مســتقل ایرانــی در 
دســت گرفتنــد و از ســوی ایــن حکومت هــا و جامعــه ایرانی 
آن زمان ابــدًا تحرکی برای بازگشــت به دوران قبل از اســالم 
دیده نشد. این در حالی است که آتشکده های زرتشتیان در 

نهایت احترام از سوی مسلمانان نیز همچنان فعال بودند.

     ایرانی زیرک مسلمان
ایرانیان پس از اســالم بــه پیــروی از دین جدیــد و آموزه های 
ائمه اطهار)علیهم الســالم( که نمونه مجســم دین بودند به 
بازنگری در اعمــال و عقاید و به طور کلی همه شــئون زندگی 
فردی و اجتماعی همت گماردند. در حقیقت، اسالم دری را 

علیرضا خورسند

کرم)ص(، دین مبین اســالم در سراسر شبه   پس از بیست وســه ســال تالش و مجاهدت پیامبر ا
گیر شد. بدین ترتیب حکومت اسالمی از شرق با امپراتوری ایران، و از شمال  جزیره  عربستان فرا
ک مرزی یافت. در این زمان، دو نامه پیامبر به پادشاهان ایران  و شامات با امپراتوری روم اشترا

و روم و دعوت آن دو به اسالم، نشان از آمادگی اسالم برای گسترش در میان ملل دیگر بود.
از ســوی دیگر نظام طاغــوت و جامعه طبقه بندی شــده ای کــه امــکان هرگونه رشــد و تعالی را 
از آدمیــان ســلب می کــرد، زمینــه ای را فراهم ســاخت تا مــردم نواحــی دیگر بــه ویژه ایــران، به 
زمزمه هایی که از اســالم شــنیده می شــد عالقه نشــان دهند. زمزمه هایــی که نشــان از برابری 

انسان ها و عدم برتری نژادی بر نژاد دیگر مگر به واسطه رعایت تقوای الهی بود.
 ایرانیان که شــاهد تحریف آیین زرتشــت از سوی سلســله ساســانیان و تبعیض های طبقاتی 
- به طوری کــه حتی حق ســوادآموزی هم اختصاص به طبقه  اشــراف داشــت - و فســاد رایج 
در دیوان حکومتی بودند، با شــنیدن اوصاف اســالم، دل در گرو این دین الهــی دادند. بدین 
کم شــد. بدون  گیرتــر از مجاهــدان و لشــگریانش بر ایــران حا ترتیــب روح اســالم ســریع تر و فرا
گر میل باطنی و قلبی مردم ایران برای استقبال از اســالم نبود، هیچ گاه بدین سرعت  شــک، ا
لشــکر مســلمین قادر به فتــح امپراتوری ایــران و شکســت نیروی نظامــی ای که چنــد ده برابر 

کوچک تر از آن بود نمی شد.
مرحــوم آقــای عزیــزا... عطــاردی در مقالــه ای با عنــوان »فعالیــت اســالمی ایرانیــان« چنین 
نگاشــته اند: »همه مورخین می نویسند که دین اسالم با سرعتی شــگفت انگیز در ایران پیش 
رفت و این ملت بــدون جنگ و جدال از آن اســتقبال کرد و در مدت بیســت ســال، تمام فالت 
گرفت.  ایران را از ســاحل فرات تا رود جیحون و از کناره های ســند تا کرانه دریاچه  خــوارزم فرا
کثریت  پــس از این تمام کشــور پهنــاور ایــران به تصــرف مســلمین درآمد، طولی نکشــید کــه ا
مردم این کشــور به اســتثنای کوه های مازندران و دیلمان، دین اســالم را پذیرفتند و فعالیت 

ع مقدس شروع گردید.« و کوشش این مردم برای تبلیغ اسالم و تحکیم مبانی و قواعد شر
بر همین اســاس اســت که باید گســترش اســالم را بیشــتر از ســوی فرهنــگ و روح معنوی آن 
بدانیم تا حضور لشــکریان نظامــی. همان گونه کــه قرن های بعد تاجــران ایرانی بــا اعمال و 
رفتار خود در آســیای شــرقی، اســالم را به اهالی آن ناحیه معرفی و ترویج کردند. این اندیشه 
که ملت ایران به زور شمشیر به آیین اسالم در آمد، به طور کلی مردود است، زیرا در قرن سوم 
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به سوی مؤمنین خود گشــود و ایرانیان بیش از هر قوم دیگری برای رســیدن به تعالی شتاب 
داشــتند. حذف طبقات اجتماعی، برابری انســان ها، دعوت به دانش انــدوزی و خردورزی، 
کید اســالم بود کــه بایــد در جامعــه آن روز اتفــاق می افتــاد. بدین ترتیب،  از جملــه دســتورات ا
سلسله ای از اعمال و رســومات که زاییده نظام شاهنشــاهی بود باید از بین می رفت و یا تغییر 

می یافت. یکی از مهم ترین این رسومات جشن نوروز بود.

     نوروز ایرانی 
نــوروز به عنوان ســنتی تاریخــی، در ابتدا به عنوان جشــنی بــه پاس آغــاز بهــار و رویش مجدد 
نعمــات الهــی برگــزار می شــد، امــا ســال ها بعــد بــا کمرنگ شــدن جشــن مهــرگان، به عنــوان 
بزرگ ترین جشــن ایران باســتان، و آغاز ســال شمســی قرار گرفت. پادشــاهان مختلف از این 
مراسم به عنوان نوعی تفاخر و فخرفروشی ســود می بردند. حکومت های تابعه و رعیت ها نیز 

باید برای پادشاه در این روز هدیه می آوردند. 

پادشــاهان تــالش می کردنــد تــا بــا هرچــه عظیم تر 
شــدن ایــن مراســم و بالطبــع هدایــای دریافتــی، 
عظمــت و شــکوه خــود و حکومتشــان را به مــردم و 

دیگر حکومت ها نشان دهند.
 در واقــع، دیگــر جایــی بــرای شــکرگزاری از خالــق 
طبیعت در این جشــن نبود و این جشــن تبدیل به 
جوالنگاهــی برای حکومت های اســتبدادی شــده 
بود. اما پس از ورود اســالم به ایران، نــوروزی که تا 
قبل از اسالم نماد خودکامگی و فخرفروشی شاهان 
و حکومت هایشــان بــود، بــه مــرور زمــان به عنوان 

نشانه ای معنوی، اجتماعی و طبیعی بدل شد. 
این دگرگونــی از توجــه مؤمنین به احادیث و ســیره 
ائمه اطهار)علیهم الســالم( در برابر ســؤال پیرامون 
ماهیــت نــوروز و همچنیــن ظرافت و نکته ســنجی 

ایرانیان در فهم منطق اسالم نشأت گرفته است. 
این تغییرات کــه باعث دگرگونی نوروز باســتانی به 

ح زیر است: نوروزی ایرانی- اسالمی شد به شر
  1. تغییــر ماهیت نــوروز بــه ارتباط با خالق هســتی و 
پیمان با پروردگار جهانیان برای تجدید عهد بندگی.

  2. تغییــر مبــدأ سال شــماری از شاهنشــاهی بــه 
هجرت پیامبر، تا ایــن نقطه عطف تاریخ اســالم تا 

همیشه ماندگار شود.
  3. ابقــای معیــار شمســی به منظور حفــظ هویت 

سیاسی و ملی در مقابل معیار قمری.
  4. اصــرار بــه رعایــت صلــه  رحــم و اصــالح ارتباط 
میان مــردم بنابــر ســفارش ائمه  اطهــار)ع( بــه این 

عمل خداپسندانه.
  5. تبــرک جســتن از بقــاع متبرکــه و صالحیــن 

به جای تبرک جستن به حکام مستبد.
ذکــر ایــن نکته بســیار ضــروری اســت کــه در مــوارد 
متعــددی، ایرانیان می توانســتند به ایــن تغییرات 
پشــت کنند و راه مرســوم باســتان را پیــش بگیرند، 
همان گونه کــه بنی امیه تنها با گذشــت چند ســال 
از رحلت پیامبر باز به ارزش های جاهلی بازگشــتند 
و نهضت برتری عرب بــر عجم را بــه راه انداختند و 
کمیــت زر در بینشــان رواج یافت، امــا ایرانیان  یا حا
هیــچ گاه در طــول تاریــخ پــس از اســالم بــه دوران 
باســتان بازنگشــتند و تا بــه امــروز در ایــن راه ثابت 

قدم مانده اند. 
همچنان کــه امــروز نیــز ماهیت نــوروز به جــز توجه 
معبــود بــه خالــق هســتی و آیــات وجــودی اش بــه 

سوی دیگری نیست.    
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تالقی ایران، اسالم و انقالب
معنای متفاوت نوروز از منظر رهبر انقالب

مجتبی نامخواه

     نوروز در دو سطح تحلیل
ع این نوشتار پرســش از چگونگی تحلیل نوروز در  موضو
ساحت تفکر انقالب اسالمی با محوریت اندیشه حضرت  
آیت ا... خامنه ای است. این بررسی در وهله اول در پی 
بازشناسی تحلیل نوروز از خاســتگاه و در انقالب اسالمی 
کید دارد  ایران اســت و بر فرصــت اجتماعــی- انســانی  تأ
که ســنت نوروز به دســت می دهــد. در ســطح کالن تر اما 
می تــوان ایــن تحلیــل را بــه مثابه یــک نشــانه/ الگــو در 
تحلیل هــای هویتــی و نســبت »اســالم« و »انقــالب« بــا 
امر ملــی )و ســنت های ملی( یــا »ایــران« در نظــر گرفت. 
مناســبات اســالم و ایران یکــی از مهم ترین مســئله های 
هویتــی یک و نیم ســده  اخیر جامعــه ایرانی بوده اســت. 
معادله ای کــه از حدود نیم ســده پیــش با افزوده شــدن 
متغیــر انقــالب وجــوه بدیــع و متمایــزی یافتــه اســت. 
کــه حــل آن ظرفیتــی ذوابعــاد را در ســطوح  معادلــه ای 
هویتــی تثبیت می کند و عــدم حــل آن چندپارگی هویتی 

را در پی خواهد داشت.

     چیستی و تطور نوروز
نوروز از جمله مضامینی اســت که طول سال هایی چند، 
گونی در سخنان رهبر  دســت مایه ارائه  تحلیل های گونا
انقالب بوده است. عطف به خاستگاه و جایگاه حقیقی 
آیت ا... خامنه ای در اندیشــه اســالمی معاصــر، ادبیاتی 
که از خالل این تحلیل هــا فراهم آمده یک تجربه نظری 
ع نوروز برای  بی بدیل اســت؛ چرا که در خصوص موضــو

تفکر اجتهادی-اسالمی کمتر اندیشه ورزی شده است.
گــذرا بــر بیانــات رهبــر انقــالب بــا دو ســطح از  بــا مــروری 
تحلیــل پیرامــون نــوروز مواجــه می شــویم. در ســطح اول 
مســئله گونگی نــوروز مطــرح اســت. منظــری کــه ایشــان 
بــه تحلیــل نــوروز می گشــاید، منتهــی بــه نوزایــی معنای 
نوروز می شــود. در این ســطح از تحلیل ایشــان به فلســفه 
بودن و شــدن نوروز می پردازند. چیســتی نوروز یا روزِ نو را با 
استدالل هایی برخاســته از ادبیات روایی شرح می دهند و 
کید دارند که »نظم نوروز« یک تطور معنایی  بر این نکته تأ
داشــته و از معنایــی باســتانی )ســلطنتی و شاهنشــاهی( 
به یــک معنــای مردمی- اســالمی رســیده اســت. حســب 
کیــدی که ایــن تحلیل بر پرســش از چیســتی فلســفی و  تأ
ج  چگونگی تاریخی این ســنت دارد؛ نــوروز از روزمرگی خار
شده و به یک ظرفیت انسانی و اجتماعی تبدیل می شود. 
بر این اساس نوروز فرصتی است برای ارزیابی و اندیشیدن 

به خود انسانی و پیوستن به دیگری اجتماعی.
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     سطوح معنایی نوروز
ســطح دوم تحلیلی که بر اســاس بیانات آیت ا... خامنه ای 
دربــاره نــوروز قابــل پیگیری اســت، در واقــع نگره ای اســت 
پیرامون چیســتی و چگونگی نوروز که در پاســخ به پرســش 
ح می شــود. در تحلیل ایشــان نوروز  ســطح اول تحلیل مطر
دســت کم حامل ســه الیه معنایی اســت که در طول تاریخ بر 
نوروز و بر یکدیگر مترتب شــده است. ســطح اول، خاستگاه 
ملــی این آییــن اســت. اصــل نــوروز یــک آورده دینــی نبوده 
اســت. انســان ایرانی و به تعبیــر دقیق تر »شــرقی«، پیش از 
ظهور و شــکل گیری دعوت اســالمی، نوروز را به عنوان مبدأ 
تاریخ خود قــرار داده اســت. این بــرای ملت هایی کــه نوروز 
را مبدأ تاریخ قــرار داده انــد یک »امتیاز« اســت چرا کــه نوروز 
در ذات خــود واجــد و حامل معنــا و ارزش های مهم انســانی 
اســت. با این حال دشــوار نیســت کــه درک کنیــم در جوامع 
پادشــاهی وقت، نوورز به مثابه یک ســنت/ نهــاد اجتماعِی 
کم بوده اســت.  پرنفــوذ تا چــه میــزان متأثــر قدرت هــای حا
حکومت هــای پــی در پــی شاهنشــاهی بــه نــوروز معنایــی 
ســلطنتی بخشــیده بودنــد. بــا ایــن حــال اســالم بــه مثابــه 
جهان بینــی و آییــن جدیــد و مــورد پذیرش مــردم ایــران، با 
این ســنت اجتماعی برخورد حذفی ندارد، آن را به رســمیت 
می شناســد ولی در عیــن حــال از زوائــد حاصِل ســیطره نهاد 
ســلطنت رهایــی می بخشــد و بر اســاس ظرفیت هــای ذاتی 
آن، ارزش هــای متعالــی و توحیــدی را در چارچــوب ســنت 
نــوروز بســط می بخشــد. بنابرایــن الیــه  دیگــر معنــای نوروز 
کنونی، ســطح معنوی- دینی آن اســت که با اسالمی شــدن 

نوروز شکوفا می شود.
بر وفق ســطح اســالمی از معنــای نــوروز، این ســنت در تمام 
ساحات چهارگانه ای که آموزه های ادیان تأییدمی نمایند، 
گســترش می یابد. وجهــه همت عملــی و آموزه هــای نظری 
کمــل ادیــان، حول چهــار محور  ادیان، و اســالم به عنــوان ا
ایــن  اســت.  قابــل صورت بنــدی  انســان  ارتبــاط  اساســی 
ســطوح چهارگانه عبارتند از رابطه انسان با »خود«، »خدا«، 
»دیگــری« و »طبیعــت«. همچنیــن محــور ســوم )رابطــه 
ل هایی مبســوط در حکمــت  بــا دیگــری( در ضمــن اســتدال
عملی به دو ســطح منزل)خانواده( و مدن)جامعه( تقسیم 
می شود. اسالم نوروز را در تمام این چهار یا پنج حوزه حیات 
انســانی تأییــد می کند و یا معنا می بخشــد. بر اســاس ســنت 
نــوروز، روزگار نو بــا این موارد همراه اســت: توجه و رســیدگی 
مــادی و معنــوی بــه خــود )محاســبه رفتارهــا و آراســتگی 

معادل آن در سنت نوروز محورهای چهارگانه ادیان

توجه به خوِد مادی و معنوی رابطه با خود

نیایش با خدا و زیارت اولیای الهی رابطه با خدا

صله ارحام خانواده
رابطه با دیگری

صله احباب جامعه

نزدیکی به طبیعت رابطه با طبیعت

انسان ایرانی و 
به تعبیر دقیق تر 

»شرقی«، پیش از 
ظهور و شکل گیری 

دعوت اسالمی 
نوروز را به عنوان 

یخ  مبدأ تار
خود قرار داده 

است. این برای 
ملت هایی که 

یخ  نوروز را مبدأ تار
قرار داده اند یک 

»امتیاز« است چرا 
که نوروز در ذات 

خود واجد و حامل 
معنا و ارزش های 
مهم انسانی است
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ســخنرانی را تشــکیل می دهد. به این ترتیب نــوروز فرصتی 
برای بازتولیــد انســان و جامعه انقالبی اســت و ایــن معنای 
جدیدی اســت کــه ســنت نــوروز در ســاحت انقالب اســالمی 

ایران بدان دست یافته است.
  نگارهشــمارهدو:هســته معنایِی ســنت نوروز در ســاحت 
انقــالب اســالمی ایــران فربه شــده و بــه ترتیــب با ســه الیه از 
داللت هــای مفهومی ایرانی، اســالمی و انقالبــی در بر گرفته 

شده است.
گفــت طــی پنــج دهــه  اخیــر در ســاحت  بنابرایــن می تــوان 
انقالب و بــا محوریت رهبــران آن، نوروز از حالت یک ســنت 
ع اندیشــه ورزی قــرار گرفته  تکرار شــونده فراتر رفته و موضو
اســت. توجه به چیســتی و تطور نوروز، ظرفیــت معنایی آن 
را فعــال کــرده اســت. در ســایه ایــن اندیشــه ورزی ها معانی 
ســنت نوروز فربه تر شده اســت به گونه ای که در حال حاضر 
می تــوان آن را حامل ســه الیــه ی ایرانــی، اســالمی و انقالبی 

برای نوروز دانست.

    نوروز: تالقی ایران، اسالم و انقالب
با اشــاراتی که پیرامون الیه ها، معانی و ســطوح ســنت نوروز 
در ســاحت انقــالب اســالمی ایــران آمــد؛ می توانیم به ســطح 
کالن تــر تحلیل مســئله منتقل شــویم. همان طور کــه در آغاز 
یادداشت اشاره شد در سطح کالن  این بررسی در یک تحلیل 
هویتی، نوروز به مثابه یک نشانه/ الگو، در بازخوانی نسبت 

»ایران«، »اسالم« و »انقالب« لحاظ می شود.
بیــش از پنــج دهــه پیــش هنــوز انقــالب اســالمی در ایــران 
کــه صحنــه اجتماعــی سیاســی ایــران  تکویــن نیافتــه بــود 
در  خــود  جمعــی  تجربــه  از  نمادیــن  جمع بنــدی  یــک  در 
تاریــخ معاصر، واجد ســه نیــروی اجتماعــی عمده بــود؛ یک 
گر چــه انقالبی  نیــروی اجتماعــی، متجددهایی بودنــد که ا
کیــد می کردنــد، امــا اســالمی و ایرانــی  بودنــد و بــر انقــالب تأ
نبودنــد. روشــنفکران چپ گــرا انقــالب را منهــای اســالم و 
ایران می خواســتند، از ایــن رو هیچ ابایی نداشــتند بــا »برادر 
بزرگ تر«شان همکاری کنند. بعدها انقالب اسالمی و صدق 
ح  مفهوم »چپ آمریکایــی« - که از جانب امــام خمینی مطر
شــد- نشــان داد برادر بزرگ تر ایــن جماعت، نه شــوروی که 

نوروز

ایران

اسالم

انقالب
ظاهــری ) نیایــش با خــدا و زیــارت اولیــای الهــی، ارتبــاط با 
دیگراِن خانوادگی )صله ارحام( ارتباط با دیگراِن اجتماعی 
)صلــه احبــاب( و نزدیکی بــه طبیعــت. معنای نــوروز با این 

گستره شامل تمامی این روابط می شود.
  نگارهشــمارهیک:اســالم، ســنت اجتماعــی نــوروز را نفی 
نمی کنــد؛ آن را از بنــد ســلطنت رهایــی بخشــیده، بــه مردم 
بازمی گردانــد و در تمــام حوزه هــای چهارگانــه مــورد اهتمام 

ادیان تأیید کرده و معنایی جدید می بخشید.
ســطح دیگر امــا داللت هــای انقالبی اســت که نــوروز در این 
نیم قــرن اخیــر به خــود دیده اســت. آغاز ایــن ســطح از معنا 
همــزاد بــا انقــالب اســالمی بــود؛ از نــوروز 1342 و وقتــی کــه 
سخنرانی »حاج آقا روح ا...« در مســجد اعظم قم این گونه 
آغاز شــد: »امســال  مــا عیــد نداریــم و این عیــد را عــزاى ملی 
اعــالم می کنیــم. انقــالب در نســبت دادن معانــی جدیــد به 
نــوروز از متناقض ترین معنا شــروع کــرده بود؛ از عــزا. بعدها 
که امام خمینی نســبت نوروز و انقالب را بیشــتر توضیح داد، 
خ داد اتفاقی، شــامل  مشــخص شــد این تالقی فراتر از یک ر

یک هم سنخی معرفتی نیز می شود. 
یکی از مهم ترین خطوط نطق ها و نوشته های امام خمینی 
کید  در ســال های منتهی به پیروزی انقالب و پــس از آن، تأ
و تکرار بر چیستی »انقالب اســالمی« بود. در این رابطه امام 
خمینــی بــر مفاهیمی همچــون »انقــالب باطنــی«، »تحول 
کید می کردند.  درونی«، »انقالب انســانی« و مانند این هــا تأ
ل را پیش می کشــیدند کــه ابتــدا با یک  ایشــان ایــن اســتدال
انقالب الهی در درون انسان ها، انسانی متمایزی خلق شده 
اســت؛ یک انســاِن انقالبی که موتــور محرکه تاریــخ انقالب 
اســت و انقالِب درون خود را در ســطح اجتماعی نیز بازتولید 
می کند. نوروز هــم برای امــام خمینی ارجاع روشــنی به این 
تصویــر و تحلیــل از انقالب داشــت: مقلــب القلــوب و االبصار 
آن اسم الهی بود که انقالب اســالمی را ممکن ساخته بود؛ از 

این رو نوروز فرصت بازتولید این تحول به حساب می آمد.
ح  این معنــا از نوروز در ســخنان رهبر انقالب هم بســط و شــر
ح و تداوم فکــر امام  ویژه ای یافته اســت. ایشــان نیــز در شــر
انقــالب اســالمی را محصــول تحــول انســانی و  خمینــی، 
درونــی می داننــد و نــوروز را فرصتــی بــرای بازتولیــد تحــول 
ح  درونی. در سطح دیگر اما بازتعریفی از مناسبت نوروز مطر
می شــود که طی آن نوروز برای انســان هایی که سطوحی از 
این تحــول درونــی را تجربــه کرده انــد، به مثابه یک ســنت 
ح می شــود. این بازتعریــف عمدتًا  اجتماعــی- انقالبی مطــر
طی ســه فرایند روی می دهد: »پیام آغاز سال« رهبر انقالب 
بــه مثابــه یــک چارچــوب و جهت گیــری کالن بــرای حرکت 
انقالب در سال جدید است. »ســنت نامگذاری سال ها« که 
طی حــدود دو دهــه، تجربــه جدیــدی را در سیاســت گذاری 
عمومــی انقــالب اســالمی شــکل داده اســت و البتــه »ســنت 
ســخنرانی آغاز ســال نــو« در پایتخت معنــوی ایــران، بارگاه 
امــام رضــا)ع(؛ که بیــش از یــک دهــه تداوم داشــته اســت. 
تحلیلــی اجمالی از محتوای این ســه حرکت نشــان می دهد 
مهم ترین مســائل جاری انقالب اسالمی و جهت گیری های 
کلــی مرتبــط بــا ایــن مســئله ها، مهم تریــن مضمــون ایــن 

 طی پنج دهه  اخیر 
در ساحت انقالب 

یت  و با محور
رهبران آن، نوروز از 
حالت یک سنت 
تکرار شونده فراتر 

رفته و موضوع 
اندیشه ورزی 

قرار گرفته است. 
توجه به چیستی 

و تطور نوروز، 
ظرفیت معنایی 
آن را فعال کرده 

است. در سایه این 
اندیشه ورزی ها 

معانی سنت نوروز 
فربه تر شده است 

به گونه ای که 
در حال حاضر 

می توان آن را حامل 
سه الیه ی ایرانی 

اسالمی و انقالبی 
برای نوروز دانست
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داشــتند و داشــته مفهومی شــان  )ایران یا ملیــت( و به خاطر 
نداشته هاشــان )اســالم و انقــالب( درگیــر می شــد و باالخــره 
»انقالب اســالمی ایران« با مقدس مآبان به اصطالح اسالمی 
بر سر مفهومی که داشتند  )اســالم(، به خاطر نداشته هاشان 
)انقــالب و ایــران( درگیــر می شــد. این چنیــن بود کــه هویت 
ما حاصل تعاطی این ســه امــر در یک تعریف متمایــز بود، نه 
تعــارض آن ها در تعریــف موجود. ســنت نوروز هــم که جزئی 
از هویت ماســت، در ســاحت اندیشــه انقــالب اســالمی ایران 
و رهبرانــش واجد این ســه معناســت. ســه معنایی کــه البته 
نقش هــای متمایــزی در این نمایــش آیینی بر عهــده دارند؛ 
یکــی محتواســت )اســالم(؛ دیگــری ظــرف تحقــق اســت 

)ایران( و دیگری جهت تحقق)انقالب(.
نــگارهشــمارهچهــار:ســنت نــوروز در ســاحت انقــالب 
اســالمی ایــران حامل معنــای متنوعــی در ســه الیــه ایرانی، 
اسالمی و انقالبی شد. رهبر انقالب اســالمی در تحلیل هایی 
که پیرامــون نــوروز دارنــد به این ســه الیــه و معنــای هر یک 

اشاره کرده اند.

    چالش های هویت/ نوروز
نــوروز، هــم  سرشــت و هم سرنوشــت هویت ماســت. ســنت 
بــه مســلخ ســرمایه داری جهانــی و  نــوروز منهــای اســالم 
اســتکبار جهانی می رود. در ایــن نگاه نوروز، هیــچ تفاوتی با 
دیگر مناســبت های وارداتی ندارد، چرا که صرفًا یک جشن 
کاالی  مجمــل و بــازار مفصــل اســت بــرای مصــرف بیشــتر 
مصرفــی و تجملــی. اســالم نباشــد نــوروز را می تــوان در اتاق 
جنگ مــدام علیــه ملــت ایــران)کاخ ســفید( جشــن گرفت. 
از ســوی دیگر منهــای ایران، مســلک متحجرانی اســت که 
در آن نیز نوروز نفــی مذهبی می شــود. آنانی که هــر آنچه در 
نصوص دینــی نیامده باشــد را بدعــت می شــمارند؛ هر چند 
عقــل و همچنیــن نــص آن را تأییــد کــرده باشــد. و باالخــره 
منهای انقالب، نوروز می شــود یک آیین فروافتاده در ورطه 
کثر قبیلگی، نه یک سنت  روزمرگی. یک سنت فردی و حدا
اجتماعــی، جامعه ســاز و مرتبط با سرنوشــت جامعــه. نوروز 
هم سرنوشــت هویت ماســت؛ بدون تعاطی این سه معنای 
فطری که در ساحت انقالب اســالمی ایران به هم پیوسته و 
نوروز را، ما را متولد کرده اســت، هم نوروز و هم اصل هویت 

ما در معرض چالش های جدی فوق قرار خواهد گرفت.
نگارهشــمارهپنج: نوروِز امروز، در ساحت انقالب اسالمی 
ایــران در بالندگــی معنایــی قــرار دارد و دوران اوج خــود را 
تجربــه می کنــد. باقــی اجــزا و نشــانه های هویتــی مــا نیــز 

وضعیتی مشابه دارد.
در ســطحی کالن تر می توان از تحلیل نــوروز در ادبیات رهبر 
انقالب، چگونگی مواجهه اســالمی- انقالبی با ســنت های 
ملی را اســتنباط کرد. در نگرش رهبر انقالب تکثر سه گانه  در 
زمینه نوروز به وحدت می رســد و تعارض و نفی جای خود را 
به تعاطی و تکامل و گفتگو می دهد تا الگوی نمادین باشــد 

برای درک هویت و حل مسائل اجتماعی  ما.
»نظم نوروز« در ساحت انقالب اسالمی ایران این ظرفیت را 

دارد که برای ما روزی نو را رقم بزند.    

گر چــه ملی گرا بودند و بــر ایران  دیگری اســت. نیروی عمــده دیگر امــا متجددینی بودند کــه ا
کیــد می کردند، امــا در عمل اجتماعی خــود نه »مســلم« بودند و نــه روش های انقالبــی را بر  تأ
گر چه بعدها تمســک منورالفکرهای راست گرا به  مبارزات پارلمانتاریســتی ترجیح می دادند. ا
اســتقالل و ســپس آزادی، با انقالب اول و دوم زیر ســؤال رفت و بی بنیان شــد. نیــروی عمده  
ســوم اما متحجرین بودند: مقدس مآبانی که اســالم را می خواســتند، اما نه به ایــران و اوضاع 
آن می اندیشیدند و نه با انقالب و روش های دگرگون ســاز روی خوش نشان می دادند. بعدها 
هنگامی که صدق قدم انقالب در دگرگونی وضعیت اســالم در جهان پدیدار شــد، مدعای این 

مقدس مآبان نیز بیش از پیش بر باد رفت.

متجددان چپ 
)روشنفکران شرق گرا(

 انقالبی هایی که اسالمی 
و ایرانی نبودند

انقالب اسالمی ایران

سنت نوروز در ساحت 
انقالب اسالمی ایران

ایران
اسالم

انقالب

متحجران
)مقدس مآبان(

اسالمی هایی که انقالبی 
و ایرانی نبودند

متجددان راست 
)منورالفکران غرب گرا(
ایرانی هایی )مّلی گرایانی( 
که اسالمی و انقالبی نبودند

تصریح بر ملی و شرقی بودن نوروز ایرانی

بازخوانی اسالمی-معنوی از نوروز اسالمی

فرصت بازتولید انسان و جامعه انقالبی انقالبی

نگارهشمارهسه: انقالب اسالمی ایران در زمانه ای متولد شد که تعارض اجتماعی میان امر 
ملی، امر انقالبی، امر اســالمی به اوج رســیده بود. انقالب اســالمی ایران اما در برابر متجددان و 

متحجران ایستاد و در تعاطی میان اسالم، انقالب و ایران، هویت جدیدی را بنیان گذاشت.
کش میان متحجریــن و متجددین به مهلکه افتاده بــود و نوروز هم  هویت ما در تضاد و کشــا
جزئــی از این هویت بود. وقتی خــرداد 1342، »انقالب اســالمی ایران« در غربــت و غیبت این 
ســه نیروی اجتماعــی عمده متولد شــد حامل ایــن اســتدالل ضمنی بود کــه »ما« هر ســه این  
جریان اجتماعی نیســتم ولی واجد تعریفی متعالی تر از ارزش هایی هســتم که این سه جریان 
مدعی آن هستند: ایرانی بودیم، اسالمی شدیم و انقالبی هستیم. در ساحت »انقالب اسالمی 
ایران« این ســه مفهوم در یک تعاطی و داد و ســتد، هویت ما را می ســازند و ایــن تعارض های 
ظاهری نه در ذات مفاهیم که محصول عدم صدق معرفتی و اجتماعی هوادارانشــان است. 
به همین دلیل »انقالب اســالمی ایران« با روشــنفکران به اصطالح انقالبی بر ســر مفهومی که 
داشــتند   و داشــته مفهومی شــان )انقالب(، بــه خاطــر نداشته هاشــان )اســالم و ایــران( درگیر 
می شــد. »انقالب اســالمی ایران« با منورالفکران به اصطــالح ملی و ایرانی، بر ســر مفهومی که 
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چند ســالی اســت که رهبر انقالب در آستانه  ســال نو شمسی 
بــر اســاس دغدغه های نظام اســالمی یــا نیازهــای فرهنگی 
و سیاســی جامعــه، نامی برای ســال جدیــد برمی گزیننــد و از 
یکایــک مــردم و مســئوالن می خواهند بــه این نامگــذاری و 
عمل به محتوای آن پای بند باشــند. این ســنت حســنه که 
برگرفتــه از نیازها و ضرورت هــای امروزین انقالب اســالمی و 

جامعه ماست از چند منظر قابل تأمل و بررسی است.
در ابتدایی تریــن ســطح تحلیــل می تــوان ایــن نامگــذاری را 
به منزله »دســتور مســتقیم« رهبری دانســت کــه در بردارنده 
جهِت کالِن مورد نظر برای دستگاه های حکومتی است و به 

این شکل در آستانه سال جدید به آن ها ابالغ می گردد. 
این تحلیل هرچند غلط نیســت، اما پذیرش آن به ســادگی و 
بدون توجه به ســایر ابعاد متصور، فروکاستن نقش و جایگاه 

فرهنگی رهبری و تنها تکیه بر وجوه حکومتی ایشان است.
در سطح بعدی تحلیل، ارزیابی موضوع با چارچوب »رهبری 
فرهنگی« جامعــه و نظــام اســالمی مطابقــت دارد و این گونه 
نامگذاری هــا یــک نــوع »سیاســت گذاری فرهنگــی« بــرای 
کمیــت و القــای جهــت فرهنگــی بــه مــردم در نظــر گرفته  حا
کمیتی و هم در سطح  می شود؛ یعنی رهبری هم در سطح حا
امامت امت اســالمی به تعییــن وظیفه نهادهــای حکومتی و 

آرمان آفرینی در الیه فرهنگ عمومی می پردازند.
گــر تحلیــل دوم را دقیق تر و جامع تــر بدانیــم، در آن صورت  ا
بر نقش رهبــرِی فرهنگِی رهبر انقالب تکیــه کرده  ایم و آن را 
بر ســایر نقش های حکومتی ایشان مقدم داشــته ایم. اما آیا 
واقعًا می توان رابطه رهبــری فرهنگی با فرهنــگ عمومی را 

در مؤلفه هایی چون نامگذاری سال ها جستجو کرد؟
برای یافتن پاسخی درخور این پرسش، الزم است اشاره ای 
ع رهبــری فرهنگی داشــته باشــیم. هرچند  به ابعــاد موضــو
از ســالیانی بیــش از یک دهــه تفاوت هــای میــان مدیریــت 
و رهبــری مــورد توجــه محافل علمــی قــرار گرفته اســت، اما 
بررســی این امر در حــوزه فرهنــگ و مدیریت فرهنگــی قطعًا 
نیازمند تأمل بیشتری است؛ چرا که در این عرصه سروکار ما 
گزیر دقت و هوشمندی  غالبًا با مفاهیم است تا تعاریف؛ و نا

بیشتری باید داشت.

     تفاوت رهبری و مدیریت
گروهی معتقدنــد رهبــری فرهنگــی یعنــی فعالیت هایی که 
مــردم را بــرای تــالش مشــتاقانه در جهــت اهــداف متعالــی 
فرهنگــی جامعــه، تحــت تأثیــر قــرار می دهــد و در تفــاوت 
رهبــری و مدیریت نیز گفته شــده کــه رهبری یعنــی نفوذ در 
گر این نفــوذ برای نیل به  دیگران برای نیــل به هدف، ولی ا

اهداف سازمانی باشد، آن را مدیریت می نامند.
این برداشــت از رهبری به مثابــه هدایت فکــری، اعتقادی 
و فرهنگــی به خوبــی نشــانگر تفــاوت مدیریــت فرهنگــی و 
رهبری فرهنگی است. به عبارت دیگر تفاوت اصلی این دو 
را بایــد در مؤلفه های تربیتی و رشــدآفرین فکــری و فرهنگی 

آن ها جستجو کرد.
بنابرایــن رهبــری فرهنگی یــک جامعــه، همــواره در اختیار 
کســانی اســت کــه عــالوه بــر شــناخت دقیــق فرهنــگ ملی، 
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تحکیم معنویت  
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صرفه جویی  
وجدان کاری، انضباط اجتماعی، انضباط اقتصادی  
ضرورت پرهیز از اسراف و حفظ ثروت و منابع عمومی کشور  
توجه به معنویات و فضایل اخالقی  
 صرفه جویی و پرهیز از اسراف، قناعت و پایداری بر مواضع اسالمی و انقالبی
امام خمینی )ره(  
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  اقتدارملی و اشتغال آفرینی
  عزت و افتخار حسینی
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  تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه  ایرانی
  حماسه ی سیاسی و حماسه ی اقتصادی
  اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی و مدیریت جهادی
  دولت و ملت، همدلی و همزبانی
  اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل
  اقتصاد مقاومتی، تولید - اشتغال
  حمایت از کاالی ایرانی

آسیب شناسی عمومی 
وضعیت فرهنگی
دکتر علی عسگری

الگوی رهبری فرهنگی در نامگذاری سال ها
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در حــوزه فرهنگ عمومــی دو اصــل مهــم را مورد توجــه قرار 
دهنــد: نخســت کســب مرجعیــت فکــری- فرهنگــی از راه 

گفتمان سازی و سپس تعالی بخشی از راه آرمان آفرینی.

     گفتمان سازی
یکــی از ویژگی هــای رهبــران مقتــدر در هــر جامعــه ای خلــق 
گفتمان های مسلط اجتماعی است. گفتمان مسلط فرهنگی 
هــر جامعــه نیــز کــه تعیین کننــده فضــای کلــی تعامل هــای 
فرهنگی و اجتماعی است، باید از ســوی رهبران تعیین گردد 
یا به عبارت دیگر هــر کس بتواند آفریننــده و جهت دهنده به 

این گفتمان باشد، رهبر فرهنگی جامعه است.
خلق یک گفتمان عالوه  بر وجــوه فکری و فرهنگی کــه الزامًا 
بر پایه های یک جهان بینی روشــن و مشــخص بنا شــده، در 
عرصه اجتماعی بیشتر معطوف به فرآهم آوری فضایی است 
که عالوه بر ویژگی هــای فکری دربردارنــده »تفوق فرهنگی« 
اســت. بنابرایــن گفتمان مســلط همانی اســت کــه در عرصه  
فرهنگ عمومی بــه مرجعیت فرهنگی رســیده و اغلب روابط 

و مناسبات فرهنگی بر اساس مؤلفه های آن شکل می گیرد.
به نظر می رســد عــالوه بر همه تالش هــای رهبر انقــالب برای 
اصالح و ارتقای وضعیت فرهنگی موجود، نامگذاری ســاالنه 
یکــی از اضــالع تدابیــر ایشــان بــرای ترســیم گفتمــان مســلط 
فرهنگــی- اجتماعــی باشــد کــه در صــورت برخــورد صحیــح 
مدیران فرهنگی بــا آن، می تــوان انتظار داشــت در یک دوره 
زمانی چندســاله، اندک اندک به مرجعیت فکری- فرهنگی 

به ویژه در عرصه راهبری فرهنگ عمومی بیانجامد.

     آرمان آفرینی
کــه دو  در دســته بندی عوامــل اقتــدار رهبــران گفتــه شــده 
ع اقتــدار، رهبــران را در انجــام رســالت های خویش یاری  نو
می رســاند: اول اقتدار ناشــی از توانایی های شخصی و دوم 
اقتدار ناشــی از جایگاه حکومتی. در اندیشــه سیاســی اسالم 
اما عامل سومی هم وجود دارد که از قضا از دو عامل پیشین 
با اهمیت تــر اســت و آن اتصــال و ارتبــاط معنــوی رهبری با 
خداوند متعال و عالم غیب است. بنابراین فراتر از دو عامل 
پیش گفته، رهبر نظام اســالمی همواره از یک اقتدار معنوی 

آرمان آفرین و برانگیزاننده برخوردار است.
کــه برخــوردار از جهان بینــی مشــخص و  در نظــام اســالمی 
مســتدلی اســت و آرمان هــای متعالــی دارد، توجــه دادن 
به آرمان هــا و خلق مفاهیــم نو به نــو از میان آن هــا می تواند 
بــه آفرینش افق هــای روشــن در میــان گیــر و دار روزمرگی ها 
بیانجامــد. بــه همیــن ســبب هنــر خلــق اندیشــه و آرمــان 
متعالــی را می تــوان مهم تریــن ویژگــی فرهنگی رهبــری و از 
اساســی ترین مؤلفه هــای تمایــز رهبــری فرهنگــی در نظــام 

اسالمی با سایر نظام ها دانست.
یکــی از تفاوت هــای اساســی مدیــر و رهبــر فرهنگــی هــم در 
همیــن خصلــت اســت. مدیــران معمــواًل بــه دلیــل ویژگــی 
کوتاهــی عمــل زده و تســلیم  عملیاتــی خــود پــس از مــدت 
فرهنگــی  رهبــران  امــا  می شــوند،  موجــود  واقعیت هــای 
پیوســته از آرمان ها دفاع می کنند و درصدد تغییر شــرایط به 

نفع آرمان ها هســتند. درعین حــال آن ها می پذیرنــد که راه 
رســیدن به آرمان هــا راهی ســخت و دشــوار اســت و هیچ گاه 
نبایــد تســلیم موانع شــد؛ به تعبیــر امــام راحــل)ره( تأخیر در 

رسیدن به اهداف دلیل عدول از آن ها نیست.
گــر جامعــه  آرمــان متعالــی نداشــته باشــد، در پیــچ و خــم  ا
روزمرگی متوقف خواهد شــد و هیچ گاه به قله تعالی نخواهد 
رســید. بنابراین به نظر می رســد مهم ترین ویژگــی فرهنگی 
رهبــری، زدودن این رخــوت از جامعه و حرکــت دادن مردم 

به سوی آرمان ها، در چارچوب فرهنگ عمومی است. 
نباید فراموش کــرد که در طــول تاریخ از رهبرانــی که جامعه 
را حرکت داده انــد و بذر امید و شــادابی و ایمان به پیشــرفت 
را در دل ها کاشــته اند، بــه نیکی یاد شــده. آن ها بــه گواهی 
مردم خویش حتی در طول قرن های پس از مرگشــان اقتدار 

معنوی خود را حفظ کرده اند.
بــا ایــن نــگاه، نامگــذاری ســاالنه را می تــوان مصداقــی از 
آرمان آفرینــی رهبــری بــرای حرکــت دادن و ایجــاد امیــد و 

نشاط به جامعه دانست.
 آرمانی بودن افق نگاه رهبری البته به معنای چشــم بستن 
بــر حقایــق جامعــه و فضــای بین المللــی فرهنــگ نیســت، 
بلکــه مقصــود آن اســت کــه رهبــری همچنــان کــه آرمانــی 
می اندیشد، در حوزه عمل و تدبیر نیز واقعیت های امروزین 

جامعه را در نظر دارد.
جامعه و مــردم هیــچ گاه در فضــای انتزاعی به ســر نمی برند. 
رهبران مقتدر نیز می داننــد که ضمن پاسداشــت آرمان های 
متعالــی فرهنگــی بایــد ناظــر بــه مســائل و مشــکالت زندگــی 
روزمــره و نیازهــا و ضرورت هــای جامعــه و فرهنــگ عمومــی 

تصمیم گیری کنند. 
بــا بررســی عناویــن انتخابــی رهبر بــرای ســال های گذشــته 
به خوبی می توان متوجه این واقعیت شد که هرکدام ناظر به 
یک مســئله اجتماعی و فرهنگی و تالش برای ســامان دادن 

به آن طراحی شده است.  
به نظر می رســد ســال هایی کــه بــا نــام  پیامبر اعظــم)ص(، 
امیرالمؤمنین)ع( و عزت و افتخار حسینی)ع( نامگذاری شد 
بــرای الگوگیــری از وجود مبــارک پیامبر و ائمه علیهم الســالم 
در زندگی اجتماعی؛ همچنین ســال انضباط اجتماعی برای 
جلب توجه مردم به رعایت نظم و قانون متناســب با الزامات 
زندگی اجتماعی؛ ســال نوآوری و شکوفایی برای جلب توجه 
نخبــگان به خلــق و آفرینــش افق هــای جدید و حفظ نشــاط 
گون مردم و ســال اصــالح الگوی  اجتماعــی در الیه هــای گونا
مصرف برای عنایت بیشــتر به حفــظ و نگهــداری منابع ملی 
و برحذر داشــتن مردم از مصــرف بی رویه منابــع و امکانات به 

این نام ها منتسب شده اند.
چنان که مالحظه می شــود، همه این موارد جزو ضرورت ها یا 
آســیب های فرهنگی- اجتماعی جامعه امروز ایران اســالمی 
گر عناوین این چند ســال کنار هم قرار گیرند ما را به  هستند. ا
گونه ای از آسیب شناســی عمومی وضعیت فرهنگی رهنمون 
می ســازند. با این همه، باید در مــورد اهــداف و ضرورت های 
کــرد و همزمــان آن هــا را بــا  ایــن نامگذاری هــا بیشــتر تأمــل 

اقتضائات دهه عدالت و پیشرفت تحلیل کرد.    

در نظام اسالمی 
که برخوردار 

از جهان بینی 
مشخص و 

مستدلی است 
و آرمان های 

متعالی دارد، توجه 
دادن به آرمان ها 

و خلق مفاهیم 
نو به نو از میان 

آن ها می تواند به 
ینش افق های  آفر
روشن در میان گیر 

و دار روزمرگی ها 
بیانجامد. به همین 

سبب هنر خلق 
اندیشه و آرمان 

متعالی را می توان 
یژگی  ین و مهم تر
فرهنگی رهبری 

ین  و از اساسی تر
مؤلفه های تمایز 
رهبری فرهنگی 

در نظام اسالمی 
با سایر نظام ها 

دانست
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فلسفه روز نو
کامران پورعباس

مروری بر بیانات رهبر معظم انقالب درباره نوروز

     یک عید شرقی و حامل ارزش های ممتاز
»عید نــوروز یــک عیــد شــرقی و حامــل ارزش های برجســته 
و ممتــازی اســت. در واقع عید نــوروز یــک نماد اســت؛ نماد 
نوآوری و طراوت و جوانی و نشــاط، همچنین نماد مهربانی 
و محبت بــه یکدیگر، سرکشــِی بــرادران از یکدیگــر، محبت 
خانواده های خویشــاوند بــه یکدیگر، محکم کــردن روابط 
زدودن  و  آشــنایان  دوســتان،  میــان  مهربانــی  و  دوســتی 
کینه هــا؛ چــون بهــار، مظهــر طــراوت اســت، مظهــر نشــاط 
اســت و همــه  ایــن معانــی در واقــع در بهــار وجــود دارد و این 
یک امتیاز اســت برای ملت های ما کــه نوروز را آغاز ســال نِو 
خودشــان قرار دادند، مبدأ تاریخ قرار دادند؛ به خاطر این که 

حامل این معانی برجسته است.
این جشــن یک جشــن ملی اســت؛ جزو اعیــاد دینی نیســت؛ 
ع مقدس ما هم، نوروز مورد تأئید قرار  لکن از سوی بزرگان شر
گرفته. ما روایات متعــددی داریم که در آن هــا از نوروز تجلیل 
شده و روز نوروز گرامی داشته شده. این موجب شده است که 
نوروز وسیله ای بشود برای اظهار عبودیت انسان ها در مقابل 
پروردگار و تواضع ما در مقابل پروردگار. در واقع فرصتی اســت 

برای این که انسان دل خود را با یاد خدا هم طراوت ببخشد.
در کشــور ما رســم بــر ایــن اســت؛ ســال های متمادی اســت 
کــه روز نــوروز و ســاعت تحویــل، مــردم در عبادتگاه هــا و 
کز معنوی جمع می شــوند و از خدای متعال  زیارتگاه هــا و مرا
طلــب خیــر می کننــد، طلــب برکــت می کنند؛ ســال خوبــی را 
بــرای خودشــان و بــرای دیگــران از خداونــد متعــال طلــب 
می کننــد و می خواهنــد. بنابرایــن نــوروز مناســبت خیلــی 
بــاارزش و برجســته ای اســت؛ هــم از لحــاظ معنــوی، هم از 
لحــاظ ملــی، هــم از لحــاظ بین المللــی میــان ملت هایی که 

نوروز را گرامی می دارند.« 
)بیانات در دیدار رؤسای جمهور شرکت کننده در جشن جهانی نوروز، 
) 1389/1/7

     سرآغاز طراوت طبیعت و دل و جان
»عید نوروز، ســرآغاز طــراوت طبیعــت و جوان شــدن جهان و 
تازه شــدن فضای زندگی طبیعی انسان است و چه نیکوست 
که همــراه با طــراوت جهــان، جــان و دل انســان هــم طراوت 
پیدا کند؛ طراوت جــان و دل با ذکر خدا، با درخواســت کمک 
از پروردگار، با رویاندن نهــال خیرخواهی و نیک خواهی برای 

همه  برادران و خواهران و برای همه  بشریت.
رســم نوروز در درون خود زیبایی های زیــادی را دارد؛ عالوه 
بــر این کــه در هــر نقطــه، ایرانیــان ایــن لحظــه  تحویــل را با 
نام خــدا و با درخواســت تحــول اساســی در زندگی شــان آغاز 
می کنند، یکــی از زیباترین رســم های موجــود در عید نوروز، 
رســم دیــد و بازدیــد و صله  ارحــام و مســتحکم کــردن روابط 
گر  و پیوندهــای عاطفــی میــان افــراد جامعه اســت. ایــن را ا
با بعضی از جشــن های ملــِی ملت هــای دیگر - کــه همراه با 
کارهای غیر اخالقی و بــه دور از این ارتباطات عاطفی اســت 
- مقایســه کنیم، آن وقــت درمی یابیم که جشــن ملی و آغاز 
ســال نِو ما ایرانیــان عالوه بــر تقارن بــا بهار طبیعــت که یک 
امتیازی اســت، چه خصوصیات نجیبانه و مهربانانه ای در 

آنچـه در پـی می آیـد، گزیـده ای از نظـرات و دیدگاه های عالمانه و تحلیلی رهبر 
معظم انقاب در مورد جشـن ملی نوروز و نگاه اسـام نسـبت به آن اسـت که در 

طی سـال های اخیر توسـط معظم له بیان شـده اسـت.   
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خود دارد. شــادی دل ها، لبخنــد و تبریک و خوشــامدگویی 
بــه یکدیگر و پــی گرفتــن روابــط انســانی و نو کــردن محیط 
زندگی از رســوم بســیار خوب و مطلوبی اســت کــه ایرانیان از 
گذشــته تا امروز بــه آن پای بنــد بوده انــد و این ها همــه مورد 

ع اسالمی است.« تأئید آیین مقدس اسالم و شر
 )پیام نوروزی  به مناسبت حلول سال 1386، 1386/1/1(

     خوب است، اما در جهت درست
»عیــد نــوروز از نظــر اســالم، مــورد توّجــه خاّصــی قــرار گرفته 
گر چه این عید و این روز از قبل از اســالم باقی مانده  اســت. ا
اســت؛ ولی برخورد اســالم با ایــن روز، یک برخورد ســازنده و 
حکمت آمیــز اســت. بعضــی از تبلیغاتچی های معــروف دنیا 
که با همه چیز ملت و کشــور و جمهوری اســالمی ما دشــمنی 
می کنند و تهمت می زننــد، در این قضیه هم ســعی می کنند 
برخــورد غیرصادقانه ای با ملت ایران داشــته باشــند. آن ها 
این طور وانمــود می کنند که اســالم و انقالب، با عیــد نوروز و 

سّنت های ایرانی، مخالف است. این درست نیست.
بــه  فرزانــگان،  خصــوص  بــه  عزیــز،  جوانــان  مایلــم  مــن 
ایــن مطلــب، درســت توّجــه کننــد کــه اســالم در برخــورد بــا 
پدیده هایی که از کشورها و از ملت های دیگر، یا از دوره های 
قبل به آن رســیده اســت، یک برخــورد حکمت آمیــز و همراه 
بــا دّقت و نگاهــی همه جانبــه دارد. هــر چیزی کــه قابل این 
اســت تا محتوای صحیح پیدا کند، اســالم آن را می گیرد، به 
آن جهــت و محتــوای صحیــح می دهــد و در دســترس مردم 
می گــذارد. مثــاًل بعضــی از همین مراســم حــج، مثــل طواف، 
کــردن، از قبــل از اســالم بــود. اســالم، ایــن  ســعی و قربانــی 
مراســم را گرفت، محتوای شــرک آلود، مــاّدی و غلــط را از آن 
ج کرد و محتــوای توحیــدی بــه آن داد؛ آن را درک کرد و  خار
به صورت یــک درس، به مــردم برگردانــد. کار خیلی عجیب 
و مهّمی اســت. در باب عید نوروز و مراسم سّنتی قدیمی هم 
همین طــور؛ اســالم، عیــد نــوروز را گرفــت، محتوای انســانی 
و اســالمی و معنوی به آن داد و بــه مردم برگرداند. اّوِل ســال 
تحویل، شــما به دســتور اســالم با خدا رابطه برقرار می کنید و 
می گویید: »یا مقّلب القلــوب و االبصار. یا مدبــر اّللیل والنهار. 
یا محــّول الحــول و االحوال«؛  ای کســی کــه گــردش زمین و 
آسمان، گردش دل ها و چشم ها و گردش روزگاران به دست 
توســت، این گردش قراردادی ســال را هم برای ما با برکت و 

مبارک قرار بده؛ »حّول حالنا الی احسن الحال«

     جشنی سالم
ببینیــد، نــوروز و تحویــل ســال - رفتــن از یک ســال به ســال 
دیگــر- یــک محتــوای معنــوی پیــدا کــرد. مــردم را توصیــه 
می کنــد: »اغتســل و البــس و انظــف ثیابــک«؛ غســل کنیــد، 
خود را شستشــو دهید و تمیزترین لباس ها را - البته صحبتی 
از لبــاس نو نیســت؛ صحبــت از لباس تمیز اســت - بپوشــید، 
به دیدن یکدیگــر بروید؛ صله رحــم کنید، دل هایتان را شــاد 
کنید، به خودتان امید بدهید و با رویش طبیعت، یک رویش 
معنوی در دل خودتــان به وجود آوریــد. برخورد بــا عید نوروز 
این اســت؛ لذا ما ایرانی ها عید نوروز را دوســت می داریم و آن 

را جشــن می گیریم. اما جشن ما یک جشــن سالم اســت. اســالم با هر کدام از مراسم قدیمی که 
برخورد می کند، این طور برخورد می کند. البته بعضی از مراســم هست که قابل اصالح نیست. 
مثاًل اســالم درباره مراســم خرافــِی از روی آتــش پریدن، حرفــی نــدارد و تأئید نمی کنــد؛ اما هیچ 
اشکالی نمی بیند که مردم - فرض بفرمایید - در مناسبتی از مناسبت های عید، به فضای باز 
بروند، با سبزه و طبیعت و صحرا، دیداری تازه کنند، خود و طبیعت را با یکدیگر نزدیک کنند و 

لّذِت صحیح و سالم ببرند. مانعی ندارد.
گر عمل خوبی هم در دست مردم باشد،  درســت عکِس روش جاهلی. در روش های جاهلی، ا
آن را بی محتــوا می کننــد! لذا شــما می بینید که راجــع به تحویل ســال در تبلیغــات رادیوهای 
بیگانه، صحبت زیادی نیســت؛ امــا راجع بــه چهارشنبه ســوری در این چند روز قبل از ســال، 
تقریبًا تمام رادیوهای بیگانه صحبت کردند! درســت نقطه مقابِل آن نظر اســالمی!... شــما 
ببینید در اّیام تحویل، مردم چه مکان هایی اجتماع می کنند! دیشب در اطراف آستان قدس 
رضــوی، با این کــه نیمه شــب بود، جــای ســوزن انداختــن نبود!...خــوب؛ حاال یــک نفر هم 
پیدا می شــود که از ســِر اشــتباه و ندانم کاری، به جــای مرقد امام رضــا)ع( و مرقد امــام بزرگوار 
و مرقد حضــرت معصومه)س( و مراســم معنوی، تخت جمشــید را زنده می کنــد! البته تخت 
جمشید، یک اثر معماری است؛ انســان، اثر معماری را تحســین می کند و چون متعّلق به ما و 
مال ایرانی هاســت، بــه آن افتخار هم می کنــد؛ اما این غیر از آن اســت که ما دل هــا، ذهن ها و 
جان های مردم را متوّجه بــه نقطه ای کنیم که در آن خبری از معنویت نیســت، بلکه نشــانه 
طاغوتی گری اســت! در همان ســاختمان ها که امروز بعد از گذشــت یکی دو هزار سال، ویران 
اســت، زمانی به مناســبت همین روز نــوروز، خــدا می داند که چقــدر بی گنــاه، در مقابل تخت 

کام می شدند! این افتخاری ندارد. طاغوت های زمان به قتل می رسیدند و چقدر دل ها نا
عید نوروز خوب است، مراسم جشن و ســرور و شــاد بودِن دل ها خوب و مطلوب است؛ اما در 
جهت درست. این کاری است که اســالم کرده اســت؛ ما هم به فضل الهی به تبعّیِت اسالم، 
همیــن سیاســت ها را دنبــال می کنیم. مــردم هم همیــن را می خواهنــد و دل های مــردم هم 
دنبال همین چیزهاست. مردم به آن چیزهایی که جنبه ماّدی دارد، مستقاًل توّجهی ندارند 

گر آن جنبه ماّدی، با یک جنبه انحرافی همراه شد، مردم از آن رویگردانی هم دارند.«  و ا
)بیانات در دیدار زائرین و مجاورین حرم مطهر رضوی، 1378/1/1(

     دگرگونِی نوروز باستانی 
»ایرانــِی زیرِک مســلمان، نوروز باســتانی را با عقیــده  خود و به شــکل دلخواه خــود، تغییر داد؛ 
قالب نــوروز و صــورت نــوروز را نگه داشــت، محتــوای آن را عوض کرد. نــوروز باســتانی، نوروز 
پادشاهان بود؛ فرصتی برای سالطین و حّکام مســتبد بود؛ برای این که شکوه خود و عظمت 
خ مّلت هــا بکشــانند و بنشــینند از آن هــا هدیــه بپذیرنــد. حّتــی در زمان  ظاهــری خــود را بــه ر
بنی امّیه و بنی عّباس کــه نوروز به دربارهای خالفت اموی و عّباســی وارد شــد، همــان رفتار و 
سیره  پادشاهان و کســرایان فارســی باســتان در دربار آن ها عمل می شــد. اّما ایرانِی مسلمان، 
گرچــه ایــن تغییر به صــورت دفعــی انجام  این نظــم را، ایــن قالــب را به نفع خــود تغییــر داد؛ ا
نگرفته اســت، اّما شــما امــروز بعد از گذشــتن قرن هــا، مشــاهده می کنید کــه نــوروز بهانه ای و 
وسیله ای اســت برای ارتباط قلبی میان مردم و میان مبدأ عظمت و عّزت، یعنی ذات مقّدس 
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بســیاری از اعمال و مراســم حــج. ایــن طوافی را کــه مالحظه 
می کنیــد، قبــل از اســالم هــم بــود؛ منتهــا محتــوای طــواف، 
محتــوای شــرک بــود! اســالم آمــد و ایــن عمــل را از محتــوای 
شــرک آلود، خالــی و از محتــوای توحید ُپر کــرد. طــواف در آن 
زمان، مظهر گرایش انسان به الهه و ارباِب اّدعایی و پنداری 
بود؛ آن را تغییر داد و مظهر ارادت انسان به مرکز عالم وجود - 
یعنی حضرت حق متعال و وجود مقّدس پروردگار - قرار داد. 

ظاهر را نگه داشت و باطن را عوض کرد.
اســالم در بســیاری از مواقــع، بــا ســّنت ها ایــن کار را می کنــد. 
مردم ما عیِن همین کار را با نوروز کردند؛ نوروز را نگه داشــتند 
و محتــوای آن را عــوض کردنــد. نــوروز در ایــران، جشــنی در 
خدمــت حکومت هــای اســتبدادِى قبــل از اســالم بــود! بــه 
همیــن خاطر اســت که »نــوروز باســتانی«، »نــوروز باســتانی« 
می گوینــد! »نــوروز«اش خــوب اســت، ولــی »باســتانی« اش 
بــد اســت! »باســتانی« یعنــی این کــه همــه ایــن جشــن های 
دوره ســال - مثــل جشــن »نــوروز«، یــا جشــن »مهــرگان«، یــا 
و  »مــردادگان«  »خــردادگان«،  نظیــر  دیگــری  جشــن های 
کــه قبــل از اســالم بــوده اســت - در  گونــی  گونا جشــن های 
خدمــت حکومت های اســتبدادی و ســلطنت های پوســیده 
دوران جاهلیت ایران بود! محتــوای نوروز، محتوای مردمی 
و خدایــی نبــود؛ توّجــه و ارادت بــه حضــرت حــق در آن نبود؛ 
جهات عاطفی و انســانی و مردمــی در نوروز نبــود! ملت ایران 
نــوروز را نگه داشــتند؛ امــا محتــوای آن را عوض کردنــد. این 

محتوای امروز نوروز ایرانی، غیر از محتوای باستانی است.
نوروز بــرای ملت ما، امــروز عبارت اســت از اّواًل: توّجــه مردم به 
خــدا. اّوِل تحویِل ســال که می شــود، مــردم دعــا می خوانند، 
»یــا محــّول الحــول واالحــوال« می گوینــد، آغــاز ســال را بــا یاد 
خدا شــروع می کنند، توّجه خــود را به خدا زیــاد می کنند. این، 
ارزش اســت. ثانیًا نــوروز را بهانــه   ای بــرای دید و بازدیــد و رفع 
کدورت ها و کینه   هــا و محّبت بــه یکدیگر قــرار می دهند. این 
همــان بــرادری و عطوفت اســالمی و همــان صله رحم اســالم 
است؛ بســیار خوب اســت. ضمنًا نوروز را بهانه   ای برای زیارت 
اعتاب مقّدسه قرار می دهند؛ به مشهد مسافرت می کنند - که 
همیشه یکی از پرجمعیت   ترین اوقات سال در مشهد مقّدس، 

اوقات عید نوروز بوده است - این بسیار خوب است.
پس می بینید که نوروز را نگه داشتند، محتوای آن را که غلط 
بود، به محتــوای صحیح و درســت تبدیــل کردنــد. این هنر 
ملت ایران و ذوق و سلیقه ایرانی مسلمان است. ما عید نوروز 
را از دیدگاه کسانی که با اسالم ســر و کار دارند، تأئید می کنیم. 
عید نوروز، چیز خوبی اســت. وسیله ای اســت که با آن دل ها 
شاد می شود، انسان ها با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند، صله 
رحم و صلــه احبــاب می کنند؛ چون دوســتان و رفقــا هم مثل 
ارحام، احتیاج به صله دارند. انســان باید بــا ارحام صله کند، 
باید با دوســتان و رفقا هم صله کند؛ یعنی ارتبــاط برقرار کند. 

این، ارتباط عید نوروز است که بسیار خوب است.

     فلسفه »نوروز« و »روز نو«
یک نکتــه اساســی در نــوروز هســت کــه در روایات مــا به آن 
توّجــه شــده اســت.  نــوروز، یعنــی روز نــو. در روایات مــا - به 

باری تعالــی. در نــوروز ایرانــی، حقیقــت نــوروز یــک حقیقت 
مردمی اســت؛ مــردم به مناســبت نــوروز بــا یکدیگر بــا صفا و 
محّبت رفتــار می کنند؛ بــه یکدیگر تبریــک می گویند و هدیه 
می دهنــد. رســم و ســّنت باســتانی و پادشــاهی، امــروز بعــد 
از گذشــت ســال ها و قرن هــا، در نــوروز وجــود نــدارد. در اّیــام 
کز  نــوروز و تحویل ســال نــو، شــلوغ ترین و پرازدحام ترین مرا
در کشــور پهناور ما عبارت اســت از بارگاه های مقّدس ائّمه و 
امام زادگان )ســالم اهلل علیهم(... بنابراین ایــن نوروزی که 
امروز مــا داریم، نوروز باســتانی نیســت، نــوروز ایرانی اســت؛ 
نــوروز مّلــت مســلمانی اســت کــه از قالب ایــن مراســم کهن، 
توانســته اســت برای خود ســرمایه ای فراهم کند و به سمت 

هدف های خود پیش برود.« 
)بیانات در حرم مطهر رضوی، 1394/1/1(

     مفهوم واقعِی نوروز
»به نظر مــن آنچه که ملــت ایران در بــاب عید نــوروز انجام 
داده است، یکی از زیباترین و شایســته   ترین کارهایی است 
که می شــود با یک مراســم تاریخی و ســّنتی انجــام داد. اّوِل 
ســال شمســی ما ایرانی ها، یعنی اّول بهار   عید نوروز اســت. 
اّواًل ملــت ایــران افتخــار دارد کــه ســال شمســی او هم ســال 
هجــری اســت؛ یعنــی همچنــان که ســال قمــری مــا از مبدأ 
هجرت خاتــم االنبیا علیــه و علی آله الّصالْهً والّســالم اســت، 
ســال شمســی ما هم از مبدأ هجرت اســت. بقیــه ملت های 
مســلمان برای سال شمســی خود، از ســال میالدی استفاده 
کــرم را، هــم مبدأ  می کنند؛ ولــی مــا ایرانی ها، هجــرت نبّی ا

سال قمری قرار دادیم، هم مبدأ سال شمسی.
این، مطلِب اّول که به نظر من نشــانگر هنر و عشــق و عالقه 
ایرانــی بــه تعالیــم مقــّدس اســالم و بــه آثــار مطّهــر و مقّدس 
نبوی اســت. در ضمن، اّوِل ســال را اّوِل فصل بهار انتخاب 
کرده   ایم، در حالی که مســیحیان، اّوِل زمســتان را اّوِل سال 
قــرار می دهنــد! البته فــرق آن ها بــا ما این اســت کــه والدت 
حضرت مسیح، تاریخ مشّخصی ندارد و یک مطلب حدسی 
اســت؛ در حالی که هجرت نبّی مکّرم اســالم، از نظر تاریخی 
کاماًل دقیق و مشــّخص اســت. به هر حال ما اّوِل بهــار را اّوِل 
ســال خودمان قــرار داده   ایم که ایــن هم یک ذوق و ســلیقه 
ایرانی است. اّوِل بهار، اّوِل رویش طبیعت، اّوِل بیداری باغ 
و راغ و بوســتان و اّوِل بالندگــی همه موجودات زنده اســت. 
این بهتر از زمســتان اســت که وقت مردن و انجماد طبیعت 

و گیاه و نباتات است.
در تعالیم اســالم نکته   ای وجــود دارد که خوب اســت برادران 
و خواهران به آن توّجه کنند. اســالم با ســّنت هایی که از قبل 
از اســالم باقی مانده اســت، دو نوع رفتــار می کنــد. اّواًل بعضی 
ســّنت های غلط را به   کّلی از بین می بــرد و نابود می کند؛ چون 
سّنت های درستی نیست. مثل این که عرب ها قبل از اسالم، 
دختــران خودشــان را نگــه نمی داشــتند، یا بیشــتِر ملت های 
غیرمســلمان، جنس زن را تحقیــر و اهانت می کردند! اســالم 

این سّنت را به   کّلی از بین برد؛ چون به   کّلی غلط بود.
ثانیًا اسالم بعضی از سّنت ها را از بین نبرده است. کالبد سّنت 
را نگــه داشــته و محتــوا و روح آن را عــوض کــرده اســت؛ مثل 

ما عید نوروز را 
از دیدگاه کسانی 

که با اسالم سر 
و کار دارند، تأئید 

می کنیم. عید 
نوروز، چیز خوبی 
است. وسیله ای 

است که با آن 
دل ها شاد می شود، 
انسان ها با یکدیگر 

ارتباط برقرار 
می کنند، صله رحم 

و صله احباب 
می کنند؛ چون 
دوستان و رفقا 

هم مثل ارحام، 
احتیاج به صله 

دارند. انسان باید 
با ارحام صله کند، 

باید با دوستان و 
رفقا هم صله کند؛ 
یعنی ارتباط برقرار 
کند. این، ارتباط 

عید نوروز است که 
بسیار خوب است
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خصوص همــان روایــت معــروِف »معّلی بــن    خنیــس« - به 
این نکتــه توّجه شــده اســت. معّلــی بــن    خنیس کــه یکی از 
ُروات برجســته اصحــاب اســت و بــه نظــر مــا »ثقــه« اســت، 
جزو شــخصیت های برجســته و صاحب راز خانــدان پیغمبر 
محســوب می شــود. او در کنــار امــام صــادق)ع( زندگی خود 
را گذرانــده و بعــد هــم بــه شــهادت رســیده اســت. معّلی بن 
   خنیــس - بــا ایــن خصوصیــات - خدمــت حضرت مــی رود؛ 
اتفاقًا روز »نــوروز« بوده اســت - در تعبیرات عربــی، »نوروز« 
او  بــه  حضــرت  می گوینــد  »نیــروز«  و  می کننــد  تعریــب  را 

می فرمایند: »أتدری ماالنیروز؟« آیا می دانی نوروز چیست؟
بعضــی خیــال می کننــد کــه حضــرت در ایــن روایــت، تاریخ 
بیــان کرده اســت! کــه در ایــن روز، هبــوط آدم اّتفــاق افتاد، 
قضیــه نــوح اّتفــاق افتــاد، والیــت امیرالمؤمنیــن)ع( اّتفــاق 
افتاد و چــه و چه. برداشــت من از ایــن روایت، این نیســت. 
من این طور می فهمم که حضرت، »روز نو« را معنا می کنند. 
منظور این اســت: امــروز را کــه مردم، »نــوروز« گذاشــته   اند، 
یعنــی روِز نــو! روِز نو یعنــی چه؟ همــه روزهای خــدا مثل هم 
اســت؛ کدام روز می تواند »نو« باشــد؟ شــرط دارد. روزی که 
در آن اّتفاق بزرگی افتاده باشــد، نوروز اســت. روزی که شما 
ــق کنیــد، نــوروز اســت. 

ّ
در آن بتوانیــد اّتفــاق بزرگــی را محَق

بعد، خود حضرت مثال می زننــد و می فرمایند: آن روزی که 
جناب آدم و حّوا، پا بر روی زمین گذاشــتند، نوروز بود؛ برای 
ع بشــر، روز نویــی بــود. روزی که حضــرت نوح  بنــی آدم و نو
- بعــد از طوفان عالمگیر - کشــتی خــود را به ســاحل نجات 
رســاند، »نوروز« اســت؛ روز نویی است و داســتان تازه   ای در 
زندگی بشــر آغاز شــده اســت. روزی که قرآن بــر پیغمبر نازل 
شــد، روز نویی برای بشــریت اســت - حقیقت قضیه همین 
اســت؛ روزی که قرآن برای بشــر نــازل می شــود، مقطعی در 
تاریخ اســت که برای انســان ها روز نــو اســت - روزی هم که 

امیرالمؤمنین)ع( به والیت انتخاب شد، روز نو است.
این هــا همــه، »نــوروز« اســت؛ چــه از لحــاظ تاریخ شمســی، 
بــا اّوِل ماه »َحَمــل« مطابق باشــد یا نباشــد. این نیســت که 
حضرت بخواهنــد بفرمایند که این قضایــا، روز اّوِل »َحَمل« 
- روز اّوِل فروردیــن - اّتفاق افتاده اســت؛ نخیر. بحث این 
اســت که هــر روزی کــه ایــن طــور خصوصیاتــی در آن اّتفاق 
بیفتد، روز نو و »نوروز« اســت؛ چه اّول فروردیــن، چه هر روز 

دیگری از اوقات سال باشد.
خوب؛ من حــاال به شــما عــرض می کنــم. روزی کــه انقالب 
پیروز شــد »نوروز« اســت، روز نویی بود. روزی کــه امام وارد 
این کشــور شــد، برای ما نوروز بود. روز فتوحــات عظیم این 
جوانــان مؤمــن و ایــن ایثارگــران مــا در جبهــه نبــرد - علیــه 
نظامیانی کــه از »ناتو« و »ورشــو« و آمریکا و شــوروی و خیلی 
کز دیگِر قدرت تغذیه می شــدند - روز پیــروزی جوانان  از مرا

ما - با ایمانشان - بر آن ها »نوروز« است؛ روز نو است.
گــر شــما می خواهیــد روز اّوِل فروردیــن را هــم بــرای  حــال ا
خودتــان روز »نــو« و نــوروز قــرار دهیــد، شــرط دارد. شــرطش 
این اســت که کاری کنیــد و حرکتی انجــام دهیــد؛ حادثه   ای 
بیافرینیــد. آن حادثــه در کجاســت؟ در درون خــود شــما! »یا 
مقّلب القلوب واالبصار. یا مدّبراللیل والّنهار. یا محّول الحول 

گر حال خــود را  واالحــوال. حــّول حالنــا الی احســن الحــال«. ا
گر توانســتید گوهر انســانی خود را درخشان تر  عوض کردید، ا
گــر توانســتید پیام  کنیــد، حقیقتًا بــرای شــما »نوروز« اســت! ا
انقالب، پیام پیامبــران، پیام امــام بزرگوار و پیــام خون های 
مطّهِر بهترین جوانان این ملت را - که در این راه ریخته شده 
است - به دل خودتان منتقل کنید، برای شما »نوروز« است.

عزیزان مــن! ســعی کنیــد روز اّول فروردین را بــرای خودتان 
»نوروز« کنیــد. بعضــی کســان روز اّوِل فروردینشــان »نوروز« 
نیســت. ممکــن اســت اّول فروردیــن بــرای آن هــا از هــر روز 
نحســی هم نحس تر باشــد! اّول فروردین - »نوروز« - برای 
آن هایی کــه در درون خود، به فســاد و انحطاط گرایش پیدا 
می کننــد، آن هایی که خــود را از خــدا دور می کننــد، آن هایی 
کــه خــود را از هدف هــای بلنــد این ملــت و ایــن انقــالب جدا 
می کننــد، نــوروز نیســت، روز عیــد نیســت، روز جشــن و روز 
شادی نیست؛ شوم اســت! این، آن حقیقت مســئله در باب 
نوروز اســت. پس »نــوروز« به طــور خالصه خوب اســت. اّوِل 
ســال هجری شمســی اســت، روز نو، اّوِل بهــار، اّوِل رویش و 
جوشــش طبیعــت و اّوِل شــروع زیبایی هــا در عالــم طبیعــت 
است. این را برای خودتان هم اّوِل بالندگی و جوشش و اّوِل 

بروز زیبایی ها قرار دهید و برای خودتان »روز نو« کنید.«
 )پیام به مناسبت حلول سال نو، 1377/1/1( 

     موافقت با جشن برای عید
»عید نوروز هم حقیقتی است. ما با عید نوروز موافقیم. کسی 
خیال نکند کــه عید نــوروز از لحاظ اســالمی چیز بدی اســت؛ 
هرکس چنین تصوری بکند، واقعًا اشــتباه کرده است. اسالم 
عید نوروز را رد نکرده است. البته ممکن است در زمان خلفای 
اول، عده ای تحــت تأثیر تفکرات خاصی قرار گرفته باشــند و 
نســبت به این قضیه به عنوان یک تهاجــم فرهنگی برخورد 
کرده باشــند و احتمااًل در بعضی از روایات رد شــده باشــد - که 
البتــه آن هم مســّلم نیســت - اما امــروز عید نــوروز چیز خوبی 
اســت؛ اوِل بهار اســت و مردم عــادت کرده انــد که ایــن ایام را 
عید بگیرند و تعطیل باشند و شادی کنند و به دیدن یکدیگر 
برونــد و به هــم عیــدی بدهنــد و قهرهــا آشــتی کننــد و دورها 
نزدیکی کنند؛ این چیز بسیار خوبی است و بنده صددرصد با 

عید نوروز و با جشن گرفتن این ایام موافقم.
هــر کاری هم کــه در ایــن ایام به جشــن مــردم کمــک کند و 
آن را معنا ببخشــد، خیلی خوب اســت و هیچ ایرادی ندارد؛ 
یعنی کســی که دارد بــرای عید نــوروز برنامه ریــزی می کند، 
نبایــد احســاس گنــاه و جــرم و کمبــودی بکنــد؛ منتهــا شــاد 
کــردن مــردم یک چیــز اســت، مبتــذل کــردن فضا یــک چیز 
دیگــر اســت. مــن گاهــی می بینم کــه به عنــوان شــاد کردن 
گــر می خواهند جوک و  مردم، فضــا را مبتذل می کننــد! مثاًل ا
لطیفــه ای بگویند، الت بــازی می کنند! الت بازی بد اســت؛ 
هرجا باشد، بد است؛ در تلویزیون هم بد است، در رادیو هم 
بد اســت. تیپ های متین و شســته و ُرفتــه می توانند همان 
مقصــود را به شــکل های خــوب کاماًل بــرآورده کننــد؛ لزومی 

ندارد که در این زمینه آدم به َپستی گرایش پیدا کند.« 
)بیانات در دیدار مدیران سازمان صدا و سیما، 1370/12/7(     

 روزی که انقالب 
پیروز شد »نوروز« 
یی  است، روز نو

بود. روزی که 
امام وارد این 

کشور شد، برای 
ما نوروز بود. روز 

فتوحات عظیم این 
جوانان مؤمن و 

این ایثارگران ما در 
جبهه نبرد -علیه 

نظامیانی که از 
»ناتو« و »ورشو« 

یکا و شوروی  و آمر
و خیلی از مراکز 

دیگِر قدرت تغذیه 
می شدند- روز 

پیروزی جوانان ما 
-با ایمانشان- بر 

آن ها »نوروز« 
است؛ روز نو است
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     تحول در قلب و بصیرت
»یــا مقلــب القلــوب و االبصــار«. قلــب و بصیــرت قلبــی، از 
مؤلفه های مهم معنوی در مســیر کمال انســان اســت که در 
کید بســیاری بر آن شده  قرآن کریم و روایات ناب اســالمی تأ
اســت. قلب سرچشــمه تمامی جوشــش های و خیزش های 
وجود آدمی است. به بیان نغز امام راحل)ره(: »با سرچشمه 
گــر معنای »یا  گل آلــود توقع صفای آب نداشــته بــاش... تو ا
مقلــب القلوب« را بــه ذائقه قلب بچشــانی و به ســامعه قلب 
برســانی... از جلــب قلــوب بی نیــاز شــوی«. )آداب الصلوه، 
کــه امــام در توصیــه بــه پیــروان  ص 172( از ایــن روســت 
خویــش خاصــه طــالب علــوم دینــی می فرماید: »الزم اســت 
خــود را تهذیــب کنید کــه وقتــی رئیس جامعــه یــا طایفه ای 
شــدید، آنان را نیــز تهذیــب نمایید. بــرای اصالح و ســاختن 
جامعه قدم بردارید. هدف شــما خدمت به اسالم و مسلمین 
گر بــرای خدا قــدم بردارید،  کبــر، ص25( »ا باشــد.« )جهاد ا
خداوند متعال مقلب القلوب اســت. دل ها را به شما متوجه 

می سازد«. )همان، ص 66(
در اعتقاد امام کسی که ندای »یا مقلب القلوب و االبصار« را سر 
می دهد، باید قلبش تنها متوجه به خدا باشد و از توجه به غیر 
او روی  بگرداند تا دعــای او جامه صدق و راســتی برتن بیاراید 
ح حدیــث جنود عقل و  و در ضمیرش اثر گذار باشــد. )ر.ج: شــر
جهل، ص90( علم بــه ارکان توحید، با ایمان بــه آن متفاوت 
است؛ زیرا تا علم توحید در قلب وارد نشــود، حظی از ندای »یا 

مقلب القلوب و االبصار« نخواهیم برد. )همان، ص 95(
و  قلــب  در  انقــالب  بــر  مبنــی  ربوبــی  درگاه  از  درخواســت 
بصیرت، نشــانه آن اســت که انســان به سبب نســیان از یاد 
حــق و انس با کثــرات دنیــوی و هواهــای نفســانی، نیازمند 
تحول قلبی و روشــنایی چشــمان دل اســت و این تحول در 
قلب کــه مکان حضــور حق تعالی اســت )القلب حــرم اهلل فال 
تســکن فیه غیــر اهلل؛ دل، حرم الهی اســت. پس غیــر او را در 
آن جای نده( و نیز تغییر و تحــول در نگرش و بصیرت آدمی 
)المؤمن ینظر بنــور اهلل؛ مؤمن به نور خــدا می بیند(، همگی 
به دست او است و تنها فضل و عنایت ربوبی خدای رحمان 
اســت که می تواند با دو دســت جالل و جمــال خویش مرآت 
دل را از غبار اغیار بزدایــد و قفل های بزرگ هــوای نفس را از 
ابواب آســمانی دل بگشــاید و پرده های غفلت را از چشمان 
بصیــرت انســان کنــار زنــد و دیــدگان دل را بــه نــور معرفت و 

مشاهدت حضرت دوست روشنی بخشد.

     تدبیر روز و شب
»یــا مدبــر اللیــل و النهــار«. انســان، بــه تصریــح قرآنــی »إنی 
جاعــل فــی االرض خلیفــه«،  جانشــین خــدا بــر روی زمیــن 
اســت و ایــن شایســتگی را دارد که مــرآت تمام نمــای ربوبی 
و مجــالی ظهــور و بــروز اســما و صفــات الهــی شــود. یکــی از 
اســمای حق تعالــی »مدّبر« اســت کــه پــروردگار عالمیان به 
وســیله آن، به تدبیر روز و شــب یا تدبیر نظام زمین و آسمان 
و بــه طــور کلــی، نظــام خلقــت می پــردازد. انســان نیــز بایــد 
خویشتن را متخلق به اخالق الهی نماید و تدبیرگر روز و شب 
گر روز را به زندگی دنیا و عرصه فعالیت های  خویش باشــد. ا

دعـای  همـواره  جدیـد،  سـال  روزهـای  آغازیـن  در  و  سـال  هـر  بهـار  طلیعـه  در 
روح بخش تحویل سـال نو را می خوانیم و می شـنویم و زبان جان را با فرازهای 
نورانـی ایـن دعـای شـریف مترنـم می سـازیم. حـال نیکوسـت که در معنـای این 
دعـای دلنشـین بیندیشـیم و جـان و دل خویـش را بـا حقایـق و لطایـف آن زینـت بخشـیم. 
این دعای کوتاه، سرشـار از معارف بلندی اسـت که چونان چشـمه زالل بر بسـتر دل های 
ایـن نوشـتار،  را جلوه گـر می سـازد. در  اسـرار  از  شـیفته معنـا جـاری می گـردد و جهانـی 
کوشـیده ایم تا به گوشـه هایی از معارف انسان سـاز این دعای سـازنده و بالنده اشاره کنیم 

و از معنویـات سرشـار آن، توشـه هایی چنـد برگیریـم.   

جوینده
 بهترین
 حال ها
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انسان متصف 
یور »أحسن  به ز

یده  یم« که آفر تقو
مبارک »أحسن 

الخالقین« است، 
بایسته است که 

خود را در پرتو 
تحول قلبی و 
تطهیر آینه دل 

به نور بصیرت و 
معرفت بیاراید و در 
سایه سار تدبیر دنیا 

و آخرت و پرهیز 
یط  از افراط و تفر

در بهره مندی از 
نعمات ظاهری و 

باطنی، به »أحسن 
الحال« نایل گردد و 

فضای جان و دل 
یش را با نسیم  خو

یت  بهشتی معنو
و پرتو مهتاب 

معرفت، صفایی 
مضاعف بخشد

مادی و ناسوتی انســان تعبیر نماییم، شــب به منزله آخرت 
و حیات ملکوتی انســان اســت کــه هنگامــه تفکــر در خلقت 
آسمان ها و عبودیت خالص اســت که: »إّن ناشئه اللیل هی 

أشّد وطئًا و أقوم قیاًل«. 
همــان گونــه کــه زندگــی دنیــوی خــود را در پرتــو خورشــید 
رســالت و شــریعت محمــدی تدبیر می کنیم، بایســته اســت 
کــه زندگــی و حیــات معنــوی و ملکوتــی خــود را نیــز در پرتــو 
مهتاب والیت و معرفت علوی تدبیر نماییم و از مزرعه دنیا، 
توشــه ای نیک برای خانه آخرت برگیریم که: »الدنیا مزرعه 
االخــره«. به بیــان دیگر، هــم عقل خویشــین را به خورشــید 
الهیت روشــن نماییــم و هم قلب خــود را با مهتــاب رحانیت 
منــور ســازیم و عدالــت را بــه معنــای واقعــی کلمــه در وجــود 
خویشــتن محقق ســازیم تا هم از نعمات دنیــوی و امکانات 
مادی به درستی اســتفاده نماییم و هم خویشتن را شایسته 

درک مواهب معنوی و فیوضات ملکوتی نماییم.

     نیل به نیکوترین حال ها
أحســن  إلــی  االحــوال، حــّول حالنــا  و  الحــول  »یــا محــول 
الحــال«. »َحــول« در دعــای عیــد نــوروز، بــه معنای »ســال« 
اســت و »احوال« جمــع حال، بــه معنــای طبیعــت و ضمیر یا 
تغییــر و دگرگونی وضعیــت انســان اســت. از ایــن رو، خداوند 
تغییــر دهنده ســال و یــا دگرگــون کننــده طبیعــت مربــوط به 
مخلوقات است و این صیرورت و تحول در مسیر رشد و کمال 
موجــودات، الزمــه امــر زندگی و حیــات اســت. در ایــن دعای 
شــریف از درگاه ربوبی می خواهیــم که طبیعت وجــود ما را به 
بهترین و نیکوترین طبیعت ها تبدیل کند و این تغییر باطنی 
یا ظاهــری وجودی مــا را همســو با تغییــر و دگرگونــی طبیعت 

ظاهری، در مسیر شکوفایی و بالندگی قرار دهد.
انســان متصف بــه زیــور »أحســن تقویم« کــه آفریــده مبارک 
»أحســن الخالقین« اســت، بایســته اســت که خــود را در پرتو 
تحول قلبی و تطهیر آینه دل به نور بصیرت و معرفت بیاراید 
و در سایه ســار تدبیر دنیا و آخــرت و پرهیز از افــراط و تفریط در 
بهره مندی از نعمات ظاهــری و باطنی، به »أحســن الحال« 
نایل گــردد و فضــای جــان و دل خویش را با نســیم بهشــتی 
معنویــت و پرتو مهتــاب معرفــت، صفایی مضاعف بخشــد. 
واژه »أحســن« و مشــتقات مربــوط بــه آن در قــرآن کریــم، در 
ده ها آیه به کار رفته اســت که شــناخت مصادیــق و عمل به 
موارد نام برده شده در قرآن،  موجبات نیل انسان به »أحسن 
الحال« را فراهم می آورد. از جمله، بهترین دین،  از آِن کسی 
اســت که وجه خویش را بــه پــروردگار صورت بخش تســلیم 
کرده و چون رنگ خدایی بهترین و نیکوترین رنگ ها است،  
دســتان خالق الهی نیــز زیباتریــن صورت هــا را بر لــوح وجود 
آدمی تصویرگــری می کند؛ »هــو اهلل الخالق البــاریء المصّور 
له االســماء الحســنی« و این آیات متشــابه رحمانی اســت که 
نیکوترین کالم هاســت و مایــه قوت قلوب و ثبــات قدم های 
مؤمنان می شــود و آن که جوینده بهترین حال هاســت، باید 
وجه خود را به دســتان با کفایت خدای رحمان تسلیم نماید 
و دل بــه کلمات معنوی و ســخنان متشــابه رحیمی بســپارد 
و برای نیــل به ســیرت زیبــا و صــورت دلربــای انســانی، لوح 

وجود خویشــتن را تســلیم دســتان صورتگر ربوبی کنــد. امام 
خمینــی)ره( در مقــام و منزلت تســلیم می فرماید: »تســلیم، 
یکی از صفات نیکــوی مؤمنین اســت که به واســطه آن طّی 
مقامات معنویه و معارف الهیه شــود و کسی که تسلیم پیش 
حق و اولیــای خدا شــود و در مقابــل آن ها چون و چــرا نکند و 
ح  با قــدم آن ها ســیر ملکوتی کند، زود به مقصد رســد«. )شــر

حدیث جنود عقل و جهل، ص 402(
آری، دعای لحظه تحویل سال، سرشار از جلوه های وصال 
است که مســیر کمال و جمال را فراســوی رهروی طریق حق 
گسترده و بایسته است که در مضامین بلند معنوی و عرفانی 
آن بیندیشیم و بکوشیم تا در سال جدید، ظاهر و باطن خود 
را بــا معارف نغــز الهــی و انــوار رحمانی زینــت بخشــیم و زالل 
حاالت خــوش معنــوی و زمــزم صفــای روحانــی را در محضر 
صاحبــدالن اهــل معرفــت و واصالن اهــل بصیــرت بجوییم 
و قلــب و روان خویــش را در معــرض نســیم حیات بخــش و 
بهشــتی مقربیــن کــه عطــر خــوش عشــق و معرفــت از حریم 
قدســی وجودشــان بــه مشــام جــان می رســد و بهــار زندگی و 
جاودانگــی را بــرای آدمــی به ارمغــان مــی آورد، قــرار دهیم تا 
شــجره وجودمان در قلعه امن والیت به گل های معطر اسما 

و صفات الهی و ثمرات جان بخش رحمانی مزین گردد.    
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کن قلب ما را نورانی 
مروری بر پیام های نوروزی امام خمینی)ره(

معرفت ا...، مقصد تمام انبیا )ع(
خـدایا! مـا را در این سال نو از این حالی که داریم عوض کن، 
ما گرفتار هواهاى نفســانی هســتیم و تو دانی، و تو می توانی 
ما را نجــات بدهــی... تمــام مقاصد انبیــا، برگشــتش به یك 
گر  کلمــه اســت و آن معرفــت ا...، تمــام مقدمــه این اســت. ا
گر دعوت به تهذیب  دعـــوت بـــه عـمـــل صـــالح شده است، ا
گر دعوت به مـعـــارف شـــده اســـت، تـمام  نفس شده است، ا
برگشــتش به این اســت کــه آن نقطه اصلــی را کــه در فطرت 
همه انـســـان هاست، حجاب را ازش بردارند تا انســان برسد 

به او، و او معرفت حق است، مقصد عالی همین است. 
)نوروز 1365(

درخواست تغییرات روحی در سال جدید
تـحـویل حـال الی الحـسـن الحـال این اسـت کـه ان شـاءا... 
در این ســـال نـو مـا تـغـــییرات روحـــی بـدهـیم، یعـنـــی واقـعـًا 
کـــه  تـحـــول بـرایمـــان حـاصـــل بـشـــود و او بـــه ایــن اســـت 

هـمـان طـورى کـه سـیره انبیا از اول تـا آخـر بود. 
)نوروز 1367(

تحول بر ایمان حاصل شود
»حال إلی أحســن الحال« این اســت که إن شــاءا...  تحویل ِ
در ایــن ســال نــو، مــا تغییــرات روحــی بدهیــم، یعنــی واقعــًا 
تحّول برایمــان حاصل بشــود. و آن بــه این معنی اســت که 
همــان طــوری کــه ســیره أنبیــا از اّول تــا آخر بــوده اســت که 
جنــگ و صلحشــان برای خــدا بوده اســت، هیــچ پیغمبری 
جنگ نکــرد إال برای خــدا و صلح نکــرد إال برای خــدا، ما هم 

همان گونه عمل کنیم. 
)نوروز 1368(    

زمـان بـه سـرعت می گذرد، هنوز نوای دلنشـین پیر جماران هنـگام زمزمه دعای 
یـا مقلـب القلـوب، معطـر بـه بوی شـهیدان گل گـون کفن ایـران زمیـن، طنین انداز 
اسـت و بـه برکـت نفـس قدسـی او، تحـوالت چشـم گیری بـه تأسـی از انقـاب 
اسامی به وجود آمده است. اکنون خلف صالحش بر قلب ها حکومت می کند و با مدد از 
دم مسیحایی آن عزیز سفر کرده فرازهای دعای تحویل سال را تفسیر و تحلیل می کند. 

فرازهایـی از پیام هـای دلنشـین نـوروزی آن حقیقت همیشـه جاوید را تقدیم می کنیـم.   

      بصیرت واقعی
خداوند متحول کند قلوب و ابصار ما را و بصیرت مــا را به یك قلوب نورانی و یك بصیرت واقعی 
که مســائل را درســت ارزیابی کنیم... من امیدوارم که خداوند این ســال را ســال رحمت، سال 
برکت، ســال صفا، ســال برادری و ســال برابری قرار دهد و تمام ملت و دولت و دســت اندرکارها 
تمامًا مجتمع باشند و با هم این کشور را به سالمتی و ســعادت، همه چیزهایی که احتیاج دارد 
تهیه کنند و کارســازی کنند و از کارهای ناشایســتی که در کشور واقع می شــود، و این الزمه یك 
انقالب است، جلوگیری کنند و مملکت ما در ســال آینده و در این سال مملکتی باشد که قانون 
فقط حکم کند. هیچ کس غیر قانون حکم نکند و تمام مجری قانون باشــند و کســی در حدود 

غیر قانونی عمل نکند و همه در حدود خودشان عمل کنند. 
)نوروز   1360(

     تمام قلوب در دست خداست
تمام قلوب و تمام ابصار و بصیرت ها در دست خداى تـبـارك تـعـالی و ید قـدرت اوسـت. اوسـت 
کـه تـدبـیر مـی کـنـــد جـهـــان را، لیل و النـــهار را و اوست که قلوب را متحول می کند و بصیرت ها 
را روشن می کند و اوســت که حاالت انســان را متحول می کند و ما آن را در ملت عزیز خودمان، 
در زن و مرد، در کوچك و بـــزرگ یافـتـــیم. این تـقـــلیب قـــلوب کـــه قـــلب ها از آمال دنیــوى و از 
چیزهایی که در طبیعت اســت بریده بشــود و به حق تعالی پیوسته بشــود و بصیرت ها روشن 

بشود و صالح و فساد خودشان را به وسیله بصیرت بفهمند. 
)نوروز 1361(

     مفهوم عید
البته عیدهایی که اســالم تأســیس فرموده است، برداشت هاى مـخـتـلفـــی از آن بـــه حـســـب 
نـظـرهـــاى مـخـتـلفـی کـــه اهـــل نـــظر دارند و به حسب قشرهاى مختلفی که برخورد می کنند 
با آن بسیار مختلف است. آن بـرداشـتـــی کـه اهـل مـــعرفت از عید می کنند، با آن برداشتی که 
دیگران می کنند بســیار مختلف اســت. آن ها بعد از این که در ماه مبارك رمضان آن ریاضت ها 
را می کشند و کشیدند روز عـــید روز لقاى آن هاست، لقاء ا... اســت آن روز براى آن ها. )الغیرك 
من الظهور مالیس( آن هـــا هـمـه چـــیز را از او می دانند و آن روز را عید می کنند بــراى این که بعد 
از ریاضت یوم ورود اســت به حضرت و عید قربــان را بعــد از این که تمام عزیزان خودشــان را از 
دست دادند براى مالقات مهیا می شوند، آن هم مالقات است بعد از این که نـفـــس خـودشـان 
را کـشـتـــند و هرچه عزیز است در راه خدا از آن گذشتند، آن وقت است که روز لقـاسـت و جـمـعـه 
هـم اجـتـمـاعـاتـی کـه مـسـلمـین بـا هـم مـی کـنـنـد مـهـیا مـی شـونـد، اهـل مـعـرفـت براى لقاءا... 
پس برداشــت آن ها از عید غیر برداشــت ماســت و ما هم امیدواریم کـــه بـــه تبع اولیای خدا به 

جلوه اى از آن جلوه ها برسیم و ذره اى از آن معارف در قلب ما واقع بشود. 
)نوروز 1362( 



سـفر، مسـئله مبـدأ و حرکـت بـه سـوی مقصـد را می تـوان یكـی از مهم تریـن 
دغدغه هـای بشـری در هـر عصـر و زمانـی دانسـت. بخـش اندیشـه ایـن 
شـماره از »مهـر و مـاه« از زاویـه ای متفـاوت بـه بحـث دربـاره ایـن سـؤال 
کجـا آمـده ام و بـه  کـه از  فلسـفی و هستی شناسـی انسـان پرداختـه اسـت 
گفتـار »انسـان، مسـافر آفریـده شـده اسـت« بـه  سـفر  کجـا خواهـم رفـت. 
درونـی انسـان در خـود می پـردازد و مسـیر و مقصـد را یكـی تعریـف می کنـد. 
یادداشـت »آب هـای ݣݣروان ݣݣدلپذیرنـد« نگاهـی بـه رحلـه یـا سـفرهای علمـی 
گذشـته   در  سـفر  تعریـف  بـر  کـم  حا جغرافیـای  تأثیـر  و  اسـامی  تمـدن  در 
و  قدیـم  در  سفرنامه نویسـی  شـاهنامه،  در  تعالی بخـش  سـفرهای  دارد. 
جدید، سـفر آغاز یک تغییر  و سـرگردانی در  ݣݣپی ݣݣݣحقیقت یا اسـطوره از دیگر  

بخش هـای ایـن پرونـده هسـتند.

اندیشه

21

انسان، مسافر آفریده ݣݣشده ݣݣاست
بسیار سفر باید تا پخته شود خامی
آغاز یک تغییر
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آیــا اهــل علــم اهــل ســفرند؟ آیــا میــان ســفر و تحــول فکری 
مالزمــه وجــود دارد؟ اهــل علــم اهــل ســفرند، غالبــًا بــرای 
گرفتن علوم، رســم بر این بوده اســت که ســفر  تحصیل و فرا
می کردند. یعنی: اهل علم از جایی کــه زندگی می کردند، به 
جایــی دیگر که عالمــی در آن جــا بود، ســفر می کردنــد و یا به 
جایی که مرکــز علم بــود، می رفتنــد. معمــواًل این گونه بوده 
که برای دریافت علم و دانش، ســفر صورت می گرفته است؛ 
گرفتن  ســفر، هجرت و مســافرت چیزی اســت کــه بــرای فرا
علم در اشــعار و روایات هم آمده اســت. ســفر و تحول فکری 

رابطه عمیقی دارند.
از جمله این حدیث شــریف کــه می فرماید: بــرای گرفتن علم 
به چین بروید! این هســت. ولی قاعده کّلی نیســت. چه بســا 
کســی در وطن و خانه خــودش هم بتواند تحصیــل علم کند. 
ممکن است پدر کسی عالم بزرگی باشد و او در نزد پدرش درس 

بخواند و عالم بشود. این موضوع اتفاق افتاده است. دکتر غالمحسین ابراهیمی دینانی

انسان، مسافر 
آفریده ݣݣشده ݣݣاست
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 من عالمــی را می شناســم کــه هیچ وقــت از شــهر خودشــان بیــرون نرفتــه و در پیش عالم شــهر 
خودشان درس خوانده و مجتهد شد، اما غالبًا چنان است که می فرمایید، چون علم همیشه در 
کز علمی معمواًل در جایی است که برای رسیدن به آن باید هجرت  خانه و زادگاه آدم نیست. مرا
و سفر کرد و چه بســا یک مرکز علمی را نپســندیم، یا قانع کننده نباشــد و به یک مرکز علمی دیگر 
کز علمی چون قم و  علم، می بینیم که سابق به مرا برویم، چنانچه امروز در دانشجوها و طاّلب ِ
نجف و قاهره و... می رفتند. دانشجوها از شهرهای مختلف به تهران می آیند و یا به کشورهای 

مختلف دنیا سفر می کنند. معمواًل سفر رفتن اهل علم است و گفتار شما صادق است.

    رابطه فلسفه و سفر 
فلســفه به عنوان آموختن فلسفه، مانند آموختن هر علم و دانشــی، بی ارتباط با سفر نیست. 
یک فیلسوف برای رسیدن به فیلسوف بزرگ تر در جایی دیگر ممکن است سفر کند تا فلسفه 
او را بیامــوزد. ســابق جندی شــاپور در ایــران مرکز فلســفه اســالمی بــود و اشــخاص از جاهای 
گــون و دور و نزدیــک می آمدند و فلســفه می آموختند. یا کســانی بــه آتن می رفتنــد و یا از  گونا
کادمی ارســطو، فلسفه  جزایر دیگر یونان به آتن می آمدند تا در معبد دلفی افالطون یا در باغ آ

بیاموزند. این سفرها بوده است.

سفر اقسامی دارد 
و نباید آن ها را با 
کنیم.  هم ممزوج 
سفر زمینی برای 
آموختن علم ها، 
مانند هر دانشی 

در فلسفه هم بوده 
است. اما به یک 

معنی همه علوم 
و به خصوص 

 سفر 
ً
فلسفه دقیقا

است. و انسان 
متفکر سفر می کند؛ 

از مرحله ای از 
تفکر به مرحله ای 
دیگر. خود حرکت 
فکری، نوعی سفر 

است؛ سفری 
روحانی، معنوی، 

فکری

در فلسفه نیز مانند هر علم دیگر سفر زمینی و جغرافیایی بوده 
گــر منظورتان ســفر معنــوی و رابطــه آن با فلســفه  اســت. اما ا
باشــد، خود فلســفه نوعی سفر اســت. هر تفکری ســفر است، 
ولی نه ســفر  زمینــی. ســفر اقســامی دارد و نباید آن هــا را با هم 
ممزوج کنیــم. ســفر زمینی بــرای آموختــن علم هــا، مانند هر 
دانشی در فلسفه هم بوده اســت. اما به یک معنی همه علوم 
و به خصوص فلســفه دقیقًا ســفر اســت. و انســان متفکر سفر 
می کنــد؛ از مرحله ای از تفکــر به مرحله ای دیگــر. خود حرکت 

فکری، نوعی سفر است؛ سفری روحانی، معنوی، فکری.
طبق ایــن معنا فیلســوف همیشــه مســافر اســت و کســی که 
گر کسی تحّول فکری نداشته  مسافر است فیلسوف است. ا
باشــد، او فیلســوف نیســت. شــاید اصــاًل نتــوان او را انســان 
محســوب کرد! فیلســوف نبودن کســی را که تحــّول فکری 
نــدارد، قطعًا می توانــم بگویم، ولــی نمی دانم که آیا انســان 
هســت یــا نیســت! نمی دانم اســم کســی را کــه هیــچ تحّول 
فکری نــدارد، چــه بگــذارم، تردیــد دارم که به چنین کســی 

بتوان اطالق انسان کرد. 

    دریچه دانایی های جدید
یقینًا. ســفر زمینی چنین اســت. هر حرکتی که شــما در ظاهر 
ع حرکــت در  و زندگــی ظاهــری انجــام می دهیــد، یــک نــو
خ  درون شــما هم هســت. در ظاهــر و زندگــی هیــچ حرکتی ر
نمی دهــد، مگــر این کــه در درون نیــز اتفاقی می افتــد. میان 
بــدن و روح ارتبــاط وجــود دارد. امــکان نــدارد کــه در بدن و 
زندگی و جابه جایی شــما، تحّولی روی بدهد، ولی در درون 
خ ندهــد. منتهــا ایــن تحــّوالت ممکــن اســت  شــما تحــول ر
اساســی نباشــد و صرفــًا در حّد خــودش باشــد. ســفر و تحول 

فکری برای فیلسوف معنی خاصی دارد.
تحول اساسی که آن را »تحّول فکری« می نامیم به صورت 
رفتن از مکانی بــه مکان دیگر نیســت. این می تواند منشــأ، 
معّد و آمادگی بخش باشد. ولی لزومًا موجب تحول بنیادی 
نمی شــود. تحّول بنیادی ممکن اســت بدون سفر و در حال 
اقامت و ســکونت در جایی، برای انســان حاصل شود. یک 
کن باشد،  انســان ممکن اســت در تمام عمرش در جایی ســا
ولی تحــّوالت فکــری اش بســیار قــوّی باشــد. او هم مســافر 
اســت با این کــه ممکــن اســت در جایی نشســته باشــد. این 
قبیــل تحــّول شــامل تحــّول درونــی، تحــّول حالــی، تحّول 

فکری، تحّول شهودی هم می شود.

    سفر افقی و عمودی
باالرفتــن همــراه بــا حفــظ مراتــب پاییــن و زیریــن تنهــا در 
حرکت عمــودی و ســیر و ســلوک انفســی امکان پذیر اســت. 
امــا در حرکــت افقــی و ســیر و ســلوک جغرافیایــی، هــر گامــی 
کــه برداشــته می شــود، قــدم قبــل از آن پشــت ســر گذاشــته 
می شــود. در حرکــت افقــی، مســافت طــی شــده پشــت ســر 
می ماند، اما در حرکت معنوی و عمودی، چیزی پشــت ســر 
نمی مانــد و همه راه و آنچــه در راه بوده، همــراه راه رونده به 

پیش می رود و افق آینده را روشن و هموار می سازد.
در حرکت معنــوی و عمودی، از یک ســو »راه« مقصد اســت 
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و »مقصد« نیز همان راه اســت و از ســوی دیگر، هم راه و هم 
مقصــد، دارای مراتــب متفــاوت و پایان ناپذیر اســت. آن جا 
کــه از وحــدت و یگانگــی راه و مقصد ســخن گفته می شــود، 
وصــل و فصــل نیز همــراه می شــوند و رســیدن و نرســیدن در 
هم می آمیزند. شاید حافظ عارف به این مسئله اشاره کرده 

است، آن جا که در نهایت زیبایی می گوید:
بلبلی برگ گلی خوش رنگ در منقار داشت

واندر آن برگ و نوا خوش ناله های زار داشت
گفتمش در عین وصل این ناله و فریاد چیست؟

گفت ما را جلوه معشوق در این کار داشت 

    سفر دنیوی و سفر معنوی
ســفر را می توان به ســفر دنیوی و ســفر معنوی تقسیم بندی 
کــرد. ســفر عبــور اســت از مکانــی بــه مکانــی و از کشــوری به 
کشــوری. در ســفر انتقــال اســت. یــک ســفر زمــان و مــکان 
داریم که شــما از مکانی به مکان دیگر نقل مــکان می کنید، 
یعنی یــک مکانــی را پشــت ســر می گذارید و بــه مــکان دیگر 
نقــل مکان می کنیــد. در ســفر معنوی هــم عبور داریــم، ولی 
وقتی مســافت حس به خیــال، از خیال به وهــم و از وهم به 
عقل را طی می کنیم، وقتــی باالتر می رویم تــا پایین را هم با 
خودمــان می بریــم، دیگــر چیــزی پشــت ســرمان نمی ماند. 
هر انســانی باطنًا نورانی اســت، چون نفس مجــرد دارد و هر 
مجردی نور اســت. هر انســانی کــه متولد می شــود به حکم 
گر علوم و  این که دارای نفس ناطقه است یک نوری دارد. ا

تجربیات را هم اضافه کند، این نور علی نور می شود.
انســان نور عقل را دارد، انســان عاقل اســت، عقل نور اســت، 
برای این کــه چیزها را برای ما روشــن می کنــد و چون خودش 
روشن اســت، چیزها را روشــن می کند. خاصیت نور این است 
که چون خودش روشــنایی دارد چیزها را روشــن می کند. آدم 
عاقلی که به وحی متصل شــود و کلمات وحیانی انبیا را آویزه 
گوش کند، نور علی نور می شود. انسان یک نور عقالنی دارد و 

یک نور وحیانی هم می گیرد و نور علی نور می شود.
در ســفر ظاهری مــکان و زمــان را باید پشــت ســر گذاشــت تا 
بــه مقصــد برســیم، اما در ســفر معنــوی هر چــه پیــش بروید 
گذشته را از دست نمی دهید، بلکه بر آن می افزایید. با حفظ 
گذشــته چیز تازه ای به دســت می آورید. در برون، انســان با 
گذشــته خــودش در زمــان و مــکان فاصله پیــدا می کنــد. اما 
در درون هــر چه بــه پیش برویــد گذشــته را پیش پــای خود 
دارید، از دست نمی دهید فقط می افزایید. روشن را روشن تر 
می کنیــد، چــاق را چاق تــر می کنیــد، افزایــش می دهیــد، اما 
از دســت نمی دهیــد. فرق ســفر ظاهری و ســفر معنــوی این 
اســت. به عبارت دیگر شــما در ســفر معنــوی گســترش پیدا 

می کنید و چیزی را از دست نمی دهید.
مولــوی می گوید همیشــه دنیــا نو می شــود. مــن می خواهم 
عرض کنــم، دنیــا نو می شــود چــون من نــو می شــوم. چون 
گــر انســان نبــود و دیــد  مــن نــو می بینــم دنیــا نــو می شــود. ا
انســان به عالم نبود، نو معنی نداشــت. اصاًل انســان آفریده 
شــد، برای این که نــو بودن معنی داشــته باشــد. از زمانی که 
خداوند انســان را آفرید نو بودن آغاز شــد. تنها انســان است 

که نــو بــودن را می فهمد. کــوه، دریــا و حیوانــات نو بــودن را 
نمی فهمند. نو بودن کار انســان اســت. چرا انســان همیشه 
نو می اندیشــد و چــرا نو بــودن با انســان معنی پیــدا می کند؟ 

برای این که می اندیشد، انسان هر لحظه می اندیشد.
خود انســان، اندیشــیدن اســت. ای برادر تو همه اندیشه ای 
مابقی تو استخوان و ریشه ای. انسان بدون اندیشه، گوشت 
و پوست اســت؛ انســان، اندیشــیدن است. انســانیت انسان 
بــه اندیشــیدن اســت. اندیشــه همیشــه نــو اســت و کهنگــی 
ندارد. ما یک اندیشــه داریم یک اندیشــیدن. اندیشــه خوب 
با اندیشــیدن اســت. حاال فرق بین فکر و تفکر چیســت؟ فکر 
داری یا تفکــر می کنی؟ تفکــر، فکر را  نــو می کند، تفکــر فکر نو 

است. اما فکر بدون تفکر و اندیشه، به درد نمی خورد.
انســان همیشــه مســافر اســت. انســان مســافر آفریده شــده و 
همیشه مسافر خواهد بود. انسان متوقف مرده است و توقف 
مرگ اســت. ســفر بدنی را نمی گویم، ســفر فکری را می گویم. 
ســفر واقعی از اندیشیدن اســت خود اندیشــه نور است و منشأ 
نور، نــور باطــن اســت و منشــأ نــور باطــن، خداوند اســت. نور 
واقعی نور حق  تعالی اســت جلوه نور واقعی کــه نور حق تعالی 
اســت نور عقل اســت و جلوه نور عقل، نور خیال و فکر اســت. 

انسان بدون فکر و عالم بدون اندیشه ظلمانی است.

راه و مقصد یکی است
مراتب هســتی خداونــد، عقــل، نفــس، طبیعت هســتند. از 
باال خدا، عقل، نفــس، طبیعــت. از پایین طبیعــت، نفس، 
عقل و خــدا. ایــن چهــار مرحلــه را باید طــی کرد؛ ســفری که 
از طبیعــت آغــاز می شــود و به نفــس ســپس عقل می رســد و 

مقصد خداوند تبارک و تعالی است و این سفر پایانی ندارد.
انســان در وجــود حرکــت می کنــد و به ســوی وجود مــی رود. 
پــس در وجــود راه مــی رود و بــه وجــود می رســد. ســپس راه 
و مقصــد یکــی می شــود. در مرتبــه ای از وجــود مــی رود و 
می خواهــد بــه مرتبــه ای باالتــر از وجــود برســد. وجــود هــم 
مراتــب دارد، خــدا، عقــل، نفــس و طبیعــت. دو چیــز اســت 
که کم نمی شود؛ یکی عشــق است یکی حســن. آدمی با پیر 
شدن حسنش کم نمی شود. عاشق وقتی به حسن معشوق 
نــگاه می کند، برایــش مکرر نیســت. هر نگاهــی می کند یک 
حســن تــازه می بینــد. عاشــق حســن معشــوق برایــش تکرار 

ندارد. در تجلی تکرار نیست چون حسن تکرارپذیر نیست.
انسان در مســیر معنوی از خودش شــروع می کند، در خودش 

می رود و سرانجام مقصد را در خودش می یابد.
کــردن اســت.   پــس آغــاز، رفتــن و مقصــد در خــود حرکــت 
ایــن حرکــت درونــی را مــا نبایــد فرامــوش کنیــم. متأســفانه 
امــروزه قــدری کمتــر بــه آن توجــه می شــود. مــن نمی گویم 
بیرون نگــری بد اســت، انســان هــم درون دارد هــم بیرون. 
نبایــد از بیــرون و درون غافــل باشــیم، ولــی وقتــی انســان 
همیشــه به بیرون توجه کــرد و از درون غافل مانــد چیزی را 
از دســت داده اســت و کســی که از درون به بیــرون ننگرد آن 
هم محدود اســت. باید هم درون را حفظ کرد هم بیرون را، 
اما بــه اندازه. بیــرون برای درون اســت، بیرون را داشــته اما 

بیرون را برای درون داشته باشیم.    

ید  مولوی می گو
همیشه دنیا نو 

می شود. من 
می خواهم عرض 

کنم، دنیا نو 
می شود چون من 
نو می شوم. چون 

من نو می بینم دنیا 
گر  نو می شود. ا

انسان نبود و دید 
انسان به عالم 
نبود، نو معنی 

نداشت. اصاًل 
یده شد  انسان آفر

برای این که نو 
بودن معنی داشته 
باشد. از زمانی که 
خداوند انسان را 

ید نو بودن آغاز  آفر
شد. تنها انسان 

است که نو بودن 
را می فهمد
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آب های ݣݣروان ݣݣدلپذیرند
نگاهی به رحله یا سفرهای علمی در تمدن اسالمی

یکی از مهم ترین و کلیدی ترین مباحث علم اسامی و نهاد علم در تمدن اسام، 
جغرافیـای فرهنگـی علـم و نهادهـای علمـی اسـت. هـر چنـد در منابـع موجـود به 
ابعـاد مختلـف ایـن مسـئله پرداختـه نشـده، امـا می تـوان براسـاس داده هـای 

موجود، ترسیمی از آن و نقش این جغرافیا در توزیع، تولید و مصرف علم به دست آورد.   

جبار رحمانی

به نوبه خود نقش کلیدی ای در توســعه نهاد علمی در تمدن 
کنده در نهایت به صورت یک  اسالمی داشــتند. این توزیع پرا
کــز علمــی در جغرافیایــی فرهنگــی تمدن اســالمی  شــبکه مرا
صورت بنــدی تاریخــی خاص خــودش را ایجــاد کرده بــود، و 
از خالل این شــبکه بــود که تولیــد و پویایی علمــی و فرهنگی 
شــکل می گرفــت و عمــل می کــرد. نکتــه مهــم آن اســت کــه 
کنشــگران علمی چگونه از میان این شــبکه عمل می کردند و 

آثا رو نتایج خاص خود را ایجاد می کردند.
این توزیــع جغرافیایــی، امــری طبیعــی و طــی روال معمول 
توزیــع  پیامدهــای  مهم تریــن  از  یکــی  بــود.  علــم  خــود 
کــز علمــی و ممانعــت از انحصار  جغرافیایــی علــم، تکثــر مرا
کــز علمی در  جغرافیایــی آن بــود و مهم تــر این که حضــور مرا
مناطــق و حوزه هــای جغرافیایــی مختلــف، امــکان تأثیــر 
ســنت های علمی و مبادالت علمی مســلمانان با سایر سنن 
علمی غیر اســالمی را فراهم می کرد، این اتفــاق به طور مثال 
کز بغــداد و بصره  در دانشــگاه جندی شــاپور و تأثیر آن بــر مرا
افتاد. در این شــرایط، بی آن که سیاســت تأثیــری و دخالتی 
کز علمی و محققان  بر مبادالت علمی داشته باشــد، خود مرا
گاهانه از  گاهانه دســت به اقتباس عالمانــه و آ در فرایندی آ

سنت های علمی دیگر می زدند. 
بر این اســاس هــر مرکــزی ســنت آموزشــی و علمای بــزرگ و 
نهادهــای آموزشــی بــزرگ و معــروف خــودش را داشــت؛ که 
در این بســتر فرهنگی - علمی، طالب و اســاتید در کار تولید 

علم بودند.
مهم تریــن  از  یکــی  شــد،  اشــاره  پیش تــر  کــه  همان طــور 
ویژگی های نهــاد علــم اســالمی، تکثــر جغرافیایــی علی رغم 
کــز متعــدد علمی در  وحــدت معرفــت شــناختی آن اســت. مرا
جهان اســالم در غایت خودشــان، الگوی حکیم مسلمانان را 
تربیــت می کردند؛ در نتیجه ایــن جغرافیای متکثــر، در تولید 
نهایی، بــه وحــدت می رســید. عــالوه بــر این هــا وجــود زبان 
فرامحلــی و بــه تعبیــر امــروزی، زبــان بین المللی علــم، یعنی 
عربی سبب نوعی اتحاد مبتنی بر تکثر فرهنگی در این زمینه 
شــده بود. هرچند ســنن و زبان های محلی علمــی و فرهنگی 
هــم بودند، امــا زبــان نهایی علــم، زبان عربــی بود کــه خود، 
ک و وحدت بخشیدن به جریان علم در  عامل مهمی در اشترا

این جغرافیای وسیع تمدن اسالمی محسوب می شد. 
در کنــار این ســیطره زبــان عربــی، برخــی زبان هــای محلی 
نیــز وجود داشــتند کــه عمــاًل در برخی حــوزه به عنــوان زبان 
دوم عمل می کردنــد، مانند زبان فارســی. نکتــه مهم آن که 
اســاتید نیز لزومًا تــک زبانه نبودنــد، آن ها عالوه بر دانســتن 
ســایر زبان ها، هم می توانســتند در مواقع ضرروی به طالب 
غیــر عــرب، در فهــم مباحــث علمــی در زبــان عربــی کمــک 
کننــد و مهم تر از همــه این که چند زبانــی اســاتید، آن ها را به 
ســنت های علمی غیر عربــی متصل می کــرد. موقعیت زبان 
عربی ســبب توســعه خود این زبــان و مطالعات زبــان عربی 
نیز می شد، به عبارت دیگر اهمیت حضور زبان عربی باعث 
شــد که مهم ترین کتاب های صرف و نحو زبان عربی را غیر 
اعــراب باالخــص ایرانیــان تألیــف کننــد و خــود ایــن جریان 

بخشی از تولید علم در جهان اسالم بود.

     تکثر مراکز علمی
جغرافیای فرهنگی نهادهای علم در قرون اولیه اســالمی از نیشــابور و خراســان گرفتــه تا اهواز 
جندی شــاپور و ســپس ناحیه عراق، کوفه، بصــره و باالخص بغداد و ســپس شــام و همچنین 
حجــاز و باالخــص مکــه و در نهایت مصــر و قاهره بــود. قلمــرو جغرافیایــی تمدن اســالمی، بی 
آن که بخواهــد و بتواند، منحصر به یــک مرکز برای علم نبــود. به عبارت دیگر ســنت علمی در 
تمدن اســالمی یک ســنت چندمرکزی و دارای توزیع جغرافیایی خاصی بــود، توزیعی که نه بر 
حســب تصادف، بلکه بر حســب زمینه های تاریخــی موجود و همچنیــن امکان هــا و توانایی 
کز مختلف علمی ســنتی شــکل گرفته بود. به عنوان مثال در قرون چهار و پنج که در حدود  مرا
کــز شــخصی در بغــداد آن روز، مرکــز آموزش  57 مســجد به همراه تعــداد زیــاد منازل علمــا و مرا
کز بســیار مهمی بودند که هرکدام  علوم اســالمی بود، در همان ایام نیشــابور، قاهره و حجاز مرا
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یا به دســت راهزنــان لخت و کشــته می شــدند. امــا همه این 
خطرها نمی توانســت آن ها را از راهی شــدن به دنبــال دانش 
بــازدارد. زندگینامــه علمــای آن دوران بیانگــر آن اســت کــه 
عشــق به دانش آموختن، طالب را در زیر دشــوارترین شرایط 
به ســرزمین های دور می کشــاند و به ندرت می توان استادی 

را یافت که برای طلب علم به سرزمین های دور نرفته باشد.
نکتــه بســیار مهــم این کــه رحلــه صرفــًا مخصــوص طــالب 
نبود، حتی اســاتید نیز دســت به این ســفرها می زدنــد، آنان 
کز علمــی مختلف می رفتند تــا هم خود را  نیز به شــهرها و مرا

بیاموزند و هم این که به دیگران بیاموزانند.
 به دلیــل آن کــه نظــام آموزشــی اســالمی محدودیــت زمانی 
نداشــت، یک نفر اهــل علم، تــا پایان عمــر همچنــان طلبه 
و دانشــجو محســوب می شــد و همیشــه در پی علم بــود. در 
بســیاری موارد، اســتادان با وجود علمشــان، خود در مقابل 
دیگران همانند کودکان دبستانی می نشســتند تا بیاموزند. 
در موارد بســیاری اســتاد و طالب با هم دســت به سفر علمی 
می زدند )قبلــی،3-162(. به عبــارت دیگر رحلــه هم برای 
علم آمــوزی بــود و هــم بــرای انتقــال علــم. هم طالب ســفر 
می کردنــد و هــم اســتادان. در نتیجــه جریــان بی انتهایی از 
کز علمی در تمدن  مبادالت علمی در جغرافیــای فرهنگی مرا
اسالمی رواج داشت، جریانی که زمینه ساز طراوت و پویایی 

علوم بود.

     گردش شبکه ای علم
اجتماعــی،  پیامدهــای  رحلــه  کــه  اســت  آن  مهــم  نکتــه 

     رحله
کندگی جغرافیایــی علم، نحوه  نکته بســیار مهم در ایــن پرا
کز علــم و مکانیســم های آن بود. اول از  اتصال متقابل و مرا
همه هیچ مرکزی خود را تنها و مهم ترین مرکز نمی دانست، 
کــز در عیــن اذعان به حضــور ســایرین، با آن ها مــراوده و  مرا
کندگی جغرافیایــی در فرهنگ  مرابطه نیز داشــتند. ایــن پرا
نهاد علــم پذیرفته شــده بــود و راه هایــی نیز بــرای آن وجود 
داشــت. مهم تریــن قاعــده ای کــه وجــود داشــت، ایــن بود 
کــه طــالب علــم اســالمی اعتقــاد داشــتند کــه بایــد علــم را از 

گرفت.  سرچشمه آن فرا
بــزرگ حدیثــی وجــود  یــا راوی  گــر در مرکــزی، اســتادی  ا
داشــت، ایــن طــالب می بایســت مســتقیم و بــه شــخصه او 
را می دیدنــد. این مســئله ســبب رونــق گرفتن پدیــده ای در 
ســنت های فرهنگی علم در تمدن اســالمی شــد که از آن به 
عنــوان ســفرهای علمــی یــا رحله یــاد می شــود. این ســفرها 
کــز مختلف و  زمینــه اصلــی روابط میــان فرهنگــی میــان مرا
گون علمــی و فرهنگــی در جهان اســالمی و  ســنت های گونا
غیر اســالمی بود. رحله راهی بود برای تربیــت عالم، انتقال 
علم و فرهنــگ و در نهایت تولید علمی. این مقوله ریشــه در 
منابــع دینی هــم داشــت و روایاتــی از پیامبر نقل می شــد که 
این ســفرها و جهاد علمی را تشــویق می کرد و این روایات در 

جان و دل مردم و طالب حضور داشت.
همان طور که گفته شــد یکی از گیراترین سیماهای آموزش 
کز علمــی تمدن  اســالمی کــه براســاس تکثــر جغرافیایــی مرا
اســالمی بــه وجــود آمــده بود،رحلــه یــا ســفرهای علمــی بود 
کــه در ســده های میانی رواج بســیاری داشــت. تقریبــًا همه 
دانشــجویان در مقطعــی بــه ایــن ســفرها می پرداختنــد. به 

عبارت دیگر رحله یکی از شروط عالم شدن بود. 
در فضای فرهنگی علم اســالمی، اســتادی به دانشــجویان 
خــودش در قــرن ســوم )حــدود 227 ه.ق( چنیــن انــدرز 
می داد: »به این سو و آن ســو روید، که آب های روان دلپذیر 
اســت و مرداب بــوی بــد می گیــرد و رنگــش تغییــر می کند«؛ 
کد ماندن یک علــم یا عالم در یک  این بدان معناســت که را
مرکز جغرافیایی ســبب تبدیل آن به چیزی شبیه به مرداب 
می شــود و طراوت و پویایی علــم و عالمان بســته به حرکت 
کز علمی تمدن  آن ها در فضاهای فرهنگــی و جغرافیایی مرا

اسالمی و گاه نیز مناطق غیر اسالمی بود.

     ترک زادگاه
به طــور معمول یــک طلبه و دانشــجوی علــم پــس از آن که از 
اســتادان بومی و محلــی آنچه می بایســت بیامــوزد را آموخته 
بود، زادگاهش را ترک می کرد. او به دســته ای از دانشــجویان 
و طالب یا گروه حج گزاران یا کاروان تاجران می پیوست، زیرا 
در عمل به تنهایی ســفر کــردن ممکــن نبود. دشــواری های 
بسیاری که آن روزها در مســافرت ها وجود داشــت، گاه قابل 
تصــور نیســت. طلبــه ای )در283ه.( نقــل کــرده بــود کــه در 
راســتای مســافرت هایش ناچــار شــد پنــج بــار پیشــاب خــود 
را بنوشــد، امــا هیــچ گاه دســت از علم آموزی برنداشــت. بســا 
کسانی که از تشــنگی و گرســنگی در بیابان جان می سپردند، 

رحله هم برای 
علم آموزی بود و 
هم برای انتقال 

علم. هم طالب 
سفر می کردند و 

هم استادان. در 
یان  نتیجه جر
بی انتهایی از 

مبادالت علمی در 
جغرافیای فرهنگی 

کز علمی در  مرا
تمدن اسالمی 
رواج داشت، 

یانی که  جر
زمینه ساز طراوت 

یایی علوم بود و پو
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فرهنگــی و علمــی بســیاری بــرای جهــان اســالم و تمــدن 
اســالمی داشــت. پویایــی، نشــاط و تولیدکنندگی نهــاد علم 
در تمدن اســالمی و وجود جریان های دلپذیر آب های روان 
علم به جــای مرداب هــای گندیده، معمــول همین رحله ها 
بــود. مهم تریــن کارکــرد علمــی رحله هــا، ایجاد چرخــه علم 
بود. توزیــع علم در جهان اســالم، نــه به صــورت جزیره ای، 
که به صــورت شــبکه ای انجــام می گرفت. به همین ســبب 
همیشــه علم در این قلمرو پهناور )و به طور غیر مســتقیم در 
رابطه با سایر ســنت های علمی در بیرون از جهان اسالم( در 
چرخش بود. مهم تر از همــه این که ســفرهای علمی، عالوه 
بر علم آمــوزی، بصیرت و بینش افراد را نیز بیشــتر و عمیق تر 
می کرد. جهــان دیدگی طــالب خود منبــع مهمی برای رشــد 
ع بســیار مهــم آن کــه دو عامل رحله  علمــی آن ها بود. موضو
را هــم ممکــن و هــم بــارور می ســاخت، یکــی زبــان عربــی و 

عمومیت آن بود و دیگری حج.
ع  زبان عربی امــکان ارتباط و ابــزار آموزش را بــرای تمام تنو
قومــی جهــان اســالم فراهــم می کــرد. بــه همیــن ســبب هــر 
طلبــه ای می دانســت کــه بــه هــر کجــا بــرود، می توانــد علم 
گر در  بیامــوزد، زیــرا مشــکل زبانــی نخواهــد داشــت. حتــی ا
خود شــهر، مشــکل در ارتباط بــا مــردم غیرعرب داشــت، اما 
کــز علمــی  دانشــجویان و طــالب مطمئــن بودنــد کــه در مرا
مشــکل نخواهند داشــت و حتمًا کســانی هســتند کــه عربی 
بداننــد. مهم تریــن بســتر رحله هــا، حــج بــود. در واقــع حج 
آغازگر بنیادین رحله اســت، ترکیبی نمادیــن از حیات علمی 
و حیات دینی، بی آن که این دو به هــم تقلیل پیدا کنند، در 

یک هماهنگی معنادار با هم پیش می رفتند.
گزیر به ســفر حج بودنــد و از  گردان و هــم اســتادان نا هم شــا
این ســفر در راه یادگیری و یاددهــی بهــره می گرفتند. برخی 
از آن ها بارها بــه این ســفر می رفتند. نکته مهــم آن که برای 
طالب و اســاتید، حج صرفًا یک ســفر مذهبی و زیارتی نبود، 
بلکه در سراسر سده های میانه، مکه دیدارگاه دانشمندان و 
علمای مسلمان بود. مسیر کاروان های حج که از شهرهای 
مهم می گذشــت، فرصتی بود که یک طلبه در مســیر حج در 
این شــهرها اســاتید بــزرگ را ببینــد و در مقصد نهایــی یعنی 
مکــه، بســیاری از ایــن اســاتید را ببینــد و از آن هــا بیامــوزد. 
از ســوی دیگر طــالب هــر شــهر، وقتــی کاروان حــج می آمد، 

می توانستند اساتید شهرهای دیگر را مالقات کنند.
نکته مهم آن است که کانون سفرهای علمی، با کانون مذهبی 
یکی بود، هر دوی آن ها به حج و سرزمین مکه ختم می شدند. 

به همین سبب سفر علمی کارکردهای مختلفی داشت: 
  1. علم آموزی

  2. شــناخت جهان و فرهنگ های اســالمی )یا فرهنگ ها و 
سنت های ذیل قلمرو مسلمانان(؛

  3.شناخت اساتید بزرگ 
  4.مهم تر از همه نوعی ســفر مذهبی و تعالی معنوی طالب 
هم بود. طالب در این ســفر روحانی، عالوه بر اندوختن علم، 
تجربه های معنــوی بســیاری را نیــز می آموختند و به دســت 
می آوردند. به عبارت دیگر سفر زیارتی، سفری علمی هم بود 
و این زمینه ای بــرای تجلی وحدت علــم و معنویت یا تربیت 

حکیم مسلمان بود.    

 یک 
ً
حج صرفا

سفر مذهبی و 
یارتی نبود،  ز

بلکه در سراسر 
سده های میانه، 

مکه دیدارگاه 
دانشمندان و 

علمای مسلمان 
بود. مسیر 

کاروان های حج 
که از شهرهای 

مهم می گذشت، 
فرصتی بود که 

یک طلبه در مسیر 
حج در این شهرها 

اساتید بزرگ را 
ببیند
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در ســالن هتل هــا و در دامنــه آبشــاری در هیمااللیــا بــود. از 
رهگذر آن، انتظار می رفت افراد درک عمیق تری از فرهنگی 
به دســت آورند که به مهمانی آن رفته بودند. انتظار داشتم 
ناتوانی فرهنگی مســافران در مواجهه با جنبه های عادی و 
غیر عادی فرهنگ میزبان کاهش یابد. انتظار داشتم آن ها 
تصور نکنند فقط بهترین چیزها نزد آنان اســت و بس. ما در 
این زمینه نتایج درخشــانی در کاهش ناتوانی فرهنگی و در 
نوشتن ســفرمانه به شــیوه فلسفی به دســت آوردیم و این ها 
را مرهون به کارگیــری اجتماع پژوهشــی می دانم که در قلب 

فلسفه برای کودکان قرار دارد.

یحیی قائدی

مبارزه با مرداب ذهنی
هدف از این نوشـته، بیان این نکته اسـت که انسـان چگونه ممکن اسـت گرفتار 
»یک جاماندگی« شـود که هم ممکن اسـت ذهنی باشـد و هم جسـمی و این که 
کـودکان، مشـاوره  بـرای  آن چـون فلسـفه  گوناگـون  و شـاخه های  فلسـفیدن 
فلسـفی و کافـه فلسـفه می تواننـد مـا را به ویـژه از گرفتـاری تمامـًا خـود بهنجار پنـداری رها 
کننـد. و نیـز این کـه کافـی نیسـت مـا تنهـا جسـممان را بـه جایـی ببریـم، مثـًا بـه دانشـگاه، 
شـهری دیگـر یـا کشـوری دیگـر یـا بـه مناظـر طبیعـی ببریـم، بلکـه بایـد فکـر و روحمـان را نیـز 

فعاالنـه بـا خـود ببریـم. و نیـز نبایـد ادای فعال کردن یا فعال بـودن فکرمان را در بیاوریـم.   

از زمانی که ایده سفر کردن و سفرنامه نویسی به شــیوه فبک )کودکان را با شیوه فلسفه برای 
کودکان به ســفر ببریم و آن ها را متأمالنه به دیدار رازهای جهان ببریم.( در ذهنم جوانه زده 
بود، تــا همیــن اواخر، این جــا و آن جا مــورد پرســش بودم که چرا بر ســر هــر چیــزی واژه فبک 
می گذاریــد؟ گاهی این قــدر مورد هجــوم قــرار می گرفتم کــه خودم هم بــه تردیــد می افتادم. 
ادعای اصلی در سفرنامه نویسی و مسافرت به شیوه فلسفه برای کودکان این بود: »می توان 
متأمالنه ســفر کــرد« و پرســش این بــود: »آیا بــه شــیوه دیگری غیر از شــیوه مرســوم می شــود 
ســفرکرد؟« و پاســخ من یا همان ادعایــم این بــود: »بله می تــوان به گونــه متفاوتی ســفر کرد 
و آن گونــه مورد نظر مــن متأمالنه ســفر کردن اســت.« در هر حال مــن پا پس نکشــیدم و آن را 
در یک ســفر آموزشــی به هند انجام دادم در آن ســفر مــا همه گونــه مواجهه فلســفی و از جمله 
برپایی چندین اجتماع پژوهشــی درباره ســفر و عناصر آن در اتوبوس در مســیرهای طوالنی، 
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    خودجهان پنداری
اخیرًا کتاب تسلی بخشی های فلسفه را دوباره خوانی کردم. 
ک مــرا درباره ســفر و متأمالنه  چیزهایــی در آن یافتم کــه ادرا
ســفر کــردن تقویــت می کــرد، مایلــم آن را بــا خواننــدگان بــه 
ک بگــذارم. پیشــتر مــن در مقالــه ای در همیــن بــاره  اشــترا
گفته بــودم که کســانی که بــه ســفر نمی روند و متأمالنه ســفر 
نمی کنند کل جهان را چون خــود می پندارند و یــا این که کل 
گر به گونه ای دیگر باشــد ریشخند می کنند به زعم  جهان را ا
آلن دو باتن »مــردم، بی پــروا و مغرور جهــان را بــه دو اردوگاه 

امور بهنجار و اردوگاه امور نابهنجار تقسیم می کنند.«
مونتنی فیلســوفی که آلــن دوباتن این بخــش از کتاب تحت 
عنــوان »دربــاب ناتوانــی فرهنگــی« را بــر آراء او اســتوار کــرده 
است، در سال 1580 به مسافرتی به سراسر اروپا دست می زند 
و با شــروع مســافرت در می یابــد کــه عقاید مــردم در بــاره امور 
بهنجــار به ســرعت از جایی بــه جای دیگــر تغییر می کنــد. در 
مهمان خانه های شــهرهای ســوییس تصــور می کردند باالتر 
بودن تختخواب از کف زمین امری بهنجار اســت و بنابراین 
برای رســیدن به تختخــواب بایــد از پله هــا بــاال می رفتند... 
کمی دورتر از آن ها در آلمان تصور می کردنــد روی زمین بودن 
تخت خواب امری بهنجار است... مسافران فرانسوی همراه 
مونتــی از این تغییــرات ناراحت بودنــد، بنابراین آن ها ســعی 
می کردنــد از بوفه هایــی که غذاهــای عجیب داشــتند دوری 
کنند و غذاهــای بهنجار را ســفارش دهند که در وطــن خود با 
آن آشنا بودند. آن ها ســعی می کردند با کسی که مرتکب این 
اشــتباه شــده بود که به زبــان آن ها حــرف نزده بــود صحبت 

نکنند و با احتیاط به نان رازیانه دست بزنند.

    سفر بی حاصل
مردمــی که بــه ســفر می رونــد اما تمــام مــدت به دنبــال یک 
گر یــک نفــر را ببینند که  همزبان یا هــم شــهری می گردند و ا
به زبــان آن هــا صحبت می کننــد چــون یافتــن ُدّری گرانبها 
او را در آغــوش می گیرند، کســانی کــه زبان خــود را به هنجار 
می داننــد. آن هــا بــه پاریــس، بارســلونا یا هــر جــای دیگری 
ج  می روند و به همشهریانشــان به وقت بازگشــت پــز به خار
رفتــن را می دهنــد، امــا نمی گویند که تمــام مدت بــه دنبال 
یک رســتوران ایرانی می گشــته اند که به آن ها قورمه سبزی 
فرصــت  ایــام  کل  بــرای  یــا  و  بدهــد  کوبیــده  کبــاب  یــا 
مطالعاتی شــان قورمه ســبزی یــخ زده بــه همراه داشــته اند. 
آن ها هنــوز دارند قصــه نابهنجــار بــودن پیتزایــی را تعریف 
می کنند که در کنار کلیســای نوتــردام پاریس ســفارش داده 
بودنــد و انتظار داشــتند کــه پیتزا ســبزیجات باشــد، اما یک 
بادمجان درســته و گوجه نیم پز را روی نانــی خمیری یافته 
بودند و نگران بودند که چرا 15 یــورو برای آن پول داده اند. 
ایــن ناراحتی بــرای ایــن بــود کــه از نظر آن هــا یــک پیتزای 
ج خورده انــد.  ســبزیجات بهنجــار همانــی اســت کــه در کــر
گــر بــه ایتالیــا برونــد بــاز هــم پیتــزای آن جــا را  آن هــا حتــی ا

نابهنجار خواهند یافت.
آلن دوباتــن این گونه از مونتنــی نقل می کنــد: »آن ها بیرون 
از دهکده هایشان احساس می کنند مثل ماهی بیرون از آب 

مردمی که به سفر 
می روند اما تمام 
مدت به دنبال 

یک همزبان 
یا هم شهری 

گر  می گردند و ا
یک نفر را ببینند 
بان آن ها  که به ز
صحبت می کنند 

چون یافتن ُدّری 
گرانبها او را در 

آغوش می گیرند، 
بان  کسانی که ز

خود را به هنجار 
می دانند. آن ها به 
یس، بارسلونا  پار

یا هر جای دیگری 
می روند و به 

یانشان  همشهر
به وقت بازگشت 
پز به خارج رفتن 

را می دهند، اما 
یند که تمام  نمی گو

مدت به دنبال 
یک رستوران 

ایرانی می گشته اند

هســتند. هرجا می روند به راه و رسم خود می چســبند و راه و 
گر با هموطنی روبه رو شــوند،  رســم بیگانه را طرد می کنند. ا
این واقعه را جشــن می گیرند. با احتیاطی مقرون به عبوس 
کــه خــود را در لباس هایشــان  کم حرفــی در حالــی  بــودن و 
پنهان کرده اند، مســافرت می کنند و خــود را از بیماری های 

گیردار سر زمینی ناشناس حفظ می کنند.« وا
به یادم می آورم در ســال 2008 برای اولین بــار یک آمریکایی 
را از نزدیک در مســکو دیدم. او زنی مســن بود که همراه فرزند 
جوانش به همایشی در دانشگاه ایالتی مســکو آمده بود و من 
اساســًا نمی دانســتم با یک آمریکایی اســاس چگونه و درباره 
چه چیزی بایــد حرف بزنم؟ بــه همین خاطر نشــان می دادم 
کــه آدم کم حرفــی هســتم او هــم احتمــااًل فکــر می کــرده کــه 
من نمونه یــک ایرانــی کاملم به همیــن خاطر او بــه من لقب 
کت( داده بــود. در همان جــا مــا دنبال  ســایلنت من )مــرد ســا
غذایی می گشــتیم کــه بهنجــار باشــد و در لیســت غذاها تنها 
چیز به نظر بهنجــار غذایی دریایی بــود و ما تصــور می کردیم 
االن چه ماهی کباب و برشــته ای خواهند آورد. چشمتان روز 
بد نبینــد. من متعجب بــودم این هــا چگونه این همــه گند و 
گوله را می خورند. دیــر زمانی پایید تا من از رهگذر فلســفیدن 
کــی متفــاوت برســم. به زعم مونتنــی »هر ملتــی آداب  به ادرا
و رســوم و عادت های زیــادی دارد که نه تنها بــرای ملل دیگر 
ناشناخته است، بلکه به نظر آن ها وحشــیانه و مایه شگفتی 
است... به نظر می رسد تعریفی که هر جامعه ای از امر بهنجار 
ارائه می کند فقط بخشــی از امــور واقعا معقــول را در بــر دارد و 
نامنصفانه تجربیات وسیع موقعیتی نا آشنا را طرد می کنند.« 
مونتنی ســعی می کرد درک ســاده لوحانه خوانندگانــش از امر 
بهنجار را گسترش دهد و از روش فیلسوف محبوبش پیروی 
کند: »وقتی از سقراط می پرســیدند اهل کجاست، نمی گفت 

اهل آتن، بلکه می گفته اهل دنیا.«
 

    مرداب ذهنی
آشــکار اســت که یکی از راه هایی که می تواند درک مردم را از 
مردمان دیگر گسترش دهد مسافرت اســت. اما همان گونه 
که پیش تر گفتم و گفته های مونتنی نیز آن ها تأیید می کند 
این اســت مردم را به ابــزاری مجهز کنیــد که آن ابــزار بتواند 
به آن هــا در گســترش درکشــان از امــور بهنجار کمــک کند و 
ل دقیــق« نیســت. به جــای تعصب  آن چیــزی جز »اســتدال
ورزیدن و تمسخر سایر فرهنگ ها آن ها باید بیاموزند که امر 

ناآشنا، الزامًا امر نادرست یا ناپسند نیست.
کــه مونتنــی در مواجهــه بــا اتهامــات مربــوط  راه دیگــری 
بــه نابهنجــاری پیشــنهاد می کنــد دوســتی اســت. »یکــی از 
ویژگی های دوســت این اســت کــه آن قدر مهربان اســت که 
در مقایســه با دیگران بخش بیشــتری از وجود مــا را بهنجار 
گفتگــو بــا مخاطبــی عــادی بســیاری از  می دانــد. هنــگام 
نظرهــای خــود را بــه دلیــل بســیار زننــده بــودن، مأیوســانه 
بــودن، احمقانــه بــودن، هوشــمندانه بــودن یا احساســاتی 
بودن بیان نمی کنیــم، ولی این نظرها را با دوســتان خود در 
میــان می گذاریــم - دوســتی توطئــه ای کوچک اســت علیه 

آنچه دیگران معقول می پندارند.«    
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    گیلگمش
در جستجوی اســطوره ای، صحبت از اولین هاست. چگونه 
گاه جمعی بشر  می توان به دنبال نشــانه های ســفر در ناخودآ
بــود و از »گیلگمــش« نگفــت. حماســه ســومری گیلگمــش، 
حماســه بــزرِگ مــرگ و زندگــی اســت، کهن تریــن محصــول 
اندیشه انسان؛ اندیشــه ای که به واســطه آن، انسان قدم در 
راه سفر می گذارد؛ ســفری برای دانســتن و تجربه کردن. این 
حماســه بر الــواح شکســته ای کــه از کتابخانــه آشــور بانیپال 
گیلگمــش،  )قــرن 7 ق.م( پیــدا شــد، نوشــته شــده بــود. 
فرمانــروای نیمــه الهــی و جــوان در شــهر اوروِک بین النهرین 
از مــادری االهــه و پــدری کاهــن بــه دنیــا آمــد. او در زیبایــی و 
نیرومندی یکتا بود و از این که کســی را شایســته عشق یا نبرد 
نمی یافــت، همــواره احســاس دلتنگــی می کــرد. مردم نیــز از 
رفتارهای او ناخشنود بودند. خدایان »انکیدو« را به نبرد با او 
فرســتادند. آن دو پس از یک نبرد سخت با هم دوست شدند 
و به ســرزمینی جنگلی رفتند و در آن جا غولی را کشتند. در راه 
بازگشــت، االهه عشــق )ایشــتر( به گیلگمش دل بست، ولی 
پهلوان از عشق او سر باززد. االهه، گاو آسمان را برای نابودی 
گیلگمــش و انکیــدو فرســتاد؛ اما به دســت آن ها کشــته شــد. 
خدایــان انکیدو را بــه مرگ محکــوم کردند. با مرگ دوســت، 
گیلگمــش از تنهایــی و وحشــِت مــرگ بــه هــراس افتــاد. نــزد 

نوشین کاظمی

سرگردان در پی ݣݣݣحقیقت

گاهـی و داسـتان اسـت.  اسـطوره، معـرب واژه »هسـتوریا« بـه معنـی جسـتجو، آ
اسـاطیر، نماینـده تـداوم فرهنگـی یـک ملـت و بـه نوعـی تاریـخ آن هسـتند و 
پیونـدی ناگسسـتنی بـا آیین هـا و عقایـد دینـی دارنـد. از سـوی دیگـر اسـطوره، 
کـه  بـا درماندگی هـا. نقشـی  آدمـی اسـت در مقابلـه  و احساسـات  تجسـم خواسـته ها 
اسـطوره در دیـن دارد، آن هـا را از حکایت هـا متمایـز می کنـد. آدمـی می کوشـد کـه در دیـن 
خویش شـناختش را از خویشـتن، طبیعت و محیط خود بیان کند. این جسـتار بر آن اسـت 
تـا بـه بررسـی تعـدادی از خدایـان سـفر در جهـان و به ویـژه در ایـران بپـردازد. در ایـن میـان 
آنچـه حائـز اهمیـت اسـت، نـه صحـت تاریخـی داسـتان ها، بلکـه مفهومـی اسـت کـه بـرای 

معتقـدان آن هـا در بـردارد.   



31 ویژه نامه نوروز    98  |     مشاره         ݢݢݢݢݢݢݢݢݢ۴۲

اندیشهاندیشه

»اوتنهپیشتیم«، تنها انسان بی مرگ رفت تا چاره جاودانگی 
را از او جوید و اینچنین سفر او برای گریز از سرنوشت آغاز شد.

    هرمس
مســافران،  نگهدارنــده  و  تردســتی  خــدای  »هرمــس«، 
بازرگانــان و راهزنــان در یونــان اســت. رومیــان او را »مرکور« 
می نامیدند. هرمس در بیشــتر موارد در پیکر جوانی نیرومند 
ک  بــا ســیمای زیــرک و دوست داشــتنی و بدنــی نــرم و چــاال
در جامــه ســفر و کالهی بر ســر، صنــدل بالــدار بر پــا و عصای 
چاووشــی در دســت مجســم می شــود. در حقیقــت هرمــس 
از خدایــان بســیار قدیــم یونــان و در اصــل خــدای شــبانان 
ناحیه اردکای یونان به شــمار می رفت. او را خدای نگهبان 
خانه هــا نیــز می دانســتند، از ایــن رو در باالی ورودی بیشــتر 
خانه هــای یونانیاِن اولیه مجســمه یــا تصویر کوچکــی از او 
نصب شــده بود. اندک اندک او به صورت خــدای نگهبان و 
محافظ مســافران درآمد و در یونان کالســیک نیــز به همین 
عنــوان شــناخته شــد. تصویــر هرمس بــه صورت طلســم در 
محل تقاطع جاده ها نصب شــده بود تا مسافران را از بیراهه 
رفتن و خطرات سفر حفظ کند؛ بی دلیل نبود که بعدها یک 
مأموریت دیگــر را نیــز بــه او دادند که عبــارت بــود از هدایت 
ارواح مــردگان به قلمــرو زیِرزمین. از آن جا کــه در ازمنه کهن 

»هرمس« 
خدای تردستی 

و نگهدارنده 
مسافران، 

بازرگانان و 
راهزنان در یونان 

است. رومیان 
او را »مرکور« 
می نامیدند. 

هرمس در بیشتر 
موارد در پیکر 

جوانی نیرومند با 
یرک و  سیمای ز
دوست داشتنی 

و بدنی نرم و 
ک در جامه  چاال

سفر و کالهی بر 
سر، صندل بالدار 

بر پا و عصای 
چاووشی در 

دست مجسم 
می شود. در 

حقیقت هرمس 
از خدایان بسیار 

قدیم یونان و 
در اصل خدای 

شبانان ناحیه 
اردکای یونان به 

شمار می رفت

ســفر فقــط بــه منظــور تجــارت صــورت می گرفــت، هرمــس 
که بازرگانان برای  خدای تجارت نیز محسوب می شــد، چرا
معرفــی و فــروش کاالهــای خــود مجبــور بودند، داد ســخن 
بدهنــد و محاســن و مزایــای آن را توصیــف کننــد، بنابراین 

هرمس خدای فصاحت و بالغت نیز به شمار آمد. 
عالوه بــر ایــن خــدای خدایــان او را بــه قاصــدی مخصوص 
ح  کــه در ایلیــاد هومــر در شــر خــود برگزیــد. از ایــن روســت 
جنگ های تروا همیشه اوست که پیام های خدای خدایان 
را بــه خدایــان و مردم ابــالغ می کنــد و پاســخ می گیــرد. برای 
گــون  گونا فرهنگ هــای  در  زیــادی  معادل هــای  هرمــس 
تعریــف شــده اســت: »طــاط« یــا تاهوتــی میــان مصریــان، 
»اخنوخ« نزد یهودیان )و ســنت عتیق(، »هوشــنگ« میان 
ایرانیــان باســتان، »ادریــس« )و الیــاس( میان مســلمانان، 
»بوذاســف« یا بودا در خاور دور، »اورمزد« نزد شرق نزدیک و 

»اننجهد« در برخی متون کهن ایران باستان. 
وجه مشــترک این اســامی در فرهنگ ها و نوشــته های کهن 
آن اســت که در حقیقــت او را بــه نوعــی پیامبر و یا یــک الهه 
یا موجــودی جاودانــه می دانســتند کــه مبشــر اســرار و علوم 
بــود و پیدایش بســیاری از علــوم همچون نجــوم، حکمت، 
کنون  گــری و ماننــد آن هــا را به او منســوب کرده انــد. ا کیمیا
می توانیــم تصویــر یــک شــخصیت واحــد را در میــان ایــن 
افراد به ظاهر متفاوت جســتجو کنیم. البته گاه شــخصیت 
هرمس دچار اختالط شده و یکی دانســتن او با افرادی نظیر 

بودا چندان صحیح به نظر نمی رسد. 
گفتنــی اســت بعدهــا »هرمنوتیــک« بــه معنــی تفســیر نیــز از 

همین ساختار مشتق شده است.

    چیستا
واژه »چیســتا« بــه معنای علــم، دانــش، معرفــت و فرزانگی 
اســت. چیســتا با صفت »رزیشــت« یعنی راســت ترین همراه 
است. او راه راســت را می شناسد و انســان ها را به راه راست، 
چــه در ایــن جهــان و چــه در جهــان دیگــر دعــوت می کنــد. 
به همیــن خاطــر او را ایــزد راه و طریق نیــز نامیده انــد. »ژاله 
آمــوزگار« در کتــاب »تاریخ اســاطیر ایــران« می گوید: چیســتا 
گاهــی اســت. ایــن ایزدبانــو بــا ایزدبانوی  ایزدبانــو و نمــاد آ
دین ارتباط نزدیک دارد و یشــت شــانزدهم اوستا مربوط به 
ایزدبانوی دین همگــی در توصیف چیستاســت. او هدایت 
بــه راه راســت را چــه در ایــن جهــان و چــه در جهــان دیگــر 
عهــده دار اســت. در مهریشــت نیز آمده اســت که چیســتای 
راســت کردار در طــرف چــپ گردونــه مهــر می تــازد. البتــه در 
ســایر بخش های اوســتا نیز نام او آمده اســت. برخی چیستا 
را بــه معنی »آنچه مــورد توجــه« و »در خور توجــه« گرفته اند 
و این را صفتی بــرای ایزد بانوی دین فــرض کرده اند. آن ها 
گانه نیســت، بلکه صفتی  عقیــده دارند چیســتا ایــزدی جدا
برای ایزد دین اســت. بعضی نیز معتقدند که بعدها وظایف 
چیســتا به دو ایــزد کوچک تر، چیســتی و دین ســپرده شــده 
اســت. چیســتی نیز از فعــل چیســت به معنــی اندیشــیدن و 
گاهی یافتن و دانســتن مشــتق شــده اســت. او ایــزد بانوی  آ

علم و معرفت است.
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هویداست؛ باد پیشرونده و همیشه در سفر.
حافظ از شعرایی است که به وفور از باد در اشعارش استفاده کرده است. گاه به آن ها جان داده 
و گاه حتی آن ها را صاحب درک و شعور و صفاتی عالی دانسته اســت. حافظ از بیش از بیست و 
یک نوع باد در اشعارش استفاده کرده است؛ از باد بهار، خزان، دی و صبا گرفته تا باد پریشانی، 
غرور و نخوت؛ البته صبا در دیوان حافظ جایگاه ویژه ای دارد. صبا نســیمی اســت که در وقت 
طلوع خورشید از مشرق می وزد و در دیوان حافظ کارکردهای بسیاری را به خود گرفته است که 
گرد ارتباطی باد اســت؛ خبررسانی یک سویه، دوســویه و یا به عبارتی چاپار؛  از مهم ترین آن فرا
و اینچنین اســت که یکــی از نمودهــای مثبت عنصر بــاد، به صــورت حلقــه ارتباطی در اشــعار 

شاعران تجلی پیدا می کند. وقتی درد اشتیاق قصد جان کند، صبا چارگر و امدادرسان است.
در دیوان حافظ باد صبا از قهرمانان و موجودات شعری فعال است.

گر گذری افتدت به کشور دوست صبا ا
بیار نـفحه ای از گیسوی معنبر دوست

در اشعار سعدی، موالنا و ســنایی نیز باد، ســخت جلوه گری می کند و در اغلب موارد نیز خبر از 
معشوق دارد که می تواند نمادی از روح حقیقت باشــد. حقیقتی که سالک به دنبال آن قدم 
در راه دشوار سفر می نهد. »مریم حسینی« از پژوهشــگران معاصر ادبیات فارسی معتقد است 
گون آن »شــاعر باد« نامیده می شــود و  ســنایی به ســبب کثرت توجه به باد و تعبیرهای گونا
این گونه اســت که باد مســافری همیشــه رونده اســت تا آنجا که ســنایی آن را »دفتر ســخن« 
می داند. شــاعر باد را به دفتری تشــبیه کرده اســت که ســخن ها را بر آن ثبت می کنند. شــاید 

گر باِد همیشه مسافر و هوا نبود هیچ کلمه ای به گوش کسی نمی رسید. شاعر می داند که ا

    از اسطوره به حماسه
با گذر از روزگار اســطوره ای، اســاطیر نیز در قالبی دیگر به حیات خود ادامه می دهند. گروهی 
از پژوهشــگران، حماســه را برخاســته از اســطوره و صورت تغییر یافته آن می داننــد. آنچه در 
ع می پیوندد، تحــول خدایــان و گاه بــروز و نمــود آنــان در قالــب پهلوانان  ایــن میان بــه وقــو
حماســی اســت. این دگرگونــی گاه در پــاره ای صفــات پهلــوان و گاه در قالــب پیِر خــرد که در 
جریان ســفر به یاری پهلوان می آید، بــروز پیدا می کند. در ادب حماســی پهلوانــان زیادی در 
جســتجوی خویشــتن و در طلب زندگی قدم در راه ســفر گذاشــته اند؛ پهلوانانی چون رستم، 
آرش، اسفندیار و... در حماســه های عرفانی نیز ســفر حالتی درونی به خود می گیرد. پهلوان 
در آرزوی جاودانگی قدم در راه دشــوار ســفرهای مخاطره آمیز می نهد و هفت وادی عشــق یا 

هفت مرحله سیر و سلوک را در طلب شکوه زندگی طی می کند.

  آنچه گفته شــد مختصری بود بر سرگذشت ســفر و مســافر در گذر تاریخ، چه آن جا که اسطوره 
گرد ســخن، خردگرایی و جســتجوی  می خوانیمش یا آن جا که در ادبیات متجلی می شــود. فرا
دانــش، مبنای همه دیدن ها و چه بســا ســرگردانی های بشــر بــه نظر می رســد. به تعبیــر کوندرا 

گذاشت.     تجدد، زمانی آغاز شد که دون کیشوت آرامش خانه خود را به قصد کشف جهان وا

    وای
ایزد دیگر »وای« است که تجسمی است از فضا و همچنین 
از باد؛ بــادی کــه در ابــر بارانــزا زندگــی مــی آورد و در طوفان، 
مرگ. او از اسرارآمیزترین خدایان هندوایرانی است. در هند 
باســتان او را برآمــده از نفس غــوِل جهانی می داننــد که دنیا 
از بــدن او ســاخته شــده اســت و همچنیــن او را روح خدایان 
بــه شــمار می آورنــد. در ایــران َدِم زندگی اســت. هــم اورمزد 
و موجــودات خــوب و پارســا بــرای او قربانــی می کننــد و هــم 
موجــودات اهریمنــی؛ ولــی دعاهــای آفریــدگار و موجــودات 
ویرانگرانــه  خواســته های  و  می شــود  مســتجاب  خــوب 
برآورده نمی شــود. همان طور کــه اورمزد در باال و در روشــنی 
فرمانروایــی می کند و اهریمن در پاییــن و در ظلمت، وای در 
فضای میان آن دو یعنــی در خأل حکمفرمایــی دارد. در وای 
نوعی مفهوم بــی طرفی یــا دو پهلویــی وجــود دارد؛ زیرا هم 
وای خــوب یــا وای ِوه )ِبه( اســت کــه در گروه ایــزدان جای 
می گیــرد و هم وای بد که جــزو موجودات اهریمنی به شــمار 
می آید. بــه عبارت دیگــر به او می تــوان دو جنبــه داد: جنبه 
حیات بخــش و جنبــه مرگ آفریــن. او هــم نخســتین دمــی 
اســت که زندگی با آن آغاز می شــود و هم واپسین دمی است 
که مرگ را به دنبــال دارد. همان گونــه که باد از میــان هر دو 
جهان نیک و بد می گذرد، این شــخصیت نیــز می تواند هم 
نیکــوکار باشــد و پیونددهنــده و هــم نابودکننــده و در هــم 
کوبنــده. مشــخصات او پیشــرونده، پســرونده، دلیرتریــن، 
نیرومندترین و ســتبرترین اســت. صفــت عمــده او در متون 
پهلوی »دیرنده خدایی« یا »دیرنگ خدایی« اســت، یعنی 

کسی که فرمانروایی دراز مدت دارد.
در زبان عربی نیــز واژه »ریح« بــه معنی باد اســت و در قرآن، 
ع بــاد یاد می شــود.  آیــه بیســت و دوم ســوره یونــس از دو نو
»ریــح طیبــه« بــادی خــوش و »ریــح عاصف« یــا تندبــاد که 
انســان های درون کشــتی را در بــر می گیــرد. امــا چرایــی ذکر 
باد در میان ایزدان ســفر، همیشــه در حرکت بودن آن اســت 
و نیز رســالتی که برای باد در ادبیات بارها به آن اشــاره شده 
است؛ مسافری همیشــه رونده که حامل خبر است. بدیهی 
اســت اســطوره ها جدا از فرهنگ و تاریخ یک ملت نیســتند؛ 
اینچنین اســت که نمــود عنصر بــاد در ادبیات ایرانی بســیار 
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اســت. ســفر، نماد تعالی اســت. نمادهای تعالــی، نمادهایی 
هســتند که کوشــش انســان را برای رســیدن به هــدف تعالی 
گاه را فراهم  نشــان می دهند. این نمادها محتویات ناخــودآ
گاه راه می یابند و فعال می شــوند.  می کننــد و از آن جا به خودآ
یکــی از رایج تریــن آن هــا کــه بیانگــر آزادی در راه تعالــی نیــز 
هســت، ســفر تنهایی یا زیارت اســت کــه نوعی ســفر روحانی 
اســت و نوآمــوز در خــالل آن بــه کشــف طبیعــت مــرگ نایــل 
می شــود. این نمادگرایی تنهــا به پــرواز پرنده گونه یا ســفر در 
بیابــان و... محــدود نمی شــود و هر حرکــت نیرومنــدی را که 
بــه آزادی منجر گــردد در برمی گیــرد، و درســت زمانــی پدیدار 
می شــود کــه انســان در نیمــه نخســت زندگــی اســت و هنــوز 
ســخت به خانواده یا محیــط اجتماعی وابســته اســت و باید 
به تنهایی در راه زندگــی گام بردارد. ارزش این ســفرها در این 
اســت که قهرمان پرورده و آموختــه و کامل شــود و بازگردد در 

غیر این صورت ارزشی نخواهند داشت.
ایــن دیــدگاه در ســفرهای روحانــی قهرمانــان، شــاهزادگان 
و پهلوانان شــاهنامه به خوبی آشــکار اســت. در این ســفرها 
اسطوره به خرد منتهی می شــود و هدف اسطوره خردمندی 
گاهی اســت. مفهــوم آزادی و رهایی در این ســفرها قابل  و آ
تأمل است و به معنی رهایی انســان از بند نیروهای منفی و 

مخرب روان است.
در شــاهنامه هر ســفری نمی تواند به کمال منجر شــود. سفر 
کاووس به آســمان، ســفر او بــه مازنــدران و ســفرهایی از این 
قبیل هرگــز بــه کمــال نمی انجامنــد و نه تنها موجــب آزادی 
مســافر از بنــد بی خــردی و پلیــدی و بداندیشــی نمی شــوند، 
بلکــه او را به اســارت و زبونی و خواری نیز می کشــانند. شــاید 
بتوان سفر اســکندر را نیز از این نوع دانست. زیرا در شاهنامه 

درخت اسطوره ای سخنگو به او می گوید:
تو را آز گرد جهان گشتن است

کس آزردن و پادشا کشتن است
از ایــن رو اســکندر آزمنــد در ایــن ســفر طوالنــی بــه آب حیات 
دســت نمی یابد و به کمال نمی رســد، به رغم همراه خردمند 
خــود خضــر کــه بــه آب زندگانــی کــه در حقیقــت چیــزی جــز 
گاهــی و معرفت نیســت نایل می شــود و به کمال می رســد.  آ
البته در برخــی از این ســفرها نیــز در نهایت نوعی شــناخت و 
گاهی اســت،  گاهی به دســت می آید که بیشــتر از نوع پس آ آ
گاهــی بــه دســت آمــده در ســفرهای انسان ســاز  و بــا خودآ
متفاوت اســت. آنچــه ایــن ســفرها را از هــم متمایــز می کند، 
نحوه بازگشــت مسافر اســت. این که او با ســربلندی و افتخار 
و در حالی که به باززایی رســیده بازگشــته، یا با سرافکندگی و 

حقارت و شکست بازگشته است بسیار مهم است.
بازگشــت پیروزمندانه مســافر در این سفرها نشــان باززایی و 
حیات دوباره آنان اســت، ولی تداوم خردمنــدی برای تداوم 
حیات معنــوی الزم و ضروری اســت. گشتاســپ و اســفندیار 
از نمونه قهرمانان پیروز این ســفرهایند که پس از بازگشــت، 
بی خردی می ورزند و رنج ســفرهای دشوار گذشــته را تباه، و 
خود را نیز نابود می کنند. این نوع واپس گرایی واقعیتی قابل 
قبول و ممکن است و در زندگی روزمره نمونه های فراوانی از 

آن دیده می شود.    

بسیار سفر باید
تا پخته شود خامی
ایرانیـان سـفر کـردن را موجـب دانایـی و پختگـی می داننـد. ایـن مفهـوم در 
قالب ضرب المثل رایج از زبان حافظ »بسیار سفر باید تا پخته شود خامی« 
هنـوز خـود را نشـان می دهد. چنین برداشـتی پیشـینه کهن و دیرینـه ای دارد 

و بـه روزگار اسـطوره و بعـد از آن بـه حماسـه برمی گـردد.  

سیدکاظم موسوی، اشرف خسروی

سفرهای تعالی بخش در شاهنامه

سفر، به ویژه ســفر تنهایی در شاهنامه فراوان اســت و در هر ســه بخش آن دیده می شود. این 
ســفرها معمواًل در دوره کودکی و جوانــی که دوره خامــی، ناپختگی، نوآموزی و آغــاز راه کمال 
اســت شــروع می شــود. فریــدون، کیخســرو، زال، گشتاســپ، داراب، بهــرام گــور، ســیاوش، 
اردشــیر بابکان )ســفر به درگاه اردوان و ســپس گریختن( رســتم و اســفندیار در هفــت خوان و 
نمونه هایــی از این قبیل، مســافران ســفرهای اســطوره ای محســوب می شــوند که به ســوی 

گاهی و خردمندی گام برمی دارند. مقصد کمال، خودآ
دشــواری ها، مخاطره ها، لغزشــگاه ها و پرتگاه هــای موجود در این ســفرها نشــان نیازمندی 
قهرمــان به تالش و کوششــی طاقت فرســا برای رســیدن به هدف اســت. در طول این ســفرها 
گاهی و تدبیر قهرمان مســافر در کنــار همراهی نیروهای ایــزدی و االهی موجب  خردمنــدی، آ

می شوند او به مقصد برسد. از این رو پیوند خرد و اسطوره در این سفرها هم دیده می شود.
اســطوره ای ترین و در عین حــال خردگراترین این ســفرها، ســفر زال در عنفوان نوزادی و ســفر 
رستم و اســفندیار در هفت خوان اســت. در این ســفرها نمادهای پیوند خرد و اســطوره فراوان 



اندیشهاندیشه

ویژه نامه نوروز    98  |     مشاره         3442

اولین سفر به حســاب می آید. پس اواًل قالب ســفرنامه خیلی 
قدیمی اســت، و ثانیــًا می توان  گفــت اولین سفرنامه نویســی 
نقطــۀ  ماســت،  اختیــار  در  منابــع  کــه  انــدازه ای  آن  بــه 
گــر  کندگــی یــا فشــردگی در آن دوره اســت. بــاز ا عزیمــت، پرا
به ســایر ســفرنامه ها در طــول تاریــخ نــگاه کنیــم، می بینیم 
کنده است. در  ســفرنامه های دیگری هم وجود دارند که پرا
دورۀ صفویه، قبل و بعد از آن همیشــه سفرنامه وجود داشته 
گر ما بیاییم و نقشــه ای زمانی از سفرنامه ها بکشیم،  است. ا
می بینیم کــه دورۀ قاجار دوره ای اســت کــه در آن تجمعی از 
سفرنامه ها و سفرها وجود دارد. هرچه به دورۀ قاجار نزدیک 
می شــویم، سفرنامه نویســی خیلــی زیــاد و متمرکز می شــود و 

می توانیم به صورت توده ای سفرنامه ها را مشاهده  کنیم.

شــایدبــهایــندلیــلکــهدرایــنزمــاندرهــایایــرانبــه
سمتاروپابازشــد.دردورۀصفویههمداشــتیم،امادر
دورۀقاجار،اینسفروسفرنامهنویسیبهاوجخودش

رسید.درستاست؟
بله. قطعًا. البته دالیل زیــادی دارد. دالیل این کــه ما در دورۀ 
قاجار چرا این تعداد سفرنامه داریم، نیاز به یک کار پژوهشی 
مفصل که هم جنبــۀ جامعه شــناختی و هم اقتصــادی و هم 
جنبۀ تاریخ علم و... دارد که متوجه شویم چرا در دورۀ قاجار 
ســفرکردن و به تبــع آن سفرنامه نویســی، تــا آن انــدازه شــیوع 
پیدا می کنــد. مثاًل ممکن اســت پیشــینۀ آن، ســفر اروپاییان 
به ایران باشــد. ما می دانیــم که اروپاییــان، عمدتــًا از اواخر یا 
اواسط دورۀ صفوی شــروع کردند به ســفرکردن به ایران و به 
تعبیری استعمار از آن دوره شروع شده و در زمان قاجار، شکل 
جدیدی بــه خــودش می گیــرد. دلیل دیگــر تأثیــر حمل ونقل 
می تواند باشــد و نیز این که امکانــات جدیــدی در آن زمان به 
کشورمان راه یافته بوده؛ و یک دلیل دیگر نیز می تواند توسعۀ 
چــاپ و حتــی ســوادآموزی باشــد. از دورۀ قاجــار کــه فاصلــه 
می گیریــم، سفرنامه نویســی افــت پیــدا می کنــد و رو بــه افول 
می گذارد؛ و ســفر هم همین طور. به نظر من، دوبــاره نزدیک 
یک دهه هســت که سفرنامه نویســی رونق پیدا کرده اســت. 
گــر بخواهیــم ایــن بحــث را جمع بنــدی بکنیــم، بایــد  پــس ا
بگوییم که در تاریخ سفرنویســی ما، این ســه مقطع مالحظه 
می شــود: یکی دهۀ اخیر، دوم دورۀ قاجار و ســوم دورۀ قبل از 
آن؛ اما چرا االن ســفرنامه نوشــتن، این اندازه رونق پیدا کرده 
اســت؟! من به رغم همۀ دالیل دیگــر، این موضــوع را به طور 
مستقیم مدیون فضای مجازی می دانم. به نظر من، چیزی 
کــه باعــث رونــق سفرنامه نویســی در دهــۀ اخیــر و مخصوصًا 
پنج ســال اخیر شــد، فضای مجازی بود که برای ســفر کردن 
و سفرنامه نویســی امکانــی بــرای مــا مهیــا کــرد و حــاال وقتــی 
سفرنامه نویســی دارد رونق پیــدا می کند، باید دنبال َاشــکال 

جدید و فرم های جدید برای نوشتن سفرنامه باشیم.

حتیمیتوانگفتیکنوعرقابتهمبینافرادمختلف
کننــد.بهطــورمثــالدر کــهآنراجذابتــر پیــشآمــده
کتابهایتان،فرمجذابطراحیجلد،فونتوعکســی

اولین سفر
سفر از بهشت
به زمین است

سفرنامه نویسی در قدیم و جدید 
در گفتگو با علی اکبر شیروانی

کــهبــهپیشــینهوقدمــتسفرنامهنویســیدرتاریــخ بــرایشــروعبحــثبــدنیســت
بپردازیم.

گر مــا بخواهیم یک بار به تاریخ ســفرنامه و سفرنامه نویســی نگاهی بیاندازیم، ســه  به نظرم ا
نقطۀ مهم در سفرنامه نویسی داریم یا ســه نقطۀ تجمع ســفرنامه در کل تاریخ پیدا می کنیم. 
نقطــۀ اول: نقطۀ عزیمــت یا ابتــدای سفرنامه نویســی اســت که به اولیــن ســفرنامه هایی که 
در دســترس ماســت، برمی گردد. نظیر بلعمی، ابن خلــدون و ابن بطوطه، گرچــه ابن بطوطه 
ایرانی نیســت. این ها جزو اولین سفرنامه هاست. پس قالب ســفرنامه ها، قالب نو و جدیدی 
نیســت. مثل بعضی از قالب های مدرن نیســت که بتوانیم تاریخ صدســاله، دویست ســاله یا 
سیصدســاله برای آن قائل شــویم. ما نمی دانیم دقیقًا اولین ســفرنامه نویس چه کســی بوده 
اســت، اما اولیــن ســفرنامه هایی که نوشــته شــده اند در حــال حاضر در دســترس ما هســتند و 

توانسته اند از تمام پست و بلندی های تاریخ عبور کنند و به دست ما برسند.
امــا از طرفی ســفر هم، به نوعــی همــراه و هم قدمت زندگی بشــر اســت. ما بــه هر روایتــی برای 
آفرینش اعتقاد داشــته باشــیم، )کــه روایت ما و ســایر ادیــان الهی، روایــت »آدم و حوا«ســت( 
می تــوان گفت اولین ســفر، ســفر از بهشــت بــه زمیــن اســت. یــا می تــوان آن را جنبــه ای الهی 
دانست و به عنوان اولین ســفر به آن نگاه نکرد. اولین جابه جایی که بشــر روی زمین داشته، 

از  تعـدادی  دنیـا  شـهرهای  میـان  بخواهیـد  اگـر 
کنیـد، ماکتـان چـه  انتخـاب  بـرای سـفر  را  آن هـا 
دیگـران؟  توصیـه  و  تعریـف  باشـد؟  می توانـد 
نوشـته  جهـان  بـزرگ  شـهرهای  دربـاره  کـه  کتاب هایـی 
شـده؟ عکس هـا و فیلم هایـی کـه از ایـن شـهرها دیده ایـد؟ 
رسـانه های مجازی یا...؟ اگر بدانید سـفرنامه ای هسـت 

کـه روایـت مسـافران دوره قاجـار در آن هـا گـردآوری شـده، کنجـکاو می شـوید روایـت 
هم وطنـان خـود را بخوانیـد؟ روایـت ایرانیـان عصـر قاجار که تجربه های خود از سـفر 
به خارج از ایران را نوشـته اند. سـال گذشـته نشـر اطراف به همت علی اکبر شـیروانی 
مجموعـه ای منتشـر کـرده مشـتمل بر گـردآوری و ویرایش روایـت ایرانیان عهد قاجار 
از سفرهایشـان بـه خـارج از ایـران. در ایـن مجموعـه روایـت سـفر بـه شـهرهای سـنت 
پترزبـورگ، لنـدن، پاریـس، بمبئـی و اسـتانبول منتشـر شـده اسـت. در ایـن گفتگـو بـا 

شـیروانی دربـاره سفرنامه نویسـی صحبـت شـده اسـت.  

راحله فاضلی
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کهاســتفادهشــده،عناوینکتابهاوتمهیداتیدیگربه
کارگرفتهشدهتاسفرنامهایجذابترخلقودیدهشود.
گرامرهاوبالگرهاستکه یانکتهدیگرفعالشدناینستا
مدامسعیمیکنندتافرمجدیدیارائهدهند.درواقعما
باپدیدهایبهاسمفالوئریادنبالکنندهروبهروهستیم؛
یعنیکسیکهشمارادرفضایمجازیدنبالمیکندودر

مواقعیهمبرایشمامنبعدرآمدمیشود.
گر ما بخواهیم نگاه دقیق تری به دورۀ معاصر داشته باشیم،  ا
مخصوصًا وقتی که ســفرنامه پا به دنیای مجازی می گذارد و 
خودش را نشان می دهد، دچار احساس دوگانگی می شویم. 
سفر و سفرنامه در ذات خودش، تنوع، رنگارنگی و پیدا کردن 
فرم و شــکل جدید، پیــدا کردن جــا و مکان و آدم هــای جدید 
و در واقــع یــک نــوع مکاشــفه اســت. ســفرنامه نویس کســی 
ج می شود و  اســت که از حال و هوا و شهر و کشــور خودش خار
می رود به سراغ یک مکاشفه. آن کشــف و شهود خودش را در 
همه چیز نشــان می دهد. اول در کشــف آدم های جدید؛ دوم 
در کشف مکان های جدید؛ ســوم در کشف حس و حال های 
جدید؛ چهــارم در کشــف خاطرات جدیــدی کــه در حال ثبت 
آن هاســت بــرای آینــده اش و پنجــم و مهم ترین کشــف نوع 
کید خــود من  نوشــتن یــا انتقــال آن ســفرنامه اســت چــون تأ
بر همیــن قالــِب نوشــتن ســفرنامه اســت. پــس مــا می بینیم 
کــه اتفاقــًا ســفرنامه ها بایــد به شــدت متنــوع و رنگارنــگ بــا 
حــال و هــوای متنــوع باشــند، امــا برخــالف آن، مــا می بینیم 
کــه ســفرنامه ها خیلــی هم شــکل شــده اند و در تضــاد بــا ذات 

»سفرکردن«ی که به آن اشاره کردیم، شده است.

بهنظرشماچراچنیناتفاقیافتاده؟
به نظر من یکی از عجایب اســت کــه جای تأمــل دارد و البته 
جوابی که به ذهن من می رســد جواب کاملی نیســت و جای 
پژوهــش و تأمــل دارد. احســاس مــن به عنــوان کســی که در 
یــک دوره ای بــه فضــای مجــازی هــم نیم نگاهی داشــته و 

ســعی کرده انواع ســفرنامه ها را ببیند، این اســت کــه ما دچار 
گر  نوعی یک دســتی و یک شــکلی شــده ایم. خیلــی وقت ها ا
گر باشند و بازتاب  بیست سفرنامه هم ببینیم از کسانی که بال
سفرشان را در فضای مجازی نشــان می دهند، می بینیم که 
تنوع نــدارد. همــه یک شــکل اند. حتی انــگار مکاشــفه های 
آن هــا مکاشــفه های نابی نیســت. همــه می رونــد جایی که 
قبــاًل کســان دیگــری رفته انــد یــا می رونــد بــه جایــی کــه بــه 
آن ها معرفی شــده اســت. این مســئله از کجا ناشی می شود؟ 
به نظر مــن بخشــی از ایــن مســئله از این ناشــی می شــود که 
فضــای مجــازی، فرصت فکــر کــردن به شــما نمی دهــد. به 
ســرعت ثانیه هاســت و در نهایــت دقیقه هــا. شــما فرصــت 
مکث کردن و تأمل کــردن ندارید. به انــدازۀ ثانیه ای فرصت 
داریــد که انتخاب بشــوید یــا انتخــاب کنیــد و در نهایت چند 
دقیقه فرصــت می گذارید کــه در مورد آن تأمــل کنید و جنس 
آدم هــا را بشناســید. آدم هایی کــه فضای مجازی می ســازد، 
آدم هــای ثانیــه ای و دقیقــه ای اســت. آدم هــا تحملشــان 
نســبت به ثانیه ها و دقیقه ها کمتر و کمتر شــده است. آدم ها 
می خواهنــد به ثانیــه و دقیقه ها تنــوع بدهنــد و دیگر تحمل 
این را ندارند که یک ســاعت، دوســاعت، چند روز نســبت به 
یک چیزی فکــر و تأمل کنند. چــرا؟ چون یــاد گرفته اند فقط 
گرامت را چک  چنــد ثانیــه فرصــت دارند کــه صفحــۀ اینســتا
کنی و یک متــن را بخوانی. آدمی که فقــط چند ثانیه فرصت 
گرام یــک نفــر را چــک کنــد و احتمــااًل  دارد تــا صفحــۀ اینســتا
متن را بخواند، دیگر آن آدمی نمی شــود که بتواند ســاعت ها 
به دنبــال مکان و فضــای جدیدی باشــد. این اتفاق در ســفر 
گــر ما یک  هم می افتــد. آن فــرد می خواهد ســریع عبور کند. ا
دوره ای با آدم هایی مواجه بودیم که ســاعت ها می رفتند در 
یک مکان تاریخی می نشســتند و ســعی می کردنــد از زوایای 
مختلف آن مکان را ببیند و خودشــان را در این مکان کشــف 
کنند، االن آدم ها این طور شــده اند که فقط با چند تا عکس و 

در حد یک توصیف کوتاه، قانع می شوند.    

یس   سفرنامه نو
کسی است که از 
حال و هوا و شهر 
و کشور خودش 
خارج می شود و 
می رود به سراغ 
یک مکاشفه. 

آن کشف و شهود 
خودش را در 

همه چیز نشان 
می دهد
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این جمله و ایــن ضرب المثل وجــود دارد، آن هم این اســت 
که انســان ها در شــرایط خاص سفر بیشــتر خود واقعی شان را 
نشان می دهند، در ضمن در سفرهاست که انسان ها در عین 
تجربه سفر، به کشف و شــهود در خود و روابط شخصی شان 
هم می پردازنــد، زیرا در ســفر از روزمرگی هــای معمول زندگی 
دور می شــوند و ایــن ذهن شــان را آمــاده تجزیــه و تحلیــل 
می کند. در سفر است که دوستی ها به اختالفات و دشمنی ها 
به دوستی ها بدل میشود. شــما چه بخواهید و چه نخواهید 
طی یك سفر نکته های بسیاری را درباره همسفران خودتان 

کشف می کنید.

    لوئیز آمور:»بارها و بارها دیده ام که آدم ها درباره 
میزان مسافتی که در یك روز یا در یك هفته طی 

کرده اند صحبت کنند، اما به ندرت دیده ام که آن ها از 
آنچه طی مسافت ها دیده اند حرف بزنند.« 

کــه  همــه مــا آدم هــای زیــادی را می شناســیم یــا دیده ایــم 
کن تاریخــی و گردشــگری کــه از آنها  فهرســت کشــورها و اما
کشــور«،  کردهانــد را بــا افتخــار می شــمارند؛ »62  بازدیــد 
»کشــور«، »هــر 5 قــاره« و... امــا واقعــًا چنــد درصــد آن هــا را 

نظر مشاهیر درباره سفر چیست؟

    الئوژو: »طوالنی ترین سفرها، حتی سفرهای چند هزار کیلومتری با یك گام 
ع می شوند.« شرو

به نظرتان این جمله خیلی ساده اســت؟ این جمله هوشمندانه، نه درباره سفرها، که درباره 
تمام امور زندگی صادق اســت. خب، همه ما آرزوهــا و رؤیاهای زیادی در ســر داریم، اما حتی 
یك قدم هــم برای محقق شــدن آن هــا برنمی داریم. واقعًا بــرای همه ســفرهای رؤیایی باید 
اولین گام را برداشت، وقتی گام اول برداشته شود، بقیه کارها راحت می شود. درباره سفرها 

گر گام اول را بردارید دیگر به عقب برنمی گردید. ا

    مارك تواین: »این را به تجربه فهمیده ام: بهترین راه برای اینکه بفهمید کسی را 
دوست دارید یا از او متنفر هستید، این است که همراه او سفر کنید.«

این جمله خیلی شبیه یکی از ضرب المثل های ما ایرانی هاست. واقعیتی روانشناختی در پس 

سـفرها به دسـته های گوناگونی تقسـیم می شـوند مثل کاری، زیارتی، تفریحی 
و... اما هر سفر، تجربه ای گران بهاست که نباید آن را کم ارزش بشماریم. احتمااًل 
بـه همیـن منظـور بـوده اسـت کـه برخـی از مشـاهیر دربـاره سـفر، نکاتی را گوشـزد 

کرده انـد. مطلـب زیـر در همیـن بـاره اسـت که خواندن آن را به شـما توصیه می کنیـم.  

آغاز یک تغییر
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کــن و آدم هــای جالبــی کــه دیده اید  دیده ایــد کــه دربــاره اما
توضیــح دهنــد؟ ســفر کــردن یعنــی دیــدن، کشــف کــردن و 
تجربه کردن، یعنی دیــدن فرهنگ های مختلــف، برخورد 
گرفتــن دربــاره جهــان و دربــاره  بــا آدم هــای جدیــد و یــاد 
خــود، تعداد ســفرها مهم نیســت؛ مهــم چیزهایی اســت که 

دیده اید، تجزیه و تحلیل کرده اید و به یاد سپرده اید.

    جان اشتاین بك:  »سفر مثل ازدواج است، 
بزرگترین اشتباه در آن، این است که فکر کنی همه چیز 

تحت کنترل توست.«
این جمله را می توان از هوشــمندانه ترین جمله های مربوط 
گر ازدواج کرده باشــید، قطعًا می دانید که  به سفر دانســت، ا
هیچ وقت نباید دچار این توهم باشید که همه چیز زیر نظر و 
تحت کنترل شماســت. در ســفر هم همینطور است. شما در 
یك ســفر باید هر لحظه این آمادگی را داشته باشید که با یك 
اتفاق جدید یا یك حادثه روبه رو شوید، بخشی از تجربیاتی 
کــه شــما در ســفرها کســب می کنیــد از همیــن رودررویــی بــا 
گر شما  شــرایط متفاوت و اتفاقات و حوادث اســت، در واقع ا
یاد بگیرید به جای هراســان یا غمگین شــدن هر وضعیت و 
هر اتفاقــی را مدیریت کنید آن وقت درس هــای بزرگی برای 

زندگی تان می گیرید.

    جی. آر. آر. تالکین:»همه آن هایی که عاشق سفر 
هستند، نمرده اند.«

گر کتاب »ارباب حلقه ها« را خوانده باشید، احتمااًل از میزان  ا
فانتزی هــای ذهنــی و رؤیاپردازی های ذهن نویســنده این 
کتــاب متعجب شــده اید، امــا بدانیــد که خــود آقــای تالکین 
گفتــه تمــام فانتزی هــای ذهــن فوق العــاده اش را مدیــون 
ســفرهایش و به خصوص دقت در کشــف مکان هــای جدید 
و ناشــناخته طــی ســفرهایش اســت. ایــن نویســنده مشــهور 
می گوید که مطمئن باشــید انســان هایی را پیدا خواهید کرد 
که مثل شما عاشــق ســفر کردن و رفتن به دل ناشناخته ها و 
ندیده ها باشــند. این نویســنده می گوید که هیچ وقت نســل 
آن هایی که ســفر، بزرگترین و لذت بخش ترین تفریحشــان 
گــر شــما از این  اســت، منقــرض نخواهد شــد و بــرای همین ا

گروه هستید، هرگز تنها نخواهید ماند.

    گوستا و فلوبر:»سفر کردن، انسان ها را فروتن 
می کند، زیرا در سفر است که شما پهناور بودن جهان 
و عظیم بودن همه آنچه در آن زندگی می کنند را کشف 

می کنید.« 
دیــدن کشــورهای مختلــف، عجایــب طبیعــی، مخلوقــات 
گون و وســعت جهــان و پدیده های عجیــب و غریب آن  گونا
می توانــد به انســان این حــس را بدهــد که خــودش چقدر در 
گــون کوچك اســت.  مقابــل ایــن عجایــب و مخلوقــات گونا
در واقع ســفر می تواند غــرور بی دلیل انســان ها را از بین ببرد. 
البته این به آن معنا نیســت که ســفر اعتماد به نفس شــما را 
از بین می برد، برعکس با ســفر کردن شما می توانید عظمت 
پروردگار و ســاخته های دســت انســان ها را ببینیــد و به توان 

و نیــروی عظیم انســان ها پــی ببریــد و از ایــن راه اعتمــاد به 
نفس خودتان را تقویت کنید. اما در سفر، شما غرور کاذبتان 
کــرد، در ضمــن بســیاری از مســائل و  را فرامــوش خواهیــد 
مشــکالت که فکر می کنید بزرگ هســتند، کوچك بودنشــان 
را به شــما نشــان خواهند داد و اینگونــه دســت از نگرانی ها و 

اضطراب های بی دلیل برخواهید داشت.

    هرمان ملویل:»در نقشه نیست، دنبالش نگرد
 جالبترین جاها در نقشه نیستند.«

ج ایفل یکــی از مناطق دیدنی پاریس  همه ما می دانیم که بر
گر  اســت و در ســفر به مصر باید به دیدن اهرام ثالثــه بروید یا ا
گارا را از نزدیــك ببینید، اما  توانســتید آبشــارهای آنجل و نیــا
واقعیــت ایــن اســت کــه لذت بخش تریــن ســفرها آن هایــی 
هســتند کــه در آنهــا خودتــان بــه کشــف و شــهود می رســید. 
ممکــن اســت شــما در ســاحل یــك دریــا ســنگی را پیــدا کنید 
کــن دنیا به نظر شــما زیباتر باشــد یــا در کوچه و  که از تمام اما
پس کوچه های شــهری چند شــاخه گل پیدا کنید که از تمام 

موزه های دنیا زیباتر به نظر برسند.

    میریام برادی:»سفر کردن، فقط تماشا کردن و عکس 
گرفتن نیست، این تغییری است که پایدار است. تغییراتی 

که سفر در شما ایجاد می کند در روح شما می ماند 
شیوه زندگی شما پس از هر سفر تغییر می کند.« 

داشــتن یك ســفر تفریحی پرهیجــان خوب اســت، امــا واقعًا 
بهترین ســفرها آن هایی است که روح شــما را هم درگیر کند. 
گر همین لحظــه به ســفرهایتان فکــر کنید، قطعــًا یکی،دو  ا
ســفر را در آغاز به خاطر خواهید آورد، چرا؟ صرفًا به دلیل آنکه 
گر  در آن ســفرها بیشــتر به شــما خوش گذشــته اســت؟ نــه، ا
دقیق تر فکر کنید، می بینید که در این سفرهای خاص، شما 
تجربه های جدید کســب کرده ایــد و پس از بازگشــت از آن ها 
تغییراتی کوچك یا بزرگ، در زندگی شــما اتفاق افتاده است. 
قطعًا این ســفرهای خاص روی نحــوه تفکر و نحــوه نگرش 

شما تأثیر گذاشته اند.

    جورج برناردشاو:»»دلم نمی خواهد در سفر حس 
کنم در خانه ام.« 

آن شــعار »مــا می دونیــم که بــه هــر هتلی کــه میرید دوســت 
دارین اون رو به شکل خونه خودتون در بیارین« را فراموش 
کنیــد، خــب، واقعیــت ایــن اســت کــه شــما ســفر می کنیــد تا 
کســب  چیزهــای جدیــدی را ببینیــد و تجربه هــای جدیــد 
گــر می خواهید هرجا کــه می روید حــس کنید در  کنیــد، خب ا
خانه تــان هســتید، بهتــر اســت از خانه تــان تــکان نخوریــد، 
در همــان خانه بمانیــد و از راحتــی آن لذت ببرید. چــرا پول و 
وقت تان را هــدر می دهید؟ ســفر یعنی لذت بــردن و هیجان 

داشتن، بدون چالش این ها را ممکن است به دست آورید؟ 
واقعیت این اســت که مســافران حرفــه ای و توریســت های 
واقعی دشــمن راحتــی و یکنواخت بودن هســتند و همیشــه 
راهی پیدا می کنند که در ســفرها قالب روزمره زندگی شــان را 

بشکنند.    

آغاز یک تغییر

واقعیت این 
است که 

ین  لذت بخش تر
سفرها آن هایی 

هستند که در 
آن ها خودتان به 

کشف و شهود 
می رسید. ممکن 

است شما در 
یا  ساحل یك در

سنگی را پیدا 
کنید که از تمام 

اماکن دنیا به 
یباتر  نظر شما ز

باشد یا در کوچه 
و پس کوچه های 

شهری چند شاخه 
کنید که  گل پیدا 
از تمام موزه های 
یباتر به نظر  دنیا ز

برسند
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گشاینده بندها
یکـی از قصه هایـی کـه توجـه صوفیـان و عارفان ایـران را جلب کـرده و به اعتقاد 
ایشان بیانی رمزی و تمثیلی از سیر و سلوك معنوی سالکان طریقت به سوی 
حقیقـت اسـت، داسـتان سـفر مرغـان بـه درگاه پادشـاه خـود عنقـا یـا سـیمرغ 
اسـت. ایـن قصـه بـه روایـات و صـور مختلفـی در ادبیـات اسـامی آمـده و هـر یـك »رسـاله 
الطیر« نام گرفته اسـت. این داسـتان عبارت اسـت از رهایی مرغان از قفس و پرواز آنان به 
سـوی بـاال و گذشـتن از بیابان هـا، دریاهـا، کوه هـا و سـرانجام رسـیدن بـه مقصـود و دیـدار 

پادشـاه خود سـیمرغ. 

دکتر محمد جواد مشكور

می گذرند و به سوی کوه هشتم به پرواز درمی آیند و در آن جا 
مرغانی زیبــا می بیننــد که با ایشــان هــم صحبت می شــوند 
و در می یابندکــه در پس آن کوه شــهری اســت که شــاه بزرگ 
مرغان در آن شــهر جای دارد، به سوی آن شــهر می شتابند و 
شاه بزرگ را دیدار می کنند و از وی می خواهند تا رشته تعلق را 
از پایشان بگشاید. پادشــاه بزرگ می گوید آن رشته را آن کس 
باز تواند کرد که بسته است و من کس بدو می فرستم تا بند از 
پای شما بگشاید. مرغان باز می گردند و همچنان در راهند تا 

به گشاینده بندها برسند.
ح  گون به شــر پــس از ابن ســینا این داســتان به بیانــات گونا
و توضیــح آمــده اســت. عین القضــات همدانــی در یکــی از 
نامه هــای خــود می نویســد: »مرغــان چنــد ســال در طلــب 
غ بودند، چون به درگاه او رســیدند، ایشــان گفتند که  ســیمر

ان اهلل غنی عن العالمین.«

سفر به سمت نور؛ 
درباره استعاره سیمرغ

نخســتین کســی که در اســالم در نقل این داســتان در ســیر معنــوی عرفانی پرداختــه، حکیم 
ابوعلــی ســینا )درگذشــته در 424 هجری( اســت. ابن ســینا نفــس یــا روح را به مرغی تشــبیه 
می کند که در میان گروهی از مرغان در دام صیاد گرفتار می آید و به یاری دیگر مرغان از قفس 
آزاد می شــود و از راه هایــی دراز، بیابان هــا، منزل هــا وکوه هــا عبــور می کنــد و ســرانجام پــس از 
تحمل رنج فراوان به شهر پادشاه مرغان می رسد، به دیدار وی توفیق می یابد و از همه رنج ها 

راحت می شود.
»رساله الطیر« ابن سینا داستانی اســت نغز مانند و آن قصه مرغی اســت که با جماعت مرغان 
دیگر بــه دام صیــاد افتــاده و اســیر قفــس شــده. روزگاری بــدان حــال مانــده تــا از درون قفس 
مشــاهده کرده اســت که بعضی از مرغان قفس را در هم شکســته اند و در فضا پــرواز می کنند. 
غ گرفتار از ایشان خواسته است تا او را به جهان آزادی رهنمون شوند و چندان زاری می کند  مر
تا راه رســتگاری را به دو می آموزند. ســپس بــه همراه یکدیگر ســفر آغاز می کننــد و از هفت کوه 

غ تشــبیه  روزبهــان بقلــی شــیرازی )522-606( روح را به مر
کرده و بــه گرفتــاری وی در قفس تنگ ورهایــی او و پروازش 
در آسمان ملکوت و ورود وی به سراپرده جبروت اشاره کرده 
اســت. ابن ســینا در قصیده عینیه خود کــه از قصاید معروف 
فلسفی و عرفانی اســت، از روح تعبیر به ورقاء )کبوتر( می کند 
کی نزول کرده  که از مقام باالیی هبوط کرده و در این عالم خا

است، چنان که فرماید:
ورقاء ذات تعزز و تمنع

هبطت الیك من المحل االرفع
به قول خواجه شیراز:

ح فراق طایر گلشن قدسم چه دهم شر
که در این دامگه حادثه چون افتادم
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من ملك بودم و فردوس برین جایم بود
آدم آورد در این دیر خراب آبادم

   شوق دیدار ملک
حجت االســالم ابوحامد محمد بن محمد بــن محمد الغزالی 
)درگذشــته در 550 هجــری( رســاله ای دارد بــه زبــان عربــی 
بــه نــام »رســاله الطیــر« کــه خالصــه آن ایــن اســت: اصناف 
مرغــان بــا اختــالف انــواع و طبایعشــان گــرد آمــده گفتنــد به 
ناچار ما را پادشــاهی است که او را عنقاســت. پس از استخبار 
بســیار خبر یافتند که تختــگاه این شــهریار در برخــی از جزایر 

کــه پــس از رســاله  نظیــر ایــن رســاله الطیرهــا بســیار اســت 
الطیرهای مذکــور می توان از رســاله الطیر بیهقی ابوالحســن 
علــی بــن زیــد معــروف بــه ابــن ُفنــَدق )درگذشــته در 565 
هجری( و لســان الطیر امیر علی شیر نوایی متخلص به فانی 

)درگذشته 906 هجری(، به زبان ترکی جغتایی نام برد.

   روندگان طریق حقیقت
 617 در  )درگذشــته  نیشــابوری  عطــار  فریدالدیــن  شــیخ 
هجری( کــه از عرفــای َقــَدر اول ایــران در قرن هفتم اســت، 
کتابی به نــام »منطق الطیر« یــا زبان مرغــان دارد که از میان 

کشــورهای غربی است. پس به شــوق دیدار او به پرواز آمدند 
و از کوه هــای بلند و دریاهــای پهناور بگذشــتند و بر اثــر انواع 
مصائب بســیاری از ایشــان هــالك شــدند و جز گروهــی اندك 
نتوانســتند خــود را بــه درگاه پادشــاه مرغــان برســانند. شــاه 
مرغان کــه در کوشــکی بس بلند و اســتوار جای داشــت کس 
فرستاد و ســبب آمدن ایشان پرســید. گفتند که شــوق دیدار 
ملــك مــا را بدین جــا آورد. شــاه گفــت آمــدن شــما بدین جــا 
بیهوده است، شــما خواه بدین جا بیایید یا نیایید ما شاهیم 
و مــا را بــه شــما نیــازی نیســت. چــون اســتغناء او را دریافتند 
ناامید شدند و شــرمنده گشــتند. ملك گفت حال که ناتوانی 
خــود را از معرفت و شناســایی مقام مــا دریافتید برماســت که 
شــما را منزل و مأوا دهیم، زیرا این جا خانه کرم است و هر که 
حقارت خود را در این درگاه دریافت باشــد، شایسته است که 

عنقا شاه مرغان او را دمساز و همنشین خود سازد.
یکی دیگــر از صوفیــان ایــران کــه رســاله الطیری نظیــر این 
رســاله دارد، احمد غزالی بــرادر امــام محمد غزالی اســت که 

شاید رساله الطیر او که به نام داستان مرغان است و ترجمه 
رســاله الطیــر عربــی بــرادرش امــام محمــد غزالــی بــه زبــان 

فارسی باشد.
یکی دیگر از صوفیان بنام ایران، عارف شــهید و شیخ اشراق 
شــهاب الدین ســهروردی یحیــی بــن حبــش )درگذشــته در 
586 هجری( اســت کــه نه تنها رســاله الطیــر ابن ســینا را به 
خ  پارســی برگردانیــده، بلکــه در آثار دیگــرش مانند عقل ســر
غ جــان در قفــس تن و نیــاز وی  هم اشــاراتی به گرفتــاری مر
بــه رهایــی از آن کرده اســت. وی در رســاله دیگر خــود به نام 
»الغربیه العربیه« که به عربی نوشــته و آن را شــیوایی بســیار 
اســت و مانند رســاله الطیــر ابن سیناســت به حدیــث نفس و 

احوال متعلقه به آن اشاره کرده است.

مثنوی هــای عرفانــی او دل انگیزتر و از همه شــیواتر اســت و 
می تــوان آن را تــاج مثنوی های عطــار دانســت. موضوع آن 
غ است.  گفتگوی مرغان از یك پرنده داســتانی به نام ســیمر
غ  مــراد از پرندگان در ایــن راه ســالکان راه حق و مراد از ســیمر
وجود حــق تعالــی اســت. اصطــالح »منطــق الطیــر« یــا زبان 
مرغان که در قصه ســلیمان در قران کریم آمده و اشاره به آن 
اســت که وی الســنه همه حیوانــات و مرغان را می دانســت، 
عنوان کتاب عطار در بیان این داســتان شده است. عطار در 
تســمیه »منطق الطیر« بی گمــان منظورش زبان و اســتعداد 
و ظهــور مرتبــه و مقــام هــر یــك از مرغــان و رونــدگان طریــق 

حقیقت است.
شیخ عطار در این داستان چگونگی ســفر پر رنج عارف سالك 
ح می دهد و می گوید: پرندگان  را در شاهراه وصول به حق شر
انجمــن کردند تــا پادشــاهی بــرای خــود برگزینند، امــا هدهد 
غ است  فرزانه گفت که ایشان را خود سلطانی باشد و آن سیمر
و طالبــان او و جویندگان آن پادشــاه بایــد در راه طلب مقصود 

ِجّد و جهد کنند و بر مشــکالت بســیار فایق آیند. سالکان این 
طریق بایســتی از هفت وادی یعنی هفت دره پر خطر بگذرند 
غ بودند  تا به مطلوب برســند. پرندگان که طالب دیدار سیمر
با وجود همــه مشــکالت راه طریق ســفر اختیار کردنــد و برای 
غ که در قاف حقیقت مسکن داشت  وصول به سر منزل سیمر
هدهد را که سال ها درك محضر ســلیمان جان را کرده بود به 
ح دشــواری ها  راهنمایی برگزیدند. اما چون هدهد باز به شــر
و ســختی های راه پرداخت بیشــتر پرنــدگان هر یك بــه عذر و 
بهانه ای ترك ســفر کردند. وادی هایی را که می بایستی از آن 

بگذرند در این چند بیت خالصه شده است:
هست وادی طلب آغاز کار

وادی عشق است از آن پس بی کنار

 اصطالح 
»منطق الطیر« یا 

بان مرغان که در  ز
قصه سلیمان در 
یم آمده و  کر قران 

اشاره به آن است 
که وی السنه همه 
حیوانات و مرغان 

را می دانست، 
عنوان کتاب 

عطار در بیان 
این داستان 
شده است. 

عطار در تسمیه 
»منطق الطیر« 

بی گمان منظورش 
بان و استعداد و  ز

ظهور مرتبه و مقام 
هر یك از مرغان 

یق  و روندگان طر
حقیقت است
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اندیشه

پس سیم وادیست آن معرفت
پس چهارم وادی استغنی صفت

ک هست پنجم وادی توحید پا
ک پس ششم وادی حیرت صعب نا

هفتمین وادی فقرست و فنا
بعد ازین روی روش نبود ترا

مرحلــهاول وادی طلــب اســت کــه ســالك بایــد از اســباب 
دنیوی دست بشوید. 

  مرحلــهدوم وادی عشــق باشــد کــه در آن ســالك چنان به 
آتش عشــق ایزدی افروخته می شــود که گویی وجود خود را 

یکباره فراموش می کند. 
  مرحلــهســوم وادی معرفــت اســت کــه وادی بــی پــا وســر 

است؛ یعنی بی آغاز و بی انجام است.
  مرحلــهچهــارم وادی استغناســت و آن مکانــی اســت کــه 

سالك خود را از قید همه عالیق دنیوی آزاد می کند. 
  مرحلــهپنجــم وادی توحیــد اســت و در آن منــزل ســالك 
درمی یابد کــه خداونــد یکتــا بر همــه اســرار واقف اســت و به 
ســر وحدت پی می برد و دویــی از در معشــوق برمی خیزد و به 

وحدت و یکتایی می گراید.
  مرحلهششــم وادی حیرت اســت که در آن سالك یك باره 

از خود بی خود و بی خبر می شود.
  مرحلههفتــم فقر اســت و فنــا که وصفــش به زبــان نیاید. 

سرانجام سالك در آن مفهوم بیارامد و فراغت گزیند. 

غ حقیقت  دســته های بســیاری از مرغــان کــه طالــب ســیمر
بودند، جان و تن ســوخته و کوفتــه از طی طریق بــاز آمده اند 
غ جان به  یا این که به هالك رســیدند و از آن همه فقط سی مر
ســالمت برند و به کعبه مقصود رســیدند و به قصر پادشــاه در 

آمدند و رخصت حضور به درگاه وی یافتند.
پس از آن که پاك و منزه شــدند، خورشــید ســرمدی بر ایشــان 
بتافــت و در برابر آیینــه حق نما قــرار گرفتند؛ بیــش از عکس 
غ با ایشان یکی  غ در آن نیافتند که به حقیقت، ســیمر سیمر

است و در میان او و ایشان جدایی نیست.

غ به ایشان خطاب کرده بفرمود:  آن گاه سیمر
بی زبان آمد از آن حضرت خطاب

کاینه است این، حضرت چون آفتاب
هر که آید خویشتن بیند در او

تن و جان هم جان و تن بیند در او
غ این جا آمدید چون شما سیمر

سی در این آیینه پیدا آمدید
غ آیند باز گر چهل پنجاه مر

پرده ای از خویش بگشایند باز
گر چه بسیاری بسر گردیده اید

خویش می بینید و خود را دیده اید
این همه وادی که واپس کرده اید

وین همه مردی که هر کس کرده اید
محو ما گردید در صد عز و ناز 
تا به ما در خویشتن یابید باز    



کردیـم در شـماره نـوروز مطالـب بخش هـای مختلـف رنـگ و بـوی  سـعی 
بهـاری داشـته باشـد. بـرای همیـن مطالـب ایـن بخـش از مجلـه بـا نگاهـی 
بـه موضـوع صلـه رحـم و دیـد و بازدیـد از خویشـاوندان انتخـاب شـده اند. 
مطلب اول و دوم به قلم آیت اهلل العظمی مكارم شـیرازی و حجت االسـام 
و المسـلمین شـیخ حسـین انصاریـان آیـات و روایـات مرتبـط بـا صلـه رحـم را 
بررسـی کـرده اسـت. مطلـب سـوم به تبیین جنبه های مختلف عیـد دیدنی 
بـه عنـوان یـک سـنت نیک ایرانی اشـاره کرده اسـت. مطلب بعدی، هشـت 
فایده صله رحم را برشمرده و در مطلبی دیگر نیز به روی دیگر دید و بازدید 
پرداخته ایـم. پیشـنهادهای نـوروزی حجـت االسـام و المسـلمین قرائتـی و 
معنـای متفـاوت بهـار از نـگاه آیـت اهلل العظمـی جـوادی آملـی مطالـب دیگـر 

ایـن بخـش را تشـكیل می دهنـد.

درپرتومعنا

41

بال پرواز
ُگل می شود خارها 
تفسیر معنوی بهار
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القاِطِع ِلَرِحِمه فإّنی َوَجدُته َمْلعونًا فی ِکتــاِب اهلِل َعّزوَجّل فی 
ْن 

َ
ْیُتْم أ

َ
ثالث َمواِضع: قال اهلل عّزوجّل: )َفَهْل َعَســْیُتْم ِاْن َتَوّل

ذیــَن َلَعَنُهُم 
َ
ْرحاَمُکــْم أولِئك اّل

َ
عــوا أ ُتْفِســدوا فی ااَلْرِض َو ُتَقّطِ

اهلل؛ از مصاحبــت قطــع رحــم کننــده دورى کــن چــرا که من 
آن ها را در ســه آیه از قرآن ملعون یافتم.« ســپس حضرت آیه 
22 ســوره محّمد را تالوت فرمــود، اّما دو آیه دیگــر که در ذیل 
حدیث آمــده یکی آیه 25 ســوره رعــد و دیگرى آیه 27 ســوره 

بقره که در یکی لعن، صریحًا آمده و در دیگرى کنایتًا.
کــرم)ص( مــی فرمایــد: »َثالَثــٌه ال َیْدُخلــوَن الَجّنــَه:  رســول ا
ُمْدِمُن َخْمر َو ُمْدِمُن ِســْحر َوقاِطُع َرِحم؛ سه گروه هستند که 
هرگــز داخل بهشــت نمی شــوند، شــراب خواران، ســاحران و 

قطع کنندگان رحم«.
کــرم)ص( پرســیدند: »إّن َرُجــال مــن خثعم ســأل  از پیامبــر ا
رســول اهلل )صلــی اهلل علیــه وآلــه(: أّی األعمــاِل أْبَغــُض إَلی 
ِحِم؛  ــْرُك ِباهلل. قال: ثّم ماذا؟ قال: َقِطیَعُه الّرَ اهلِل؟ فقال: الّشِ

حتی یک سالم
ـاِم؛  َلـْو ِبالّسَ َو  َاْرحاَمُکـْم  قـال رسـوُل ا... )صلـی ا... علیـه وآلـه(: »ِصُلـوا 
و  آیـات  در  باشـد.«  کـردن  سـام  این کـه  حتـی  کنیـد،  خـود  أرحـام  صلـه 
روایـات تأکیـد فراوانـی دربـاره صله َرِحم شـده اسـت. خداونـد می فرماید: 
ْوَلــِئَك ُهـُم اْلَخاِسـُروَن؛ و 

ُ
ْن ُیوَصـَل َوُیْفِسـُدوَن ِفـی ااَلْرِض أ

َ
َمـَر اهلُل ِبـِه أ

َ
»َو َیْقَطُعـوَن َمـآ أ

کسـانی که پیوندهایی را که خدا دسـتور داده برقرار سـازند، قطع نموده، و در روى 
زمین فسـاد می کنند، این ها زیانکارانند.« مصداق صله رحم چیسـت؟ رحم کیانند؟ 

صلـه چیسـت؟ و فلسـفه اش کـدام اسـت؟   

آیت ا... العظمی مكارم شیرازی

بیشــتر مردم صله رحم را مســتحب می دانند و حــال آن که صله رحــم یکی از واجبــات و قطع 
رحم یکی از گناهان کبیره است. ظاهر رحم که در روایات آمده، تمام ارحام را شامل می شود 
و دلیلی نداریــم که فقــط طبقــه اّول ارث، داخــل ارحام باشــد و طبقــات دیگر داخل نباشــد، 
منتهــا چگونگــی صله مختلف اســت؛ یعنــی صله اى کــه دربــاره درجــه اّول مثل پــدر، مادر و 

فرزند است، غیر از آن صله اى است که درباره وابستگان درجه دوم است.

   صله چیست؟
صله یك معناى عرفی دارد که داشتن نوعی رابطه است که این رابطه مختلف است، گاهی 
رابطه به این اســت که زندگی پدر و مادرى را که در مضیقه هستند تأمین کند، )وجوب نفقه 
مصداق صله رحم اســت( و گاهی وجوب نفقه نیســت، بلکه خبر داشــتن از بیمــاران آن ها و 
کمك کردن به گرفتاری ها و مشــکالت آن ها در حد توان، مصداق صله اســت، و گاهی با یك 

سالم، صله رحم صورت می گیرد، به عبارت دیگر طورى باشد که او را بیگانه ندانند.

   فلسفه صله رحم چیست؟
اسالم روى مســئله وحدت و انســجام خیلی ســرمایه گذارى می کند، به همین جهت وحدت 
را چند مرحلــه اى کرده اســت، مرحلــه اّول وحــدت در خانــواده و مرحله دوم وحــدت در بین 
فامیل هــا و مرحله بعد وحــدت در کل مؤمنان و جامعه اســالمی اســت، چرا که همیشــه براى 
اصالح، تقویت و پیشــرفت جامعه، وحدت، از ضرورّیات اســت؛ و با پیشــرفت و تقویت تمام 
واحدهــاى کوچك، اجتماع عظیــم، خود به خود اصالح خواهد شــد. وحــدت، هزینه زیادى 

الزم دارد، در صورتی که تفرقه با یك سوء ظن حاصل می شود.
کــرم )صلــی ا... علیه وآلــه( می فرمایــد: »ِصَلُه  اهّمیت صلــه رحم تا حّدى اســت کــه پیامبر ا
یاَر َوَتِزیُد فی األعماِر و إن کاَن أْهُلها َغْیَر أخیار؛ پیوند با خویشــاوندان شــهرها را  ِحِم َتْعُمُر الّدِ الّرَ

آباد می سازد، و بر عمرها می افزاید، هر چند انجام دهندگان آن از نیکان نباشند.«
ِحُم  و نیز امام صادق)ع( می فرماید: »ِصْل َرِحَمَك َولو ِبَشــْرَبه ِمن ماء، و أْفَضُل مــا ُیوَصُل ِبِه الّرَ
 األذى عنها؛ پیوند خویشــاوندى خویش را حّتی بــا جرعه اى از آب محکــم کن و بهترین 

ُ
َکــّف

راه براى خدمت به آنان این اســت که )الاقل( از تو آزار و مزاحمتی نبینند.« زشتی و گناه قطع 
رحم به حّدى اســت که امام ســّجاد)ع( به فرزندش نصیحت می کند که از همنشــینی با پنج 
گروه دورى کن، یکی از آن پنج گروه کسانی هستند که قطع رحم کرده اند: »و إّیاَك َوُمصاَحَبَه 
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زشــت ترین عمــل در پیشــگاه خداوند کــدام اســت؟ فرمود: 
شرك به خدا. پرسیدند: بعد از آن؟ فرمود: قطع رحم«.

   آثار و برکات صله رحم در زندگی
ُن الِحســاَب  ِحــِم ُتَهّوِ امام صــادق)ع( می فرمایــد: »ِصَلــُه الّرَ
َع الّسوِء؛ صله  ٌه فی الُعُمِر و َتِقِی َمصاِر

َ
هَی َمْنَســأ یوَم الِقیاَمِه َو ِ

رحم حساب روز قیامت را آســان و عمر را طوالنی می کند، و از 
گوار جلوگیرى می کند.« مرگ نا

کیزه  و همچنیــن فرمود: صله رحم اعمال انســان را پــاك و پا
می کند، اموال را پر رونق و پر برکت می سازد، بالها و حوادث 

گوار را دفع می کند و رزق و روزى را زیاد می کند. نا
کــه فرمــود: »َثــالُث  امــام باقــر)ع( از علــی)ع( نقــل می کنــد 
: َاْلَبْغُی  َبــدًا حّتــی َیــرى َو باَلُهــّنَ

َ
ِخصــال الَیمــوُت صاِحُبُهّنَ أ

ِحــِم َواَلیمیــُن الکاِذَبِه ُیباِرُز اهلَل ِبها؛ ســه خصلت  و قطیَعُه الّرَ
اســت که دارندگان آن از دنیا نروند، تا مجــازات و نتیجه آن 

را در دنیا ببینند: ســتم کردن، قطــع رحم کردن و قســم خوردن بــه دروغ که به وســیله آن با 
خدا مبارزه شود«.

کــرم)ص(  مرحــوم نراقــی چنــد حدیــث پرمعنــا در بــاب صلــه رحــم نقــل می کنــد: پیامبــر ا
گر چه بــا تو قطع رابطه کند.« و  می فرماید: »ال َتْقَطْع َرِحَمــَك َو ِاْن َقَطَعْتَك؛ قطع رحم مکن، ا
فرمود: »رحم و امانت روز قیامت در دو طرف صراطند، چون صله رحم کننده و امانت گذار بر 
صراط بگذرد به بهشت درآید، و چون خائن امانت و قاطع رحم بگذرد، هیچ عملی با این دو 

گناه به او سود نبخشد و صراط او را در آتش سرنگون کند.«
ــُل اْلَفنــاَء؛ از  نــوِب اّلتــی ُتَعّجِ

ُ
امیرمؤمنــان)ع( در خطبــه اى می فرمایــد: »أعــوُذ ِبــاهلِل ِمــَن الّذ

گناهانی که در نابودى )گنه کار( شــتاب کند به خدا پناه می برم.«، عبداهلل بن َکّواء َیْشــُکرى 
عرض کرد: یا امیرالمؤمنین آیا گناهانی هست که در فناى آدمی شتاب کند؟ حضرت فرمود: 
ِحم؛ آرى واى بر تو، آن قطع رحم اســت، خانواده اى هســتند که گرد  »َنَعْم َوْیَلــَك، َقِطیَعُه الّرَ
هم می آینــد و یارى هــم می کنند و بــا این که اهــل گناهنــد خداوند بــه آن هــا روزى می دهد، 
وخانواده اى از هم جــدا می شــوند و از یکدیگر می برند، پــس خداوند آن هــا را محروم می کند 
با این که اهل تقوا هســتند.« و فرمود: هرگاه مردم قطع رحم کنند، اموال و ثروت ها در دست 

اشرار قرار می گیرد.    
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ذیَن َیِصُلوَن ما 
َ
حضرت صادق)ع( در توضیح آیه شریفه: »اّل

اَمَر اهلُل ِبِه اْن ُیوَصَل؛ و آنچه را خدا بــه پیوند آن فرمان داده 
پیوند می دهنــد«، می فرمایــد: از جملــه امورى کــه حضرت 
حق امــر بــه اتصــال کرده اند صلــه رحم و رســیدگی بــه اقوام 
است، و نهایت تأویل آیه، صله مردم نسبت به ما اهل بیت 
است. صله نسبت به اهل بیت علیهم السالم، قبول والیت 
و امامــت آن بزرگواران و تأّســی به آنــان در اخــالق و اعمال و 

اطاعت از امر و نهی ایشان است.

   صله رحم در قرآن مجید
قطع رحم آن چنان مورد نفرت حق اســت کــه در قرآن مجید 
ذیَن َیْنُقُضــوَن َعْهــَد اهلِل ِمْن َبْعــِد ِمیثاِقِه 

َ
فرموده اســت: »َو اّل

َو َیْقَطُعــوَن َمــا اَمــَر اهلُل ِبــِه اْن ُیوَصــَل َو ُیْفِســُدوَن ِفــی ااْلْرِض 
ْعَنُه َو َلُهْم ُســوُء الّداِر؛ و کســانی کــه عهد خدا را 

َ
اولِئَك َلُهــُم الّل

پس از استوار کردنش می شکنند، و پیوندهایی را که خدا به 
برقرارى آن فرمان داده می گسلند، و در زمین فساد می کنند، 

لعنت و فرجام بد و دشوار آن سراى، براى آنان است.«
ذیــَن َیْنُقُضــوَن َعْهــَد اهلِل ِمــْن َبْعــِد میثاِقــِه َو َیْقَطُعــوَن ما 

َ
»اّل

اَمــَر اهلُل ِبــِه اْن ُیوَصــَل َو ُیْفِســُدوَن ِفــی ااْلْرِض اولِئــَك ُهــُم 
اْلخاِسُروَن؛ آنان کسانی هستند که پیمان خدا را ]که توحید 
و وحــی و نبوت اســت[ پس از اســتوارى اش ]بــا دالیل عقلی 
و علمی و براهین منطقــی با عدم وفاى به آن[ می شــکنند و 
آنچه را خدا پیوند خوردن به آن را فرمان داده اســت ]مانند 
پیوند با پیامبران و کتاب هاى آسمانی و اهل بیت طاهرین 
و خویشــان[ قطــع می نماینــد و در زمیــن تباهی و فســاد بر پا 

می کنند، آنانند که زیانکارند.«

بال پرواز
صله رحم  در قرآن و روایات

قرآن مجید در بیسـت و سـه مورد به اهل ایمان و سـایر مردم سـفارش اقوام 
و ذوى القربـی را کـرده، و ایـن همـه تأکیـد تحت این عنوان که با مـال و ارث و 
اداى حقـوق نسـبت بـه آنـان از آنـان رعایـت کنید، دلیل بـر اهمّیت صله رحم 

در پیشـگاه حضرت حق اسـت.   

حجت االسالم والمسلمین حسین انصاریان
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ذى َتســاَئُلوَن ِبــِه َو ااْلْرحــاَم اّنَ اهلَل کاَن َعَلْیُکْم 
َ
ُقوا اهلَل اّل »َو اّتَ

کــه بــه نــام او از یکدیگــر درخواســت  َرقیبــًا؛ و از خدایــی 
کنیــد و از ]قطــع رابطــه بــا[ خویشــاوندان  می کنیــد، پــروا 
بپرهیزید. یقینًا خدا همواره بر شــما حافظ و نگهبان اســت. 
امام صادق)ع( در توضیح آیه می فرمایــد: منظور از ارحام در 
این آیه اقوام مردمند که خداوند نســبت به آنان امر به صله 

فرموده و آن را بزرگ دانسته است.

   صله رحم در روایات
  رســول حق صلی اهلل علیه و آله فرمود: »اْعَجــُل اْلَخْیِر َثوابًا 
ِحِم؛ ســریع ترین نیکی براى رســیدن بــه ثواب صله  ِصَلــُه الّرَ

رحم است.«
  امــام علــی)ع( در »نهــج البالغــه« می فرمایــد: اى مــردم! 
هیچ کــس از طایفــه و خویشــان خــود بی نیــاز نیســت، هــر 
چنــد صاحــب مــال و دارایــی باشــد، بــدون شــك به دســت 
و زبــان آنــان بــراى این کــه از او دفــاع کننــد و بــه یــاری اش 
برخیزنــد نیازمنــد اســت، و نزدیــکان شــخص بــراى این که 
او را به هنــگام نبودنــش یارى دهنــد مهم ترین اشــخاصند 
کندگــی و گرفتــارى او را رفــع کننــد و در  و بهتــر می تواننــد پرا
گــوار از همگان نســبت به  هنــگام ســختی و پیشــامدهاى نا
او مهربان ترنــد، و نــام نیکــو که حضــرت حق به شــخص در 
میان مردم عطا فرماید بهتر اســت بــراى او از ثروت و دارایی 

که براى دیگرى به ارث بگذارد.
بدانیــد که یــك نفر از شــما حــّق روگردانــدن از خویشــان خود 
را ندارد، آن گاه که آنــان را در فقر و پریشــانی ببیند، بــر او الزم 
اســت با مالی کــه به خاطــر ماندنــش زیاد نمی شــود بــه آنان 
گر آن را به مصرف حق برساند.  احسان کند، و کم نمی گردد ا
هر کس از اقوام خود دســت بکشــد، از آنان یك دســت گرفته 
شــده، و از او دســت هاى بســیار؛ و آن که نســبت بــه اقوامش 
متواضع باشد و مهربان و همراه، به طور دائم دوستی آنان را 

به طرف خود جلب خواهد کرد.
ُهْم  ْکــِرْم َعشــیَرَتَك، َفاّنَ    امیــر المؤمنیــن)ع( می فرمایــد: »َو ا
ــذى اَلْیــِه َتِصیــُر، َو َیُدَك 

َ
ــذى ِبــِه َتِطیــُر، َو اْصُلَك اّل

َ
َجناُحَك اّل

تی ِبها َتُصوُل؛ اقوامت را گرامی بــدار، زیرا آنان براى تو بالی 
َ
اّل

هســتند که به وســیله آن طیران می کنی، و ریشه اى هستند 
که به ســوى آنان می روى، و دســتی هســتند که با آن قدرت 

پیدا می کنی.«
  ابوبصیــر می گویــد: از حضــرت صــادق)ع( پرســیدم: »َعــِن 
؟ قــاَل:  ــْن ال َیْعــِرُف اْلَحــّقَ ُجــِل َیْصــِرُم َذوى َقراَبِتــِه ِمّمَ الّرَ
الَیْنَبغــی َلــُه اْن َیْصِرَمــُه؛ مــردى بــه خاطــر این کــه اقوامــش 
شــناخِت به حق ندارند با آنان قطــع رابطه می کنــد، فرمود: 

قطع رابطه با رحم سزاوار نیست.«
  صفوان می گوید: به حضرت صادق)ع( گفتم: مرا نزدیکی 
هســت که بر غیر دیــن مــن و راه و روش اهل بیت اســت، آیا 
او را بــر من حّقی هســت؟ فرمــود: آرى، حق خویشــاوندى را 
گــر بــر آیین تــو باشــند داراى دو  هیچ چیــز قطع نمی کنــد. و ا

حّقند. حق رحم و حق اسالم.
  رســول حق صلی اهلل علیه و آله فرمود: »ِصُلوا اْرحاَمُکْم ِفی 

نیا َو َلْو ِبَســالٍم؛ در دنیا صله رحم کنید گرچه به یك سالم  الّدُ
باشــد.« و نیز آن حضرت فرمــود: »اذا َقَطُعوا ااْلْرحــاَم ُجِعَلِت 
ااْلْمواُل فی اْیِدى ااْلْشــراِر؛ چون گناه قطــع رحم به میان آید 

اموال در دست اشرار قرار خواهد گرفت.«
ی ااْلْعمــاَل، َو    حضرت باقــر)ع( فرمــود: »ِصَلــُه ااْلْرحــاِم ُتَزّکِ
ُتْنِمــی ااْلْمــواَل، َو َتْدَفــُع اْلَبْلوى، َو ُتْنِســی ُء فــِی ااْلَجِل؛ صله 
ارحام، اعمال را پــاك می کند، امــوال را زیــاد می نماید، بال را 
دفــع می کند، اجل را بــه تأخیر می انــدازد.« )کنایــه از این که 

عمر را طوالنی می کند.(
  امــام صــادق)ع( می فرمایــد: صلــه ارحــام اخــالق را نیکو، 
کیزه، رزق را زیاد و اجل را به  شخص را با گذشت، نفس را پا
تأخیر می انــدازد. و نیز فرمود: صلــه ارحام و نیکــی به آنان، 
حساب را آسان می کند، و حافظ شخص از گناه است، صله 
رحم کنیــد و به برادران نیکــی نمایید گرچه به خوب ســالم 

کردن و یا جواب سالم دادن باشد.
   موســی)ع( از حضرت حق عز و جل پرســید: »َفما َجزاُء َمْن 
ُن َعَلْیِه  َوَصَل َرِحَمُه؟ قاَل: یا ُموســی ! اْنِســُئ َلُه اَجَلُه، َو اَهــّوِ
َســَکراِت اْلَمــْوت؛ جــزاى آن کــه صلــه رحــم کنــد چیســت؟ 
خطاب رســید: اجلش را به تأخیــر می اندازم و ســختی هاى 

مرگ را بر او راحت و آسان می کنم.«
ِحــِم َتْعُمُر    رســول اهلل صلی اهلل علیه و آلــه فرمود: »ِصَلــُه الّرَ
یاَر، و َتزیُد فی االْعماِر َو اْن کاَن اْهُلها َغْیَر اْخیاٍر؛ صله رحم  الّدِ
مملکت را آباد و عمر را زیــاد می کند گرچه کننــدگان این کار 

از خوبان نباشند.«
  رســول اهلل صلــی اهلل علیــه و آلــه فرمــود: »ِســْر َســَنًه ِصــْل 
َرِحَمَك؛ یك سال مسیرى را طی کن، صله رحم بجاى آور.« 
و نیز فرمــود: من بــه حاضر و غائــب اّمتم ســفارش می کنم و 
به هر که در اصالب مردان و رحم زنان اســت تــا روز قیامت، 
صلــه رحــم کنید گرچــه مســیر یك ســال راه باشــد، کــه صله 

رحم از دین است.
  حضــرت صــادق)ع( می فرمایــد: مــردى خدمــت رســول 
خدا)ص( آمد عرضه داشــت: مرا اقوامی اســت که نسبت به 
آنان اهل صله هســتم ولی آنان مرا آزار می دهند، می خواهم 
آنان را تــرك کنم. حضــرت فرمــود: در این وقــت خداوند هم 
همه شــما را ترك خواهــد کرد. عــرض کرد: چه کنــم؟ فرمود: 
به آن که تو را محروم کرد عطا کن، با آن که از تو قطع کرد صله 
کن، و آن که به تو ظلم کرد از او بگذر. چون این برنامه را عمل 

کردى خداوند در مقابل آنان پشتیبان و یار و یاور توست.
َه: ُمْدِمُن     رســول حق)ص( فرمود: »َثالَثٌه ال َیْدُخُلــوَن اْلَجّنَ
َخْمــٍر، َو ُمْؤِمــُن ِســْحٍر، َو قاِطــُع َرِحــٍم؛ ســه نفــر وارد بهشــت 
نمی شــوند، دائــم الخمــر، مؤمــن بــه ســحر و جــادو، قطــع 

کننده رحم.«
ِحــِم َو    امــام علــی)ع( فرمــود: »اْقَبــُح اْلَمعاِصــی َقطیَعــُه الّرِ
اْلُعُقــوُق؛ زشــت ترین گناهــان قطــع رحم و عــاّق پــدر و مادر 

شدن است.« 
ــُل اْلَفناَء  تــی ُتَعّجِ

َ
ُنــوُب اّل

ُ
  حضــرت صــادق)ع( فرمــود: »الّذ

ِحــِم؛ از گناهانی که انســان را دچــار مرگ زودرس  َقطیَعُه الّرَ
می کند قطع رحم است.«    

امام علی)ع( در 
»نهج البالغه« 
می فرماید: اى 

مردم! هیچ کس از 
یشان  طایفه و خو

خود بی نیاز 
نیست، هر چند 

صاحب مال 
و دارایی باشد 
بدون شك به 

بان آنان  دست و ز
براى این که از او 
کنند و به  دفاع 

یاری اش برخیزند 
نیازمند است، و 
نزدیکان شخص 

براى این که 
او را به هنگام 
نبودنش یارى 
ین  دهند مهم تر

اشخاصند و بهتر 
کندگی  می توانند پرا

گرفتارى او را  و 
کنند رفع 



در پرتو معنا در پرتو معنا 

ویژه نامه نوروز    98  |     مشاره         4642

تا زمانــی که »مســافرت های نــوروزی« رســم نشــده و دنیای 
مجازی جای خود را در میــان مردم باز نکرده بود، در شــهرها 
و محله هایی که آشــنایی های شــغلی و همســایگی و »روابط 
چهره به چهــره« جایی داشــت، دیــد و بازدیدهای نــوروزی، 
وظیفــه ای کم و بیــش الزامی به شــمار می رفــت؛ در حالی که 
کنون چه بسا آشنایانی هستند که فقط سالی یک بار، آن هم  ا
در دید و بازدیدهای نوروزی، به خانه یکدیگر می روند.  دکتر 
عبــدا... معتمدی شــلمزاری معتقد اســت دیــد و بازدیدهای 
نــوروزی موجــب ایجــاد روحیــه »تعلــق« و »پیونــد« در فــرد 
می شود و موضوع »دوست داشتن« را در افراد تقویت می کند.

این اســتاد علوم اجتماعی با بیان این که انسان دوست دارد 
که هم دوســت داشــته شــود و هم دوســت بــدارد، گفــت: به 
همین دلیل دیــد و بازدید نوروزی از نظر روانشناســی موجب 
دوست داشــتن و دوست داشته شــدن خواهد شد. گسترش 
کندگــی خانواده های ســنتی،  شــهرها، ازدیــاد جمعیــت، پرا
محدودیت هــای شــغلی و نیــز فرهنــگ آپارتمان نشــینی از 
عواملی اســت که دیــد و بازدیدهــای نــوروزی را کاهش داده 
و بر اثــر ایــن دشــواری ها و محدودیت های زمانی، بســیاری 
از خانواده هایی هــم که به مســافرت نمی روند، بــرای دید و 

بازدیدهای نوروزی از پیش زمانی را معین می کنند.

   نوروز اول
کــه  همچنیــن در دیــد و بازدیدهــای نــوروزی رســم اســت 
نخســت بــه خانه کســانی برونــد کــه اولین نــوروز درگذشــت 
عضوی از آن خانواده اســت. خانواده های ســوگوار افزون به 
سومین، هفتمین و چهلمین روز، که بیشــتر در مسجد برگزار 
می شود، نخستین نوروز که ممکن است بیش از یازده ماه از 
مرگ متوفی بگــذرد، در خانه می نشــینند و در این روز اســت 
که خانواده های خویشاوند لباس ســیاه را از تن سوگواران در 
می آورند. جلسه های »نوروز اول« که جنبه نمادین دارد، در 
عین حال از فضای دید و بازدیدهای نوروزی برخوردار است 
و دیدارکننــدگان، در نــوروزاول، به خانواده ســوگوار تســلیت 

نمی گویند بلکه برای آنان »آرزوی شادمانی« می کنند.
رسم نوروز اول بیشتر در شهرهایی برگزار می شود که آخرین روز 

اسفند را به عنوان یاد بود درگذشتگان سال سوگواری کنند.
هدیه نــوروزی، یــا هدیــه و عیــدی دادن بــه مناســبت نوروز 
کتاب هــای تاریخــی از پیشــکش ها و  کهــن اســت.  رســمی 
بخشــش های نوروزی - پیش از اســالم و بعد از اســالم- خبر 
می دهند، از رعیت بــه پادشــاهان حکمرانان، از پادشــاهان 
وحکمرانــان بــه وزیــران، دبیــران، کارگــزاران و شــاعران، از 

بزرگ تران خاندان به کوچک تران، به ویژه کودکان.

   ارتباطات خانوادگی
امــا دکتــر الهــه نیک صفــت، محقــق علــوم رفتــاری دربــاره 
»ارتباطــات خانوادگــی« و یــا همــان »صلــه ارحــام« می گوید: 
گاهی بزرگ ترها و افرادی که سن و سالی از عمرشان گذشته، 

ُگل می شود خارها 
درباره ضرورت دید و بازدید، رسم  کهن ایرانیان

دیـد و بازدیـد یـا »عیـد دیدنی« یکی از آیین های اصلی و مهـم نوروزی 
اسـت. در نـوروز رسـم اسـت نخسـت بـه دیـدن بـزرگان فامیـل، طایفـه 
ایـن  از  بسـیاری  در  می رونـد.  اجتماعـی  و  علمـی  شـخصیت های  و 
عیـد دیدنی هـا، همـه اعضـای خانـواده شـرکت دارنـد. کتاب هـای تاریخـی و 
ادبـی، تنهـا از عیـد دیدنی هـای رسـمی دربارها، امیران و رئیسـان خبر می دهند. 
»دیدن«هـای نـوروزی از روزهـای نخسـت فروردیـن آغـاز شـده و گاه تـا سـیزده 
فروردیـن و حتـی تـا آخـر فروردیـن بیـن خویشـاوندان و دوسـتان و آشـنایان دور و 

نزدیـک، تـا پاسـی از شـب ادامـه دارد.  
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از گذشته های نه چندان دور یاد می کنند که انگار مردم در آن 
دوره شادتر و با صفا و لذت بیشتری زندگی می کردند.

نیازهــای  از جســم و  انســان ها غیــر  این کــه  بیــان  بــا  وی 
جسمانی، نیازهای روحی و روانی هم دارد، افزود: متاسفانه 
با وجــود امکانــات رفاهی که هــر روز بیشــتر می شــود، دیدن 
و  مغمــوم  قیافه هــای  و بی حوصلــه،  افســرده  چهره هــای 
در خــود فــرو رفتــه و افــراد آمــاده بــرای نــزاع و درگیــری کــه با 
کوچک تریــن بهانــه ای دعــوا و داد و فریــاد راه می اندازند به 
صحنه هایی عادی تبدیل شــده که همه این ها نشــانه این 

است که نیازهای روح و جان انسان ها تأمین نیست.

   تقصیرها را گردن مشکالت اقتصادی نیندازیم
کــه مشــکالت  گروهــی  ایــن محقــق علــوم رفتــاری افــزود: 
ایــن  بــروز  اصلــی  عامــل  را  اقتصــادی  گرفتاری هــای  و 
کــه مشــکالت  ناهنجــاری می داننــد توجــه داشــته باشــند 
معیشــتی و اقتصادی، همیشــه همراه آدمی بوده اســت و به 
دلیــل ویژگی هــای درونــی، انســان، هیچ وقــت از وضعیــت 

اقتصادی اش رضایت کامل نداشته است.
نیک صفت به حدیثی از امام صادق)ع( در این باره اشاره کرد 
کتفا کنی، کم تریــن مال دنیا  گر بــه کفاف زندگــی ا و گفت: »ا
کتفا نکنــی، تمام ثــروت جهان  گــر ا بی نیــازت می کند، ولــی ا
نمی تواند تو را بی نیاز کنــد.« بنابراین در ایــن مورد نمی توان 

همه تقصیرها را به گردن مشکالت اقتصادی انداخت.
وی ادامــه داد: روح و روان، بــرای این کــه ســالم و شــاداب و 
کارآمد باشد مثل جسم احتیاج به غذا و تأمین مایحتاج دارد و 
همچنین هر چند وقت یک بار باید به آن استراحت داد و روح 
و روان را هم مثل جســم بایــد از مســمومیت ها و آنچه برایش 
مضر است دور کرد. اما چگونه می توان این کارها را انجام داد 

و به چه صورت باید مایحتاج روح و روان را برآورده کرد؟

   غذای روح
این محقق علوم رفتــاری با بیان این که تعامــل با همنوعان 
یکــی از غذاهــای مــورد نیــاز روحــی اســت، اظهــار داشــت: 
کیــد بــر رفــت و آمــد بــا اقــوام  احادیــث و روایــات در مــورد تأ
و بســتگان دور و نزدیــک و همــان صلــه ارحــام و ســفارش 
نســبت به ایجاد روابط دوســتانه و محترمانه با همسایه ها و 
گاه شــدن از اوضاع و  دوســتان و برادران ایمانی و توصیه به آ
احوالشــان و رفتن به عیادتشــان، تالش برای رفع مشکالت 
و گرفتاری هایشــان و برقــراری آشــتی و صلح بین هــر کدام از 
آشــنایان کــه نســبت بــه هــم رنجیده خاطــر شــده اند و اجر و 
پاداشــی که برای هر کدام از این کارها تعیین شــده به قدری 

زیاد است که نیازی به توضیح و یادآوری ندارد.
کید کرد: در یک شعر ساده اما با مفهوم عمیق  نیک صفت تأ
آمده است که »از محبت خارها گل می شــود«؛ محبت دید و 
گر از بین  بازدیدها و صله ارحام قطعًا کدورت ها و کینه هــا را ا
نبرد حداقل آن ها را التیام می بخشد و موجب تحکیم روابط 

خانوادگی و خویشاوندی خواهد شد.
کیدهــا و توصیه هــا  وی ادامــه داد: همــه ایــن تشــویق ها، تأ
برای این اســت که روابط انســان ها از حالت خشــک، دلسرد 
ج شــده و افــراد جامعه در مــراودات بــا دیگران  و بــی روح، خار
عــالوه بــر این کــه نیازهــا و مایحتــاج زندگی شــان را فراهــم 

می کنند، از نظر عاطفی و روحی و روانی غنی و سیراب شوند.
کید دارد که عید نوروز یکی از بهترین  این محقق علوم رفتاری تأ
فرصت ها بــرای صله ارحــام و دلجویی از بســتگان و خویشــان 
است که می تواند روابط انسانی را بین خانواده ها بهبود ببخشد؛ 

بســیار خوب اســت که افراد این فرصت را غنیمت شــمرده و در 
این روزها روابط خود را با خویشــان، دوستان و همسایگانشان 

محکم تر و صمیمانه تر از گذشته کنند.     

تا زمانی که 
»مسافرت های 
نوروزی« رسم 
نشده و دنیای 
مجازی جای 

خود را در میان 
مردم باز نکرده 
بود، در شهرها 

و محله هایی 
که آشنایی های 

شغلی و 
همسایگی و 

»روابط چهره 
به چهره« جایی 

داشت، دید 
و بازدیدهای 

نوروزی، 
وظیفه ای کم و 
بیش الزامی به 

شمار می رفت
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   آسانی حساب در روز قیامت
کرم)ص( در این باره نقل است: »نیکی به والدین  از رســول ا
و صلــه رحــم، حســاب را در قیامــت آســان می کنــد.« پیامبــر 
گرامــی پــس از ایــن ســخن، آیــه ای از قــرآن شــریف را بــا این 
ْن 

َ
َمــَر اهلُل ِبــِه أ

َ
ذیــَن َیِصُلــوَن ما أ

َ
مضمون تــالوت فرمــود: »َو اّل

ُهْم َو َیخاُفوَن ُسوَء اْلِحساِب؛ افراد بصیر  ُیوَصَل َو َیْخَشــْوَن َرّبَ
در دین، آنانند که وصل می کنند آن را که خداوند به وصلش 
امر فرمــود و از خداوندشــان می هراســند و از ســختی حســاب 

قیامت بیم دارند.« 

   افزایش روزی و فقرزدایی
از جملــه ســودهای دنیــوی صلــه رحــم، رونــق در ثــروت و 
روزی اســت. چنان کــه امام ســجاد)ع( در حدیثی، از رســول 
گرامی)ص( نقل می کنــد: »هرکس خوش دارد خــدا عمر او را 

دراز کند و روزی اش را توسعه دهد، باید صله رحم کند.« 
بعضی افــراد صله رحــم را تــرک می کننــد تا فرصت بیشــتری 
کارکــردن داشــته باشــند و از ایــن راه، درآمــد خــود را  بــرای 
گــر در مفهــوم روایت های  حفــظ و بیشــتر کننــد. ایــن افــراد ا
امامان بیشــتر دقت کننــد، به این پــی می برند که نــه تنها با 
قطع رحم روزی خــود را گســترش نمی دهند، بلکه خــود را از 
توفیقــی بــزرگ در ایــن زمینــه محــروم می ســازند. آن هایــی 
که در فقر و پریشــانی به ســر می برند، برای رهایــی خویش از 
وضــع موجــود، به صلــه رحــم روی می آورنــد، چنان کــه امام 
صــادق)ع( می فرماید: »صله رحــم، عمر را زیــاد می کند و فقر 
و پریشــانی را از بین می بــرد.« پس، صلــه رحم کنید تــا فقر از 

میان برود و روزی ها افزون شود.

   محبوبیت نزد خویشاوندان
وقتی یکی از افــراد فامیــل، در بحــران و مشــکالت زندگی اش 
گر یکی از خویشاوندانش که اهل نیکوکاری  غوطه می خورد، ا
اســت، با آن ها صله ارحــام کند و نگرانــی آن هــا را نگرانی خود 
بدانــد، در این صــورت خانواده ای که در رنج و ســختی به ســر 
می برد، او را فرشته ای آسمانی می پندارد که برای حل مشکل 
و رهایــی اش فــرود آمــده اســت، گرچــه از او، تنها همــدردی و 
همدلی ببیند. از امام علی)ع( نقل است: »صلُه الرحم ُتوجُب 

َه؛ پیوند با خویشاوندان، محبت می آورد.«  الَمَحّبَ
بی شــک، صلــه رحم بــه معنــای حفــظ حرمــت و موقعیت و 
توجه به طرف مقابل اســت و هــر قلبی که از دیگــران توجه و 

دلجویی بیند به آن ها عالقه مند می شود؟
امــام علــی)ع( می فرمایــد: »صلــه رحــم انســان را در میــان 
خانواده و بســتگانش محبــوب می ســازد.« ایــن محبوبیت 
نشــانه های بســیاری دارد، از جملــه این که وقتی مشــکالت 
خویشــان  می آورنــد،  هجــوم  انســان  بــه  گرفتاری هــا  و 
اردتمنــد خــود را بــازوان مقاومی می بینــد که حاضر نیســتند 
کوچک ترین گزندی به او وارد شــود و هرگاه دشمنان آدمی، 
ســد دفاعی بســتگان فرد را در مقابل خویش ببیننــد، خود را 
خوار و ذلیــل می پندارند و ناامید می شــوند. پــس، چه خوب 
است که محبت و دوستی را به سردی و کدورت نسپاریم و با 

صله رحم محبت را برای همدیگر به ارمغان بیاوریم.

خانه ها را آباد می کند
 دیـن مبیـن اسـام بـه صلـه رحـم تأکیـد بسـیاری دارد. در ایـن فرصـت 8 

فایـده و آثـار ایـن توصیـه را بـر می شـماریم.  

8 فایده و آثار صله رحم
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گاهی ها و تجربه ها    افزایش آ
گاهــی و تجربــه بیشــتر  بی گمــان، هیــچ انســانی بی نیــاز از آ
نیســت، بلکه همواره باید بکوشــد تا به دانش و تجربه های 
خــود بیفزایــد تــا حرکــت در مســیر پیشــرفت های مــادی و 
معنوی بــرای او آســان تر باشــد. از جملــه کارهایــی که نقش 
بســزایی در افزایــش دانســته های آدمــی دارد، صلــه رحــم 
اســت. زیــرا دیــدار بســتگان، فرصــت خوبــی بــرای گفتگو و 
تبــادل افکار اســت و هر دو طــرف می تواننــد از اندوخته های 
همدیگر بهره مناســبی ببرنــد. بدیــن گونه، صله رحــم تأثیر 
شــگرفی بــر ارتقــای علمــی و فکــری و تجربــی افــراد خواهــد 
گذاشــت. بنابرایــن، همــه ایــن برکت هــای صلــه رحــم، در 
صورتی نصیب انسان  می شود که همه فرصت های آزاد خود 
را بــه ســرگرمی های رســانه ای و مشــغول کــردن فکــر و ذهن 
خود با آن هــا نگذراند و زمانی را هــم برای دیدار با آشــنایان و 

خویشان در نظر بگیرد.

   دفع بال و پاکیزگی اعمال
کیزگــی اعمال  از آثار بســیار ارزشــمند صله رحــم، دفع بــال و پا
کیزه  اســت. امام باقر)ع( می فرماید: »صله رحم، اعمــال را پا
و بال را دفع می کند.« و این تأثیر، شاید به دلیل ایجاد محبت 
میان آن ها و از بین رفتن زمینه کدورت و ناراحتی است؛ چرا 
که همین کدورت ها و ناراحتی هاســت که موجب بروز کینه، 
غیبت، تهمــت و غیــره می شــود، در حالی کــه با صلــه رحم، 
محبــت و دوســتی جایگزیــن کدورت ها می شــود و انســان از 

این گناهان دور می ماند.
برخــی از مصیبت هــا کــه بــر عمــوم مــردم وارد می شــود، بــه 
خاطــر مکافــات گناهــان و اعمال آن هاســت، چنان کــه امام 
صــادق)ع( می فرماید: »هیچ رگی در بدن انســان نمی پیچد 
و ســنگی به پــای انســان اصابــت نمی کنــد و هیــچ گاه پایش 
نمی لغزد و خراشــی به بدنش نمی افتد، مگر به خاطر گناهی 
که انجام داده است. همچنین با کم شدن زمینه گناه، گناه 
هم کمتر می شــود و بالها نیز کاهش می یابد کــه در این باره، 

صله رحم نقش مؤثری ایفا می کند.
 

   آبادانی شهرها
کــرم)ص( در ســخنی فرمــوده اســت: »صلــه رحــم،  رســول ا
گرچه  شــهرها را آباد می کند و عمر مردم را افزایــش می دهد، ا

اهل آن بالد از اخیار و خوبان نباشند.« 
صله رحــم، نــه تنهــا بــرای مؤمنــان، بلکه حتــی بــرای افراد 
ناصالح نیز ســودمند اســت. شــهری که مردمان آن با انجام 
صله، محبت و دوســتی را برای همدیگر بــه ارمغان می آورند 
و تــا جایــی کــه برایشــان امــکان دارد، مشــکالت خویشــان 
را حــل می کننــد و بــه ســخاوتمندی و خوش خلقــی روی 
می آورند، شــهری آباد و بانشــاط خواهد شــد. همان گونه که 
امام جعفر)ع( می فرماید: »صله رحم و نیکی با همســایگان، 

خانه ها را آباد می کند.« 

   صله رحم و صله خداوند
امام باقر)ع( می فرماید: »روز قیامــت، َرِحم به عرش آویخته 
می شــود و می گوید: خدایا هر که با من پیوســت، بــا او بپیوند 
و هر کــه از من بریــد، از او ببــر.« در ایــن روایت، تشــبیه امری 
معقــول بــه محســوس اســت و بــا رســاترین وجه، حــق رحم 
را اثبــات می کند و آویختــن به عــرش، کنایه از این اســت که 
رحم حق خود را در پیشــگاه خداوند مطالبــه می کند. پیامبر 
کرم)ص( نیز در کالمی دلنشین فرموده اســت: »خدا فرمود  ا
که: من خداوند رحمان هســتم و این َرِحم اســت. اســم آن را 
از اســم خود مشــتق کرده ام؛ هر که صلــه آن را به جــای آورد، 
من صلــه او را به جا آورم و هر کــه آن را قطع کند، مــن هم او را 

قطع می کنم.« 

   طوالنی شدن عمر
بســیاری از آموزه های دینی، افــزون بر نفع اخــروی، برای ما 
منفعت دنیوی نیز به همراه دارد و به زندگی مادی ما هم سر 
و ســامان می بخشــد که صله رحم، یکی از آن هاست. روزی 
امام صــادق)ع( به شــخصی به نــام مّیســر فرمود: ای مّیســر 
عمر تو زیاد شــده اســت، چه عملــی انجام می دهــی؟ عرض 
کرد: مــن در بــازار بــرای کســی کار می کــردم و پنج درهــم مزد 
می گرفتــم و به خالــه ام مــی دادم. آن گاه امام فرمــود: به خدا 
ســوگند، دو بــار مرگــت نزدیک شــد، ولی بــه خاطر ایــن صله 

رحم و دلجویی از خاله ات، به تأخیر افتاد.    

صله رحم، نه 
تنها برای مؤمنان، 

بلکه حتی برای 
افراد ناصالح نیز 
سودمند است. 

شهری که مردمان 
آن با انجام صله، 
محبت و دوستی 

را برای همدیگر به 
ارمغان می آورند 

و تا جایی که 
برایشان امکان 

دارد، مشکالت 
یشان را حل  خو

می کنند و به 
سخاوتمندی و 

خوش خلقی روی 
می آورند، شهری 

آباد و بانشاط 
خواهد شد
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   اصول مهمانی
با این حــال بایــد پذیرفــت همــه آمادگــی پذیرش مهمــان را 
ندارنــد. برخــی از وضع مالی مناســبی بــرای مهمان نــوازی و 
ج ضیافــت برخوردار نیســتند. بعضــی از نظر جــا و منزل و  خر
امکانات پذیرایی آبرومندانه از مهمان در مضیقه و فشــارند. 
کــه مهمانــی مزاحــم وقــت، یــا  بعضی هــا اشــتغاالتی دارنــد 
کارشان خواهد شد. این جاست که خود مهمان باید مراعات 
حــال میزبــان را بکنــد، انتظــار بیــش  از حــد نداشــته باشــد، 
بی خبر و بی دعوت نرود، دیروقت و نابهنگام بر ســر صاحب 

منزل فرود نیاید و او را به تکلف و زحمت نیفکند.

   مهمان، هر که باشد
چیــزی بــه نــام »حفــظ آبــرو« یــا »حیثیــت« بــرای برخــی 
چنــان تکلــف آور و مشــقت بار اســت کــه خــود را بــرای آن به 
زحمت هــای بســیار دچــار می کننــد و بــه هــر قیمتــی شــده از 
مهمــان پذیرایــی می کنند، مبــادا که آبرویشــان بــرود، اما در 
مثل های زیبای فارسی است که: »رسیده، رسیده خورد«، یا 

این که: »مهمان، هر که باشد، در خانه هر چه باشد.« 

   رفت وآمدهای هزینه ساز
یکــی از عواملــی کــه باعــث می شــود مهمــان زحمــت شــود، 
رفت وآمدهــای هزینه ســاز و خرج تــراش و تکلف آور اســت که 
ســبب کاهــش دیــد و بازدیدهــا و مهمانی هــا و موجــب قطــع 
رابطه هــا یا کاهش و ســردی آن هــا می شــود. امیرمؤمنان)ع( 
در ایــن زمینه درســی می آموزنــد. مــردی حضرت علــی)ع(، را 
به خانه دعوت کرد. حضرت فرمود: به ســه شــرط می آیم. آن 
مرد پرسید: آن شــرایط چیســت؟ امام پاســخ داد: یکی این که 
از بیرون خانــه چیزی برایــم تهیه نکنــی، دوم آن کــه آنچه در 
خانه داری پنهان نســازی )هرچه داری بیاوری(، سوم آن که 
به خانواده ات اجحاف نکنی و فشــار وارد نیاوری. مرد گفت: 

می پذیرم. حضرت قبول کرد و مهمان خانه او شد.

   ستم به خانواده
ایــن حدیــث، درس هــای عظیــم و نــکات ظریفــی را بیــان 
می کند. بعضی ها به خانواده و همســر خویش زحمت بســیار 
می دهند و تهیه بســاط و مــواد یک ســفره و پخت وپــز را به او 
تحمیل می کنند تا یــک مهمانی آبرومند برپا شــود. زحمتش 
را خانم می کشــد، ولی پزش را آقا می دهد. این نوعی ستم به 
خانواده است و روا نیســت که انجام گیرد. رســول خدا)ص( 
کرام و پذیرایی قرار می گیرد.  فرمود: »مهمان تا دو شب مورد ا
گــر شــب ســوم فــرا رســید، دیگــر او از اهــل خانــه محســوب  ا
می شود، هر آنچه که بود، می خورد.« نیز از آن حضرت روایت 
است: به خانه دیگری چنان وارد نشــوید و مهمانی نروید که 
ج و انفاق کنند. ایــن برای حفظ  چیزی نداشــته باشــند تا خر
آبــرو و عــزت صاحب خانــه اســت کــه نــزد مهمــان شــرمنده و 
کــه:  ســرافکنده نشــود. در ضرب المثل هــای فارســی اســت 
»مهمــان دیروقــت )یــا ناخوانــده( خرجــش به پــای خودش 
است.« در حدیث است که: »برای پذیرایی از مهمان، خود را 

بیش از حد توان به زحمت و مشقت نیندازید.«    

وقتی مهمان
رحمت نیست

 مهمـان حبیـب خـدا و مایـه برکـت اسـت؛ هدیه ای از سـوی پروردگار 
و عامـل افزایـش رزق و سـبب آمـرزش گناهـان صاحب خانـه و سـبب 
نزول مغفرت الهی اسـت. این ها همه بجا و درسـت، چرا که فرموده 
معصومیـن و تعالیـم مکتـب اسـت؛ امـا در همیـن جـا »هـزار نکتـه باریک تـر از مو« 
وجـود دارد کـه اگـر مهمانی رفتـن ما سـبب زحمـت و رنجش صاحب خانه شـود 

و او را بـه دردسـر بینـدازد، آن وقـت چـه؟ بـاز هـم رحمت اسـت؟  

معاشــرت ها و رفت وآمدها، گاهی به صورت »مهمانی« اســت. این موضوع،  دو جنبه و 
دو طــرف دارد: یکی آن که مهمــان می کند، دیگــری آن که مهمان می شــود و هــر کدام را 
آداب، روش و حد و حدودی است. درست است که از نعمت الهی باید بهره گرفت، اما با 
حفظ حد و مرز ارزشــی آن نباید از مرز اعتدال و انجام دادن آن کار به صورتی خردمندانه 

ع پسند و عرف پذیر فراتر رفت. و شر
کاری اســت. گاهی نوع غذا و محل اطعام و کیفیت ســفره  گاهی اصل مهمانــی دادن، ریا
چیدن، تظاهر و خودنمایی است. گاهی مهمان های خاص و مدعوین، شایسته اطعام 
کارانه و حســابگرانه و مصلحت اندیشــانه دعوت می شــوند.  نیســتند یا با انگیزه های ریا
همه این ها نارواست و هدردادن نعمت های الهی. پیامبر)ص( فرمود: »هرکس طعامی 
را از روی ریــا و خودنمایی اطعام کند و مهمانی دهد، در روز قیامــت، همانند آن را خداوند 
از طعام های دوزخی به او می خوراند.« امام حسن مجتبی)ع(، مهمان خانه ای در منزل 
داشــت که به طور معمــول، از طبقــات مختلــف، به ویژه افــراد غریــب، بی خانــه، بینوا، 

مسافران، و یتیمان و محرومان، پیوسته از آن بهره مند می شدند.
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بسم اهلل الرحمن الرحیم
نامه ای غیر اداری از همکار و دوست شما

سالم علیکم
ایام عید و همه اعیاد بر شما مبارک باد

کــه از همــه فرصت هــا اســتفاده می کننــد  افــرادی هســتند 
کــدام  کــه فرصت هــا را از دســت می دهنــد، مــا از  و افــرادی 
هســتیم؟ عید نــوروز، هوای مطلــوب، تعطیــالت، مهمانی، 
صله رحــم، لبــاس نو، ســفر و ســیاحت، فرصت هــای مهمی 
اســت. شــما همکار عزیــز در طول ســال بــه کارهــای تربیتی 
رسمی و شــناخته شده مشــغولید، می توانید از این فرصت ها 
کارهای غیر رســمی ولی گاهی عمیق تر از رســمی در البه الی 

تفریح و دید و بازدید انجام دهیم، از جمله: 
   1. از افــراد محبوب و متمکن فامیل بخواهیم دور از چشــم 
دیگــران جلســه ای خصوصــی برگــزار و بعضــی از مشــکالت 
گــر می توانید به نوعی ایجاد  فامیل را حل کنیم و برای آنان ا
گــر در میــان آنان کســی زنــدان اســت برای  اشــتغال کنیــد و ا

آزادی او تدبیری کنید.
کــه در درس ضعیــف هســتند و نگــران     2.نوجوانانــی 
امتحانــات دو مــاه دیگــر آنــان هســتیم را خصوصــی دعوت 
کنیم و تحصیل کــردگان فامیل )فرهنگیان -دانشــجویان( 
لحظاتی دروس مشکل آنان را کمک و برای امتحانات آنان 

را از نگرانی بیرون آوریم.
گــر در میان فامیــل کدورتی اســت و افرادی بــا یکدیگر     3. ا
قهر هســتند از طریق افــراد محبــوب یا مهمانــی ویــژه و یا هر 

راهی که می شود تالش کنیم که آنان را آشتی دهیم.
   4. در البــالی دیــد و بازدیدها بــرای افراد بی همســر تدبیر و 
مشورتی شود که بهترین واســطه گری در اسالم واسطه گری 

در امر ازدواج است.

فقط ݣݣبرای ݣݣݣخدا
چند پیشنهاد نوروزی

حجت االسالم والمسلمین محسن قرائتی 

   5. در بســیاری از جلســات به اوضاع سیاســی، اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی ممکن اســت انتقاداتی وارد شــود که ما 
گــر انتقاد  بایــد اواًل دقت کنیم کــه انتقاد نابجاســت یا بجا، ا
صحیح است اشکاالت را توجیه نکنیم زیرا توجیه لغزش ها 

حماقت است.
ولی وجود اشــکال هــم دلیلی بــر کناره گیــری از مســئولیت ها 
نیســت، زیرا انقالب مــا کودتــای گروهی خاص نبــوده، بلکه 
قیام صدها هزار شــهید و جانباز و اســیر بــوده و نادیده گرفتن 
این همه سرمایه خیانت است و وظیفه ماست که از ضعف ها 

بکاهیم و نارسایی ها را تکمیل کنیم، کوتاه سخن این که: 
توجیه اشتباه حماقت است.

تضعیف خیانت است.
تکمیل رسالت است.

کــه افــراد     6.در دیــد و بازدیدهــا بــه منکراتــی می رســیم 
صاحب نفوذ باید رسالت خود را انجام دهند.

   ۷.در دیــد و بازدیدها ممکن اســت به ســؤاالتی برســیم که 
می توانیــم آن ســؤال یــا اشــکال را یادداشــت کنیــم و بعــدًا با 
تماس با فرهیختگان پاســخ را دریافت و شبهه پیش آمده را 

حل کنیم.
   8.ممکن اســت در میان بســتگان افرادی نســبت به نماز 
تارک یــا کاهل یــا جاهــل باشــند، از این فرصــت با آمــوزش و 

تذکرات رابطه آن ها را با خدا تقویت کنید.
   ۹. در میــان صدها هزار ســفر ســعی کنیم به مســافرین، در 
راه مانــده )ابــن ســبیل( کمــک کنیــم و گاهــی از خادمین در 
گر  جاده )پلیس، هالل احمــر ، اورژانــس و...( حتی المقدور ا

می شود با کلمه ای تشکر کنید.
   1۰. در میــان ایــن دیــد و بازدیدهــا بــه بســتگان ضعیــف و 
گمنام توجه بیشتری کنیم و حتی می توان کمک های خود 

را به اسم عیدی به آن ها برسانیم.
همکار عزیز ده هــا نمونه کار مفید را می تــوان در البالی دید و 
بازدیدها انجام داد و چون انجام این کار براساس بخشنامه 
ح وظیفه نیســت، و فقط برای خداســت، حتمًا  و اجبار و شــر
از نصرت هــا و امدادهــای الهــی بهره منــد خواهیــم شــد، زیرا 
کــه »ان تنصــرو ا... ینصرکــم و یثبــت  خداونــد وعــده داده 

اقدامکم« و یقین بدانیم که وعده الهی حتمی است.    

 از افراد محبوب 
و متمکن فامیل 
بخواهیم دور از 

چشم دیگران 
جلسه ای 

خصوصی برگزار 
و بعضی از 

مشکالت فامیل 
کنیم و  را حل 
گر  برای آنان ا

می توانید به نوعی 
ایجاد اشتغال 

گر در میان  کنید و ا
آنان کسی زندان 

است برای آزادی 
او تدبیری کنید
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در پرتو معنا در پرتو معنا 

   کاربرد اسمای الهی
هر اســمی کاربــردی دارد در دنیــا و در آخــرت ما بــرای درمان 
بیماری یک بیمــار خدا را به اســم »ُممیت« و »قّهــار« و امثال 
ذلک نمی خوانیم خدا را به اســم محیی و شــافی می خوانیم 
بــا این که محیــی همان ممیت اســت، شــافی همــان ممیت 
اســت. اما وقتی خواســتیم از ذات اقــدس الهی خواســته ای 
داشــته باشیم مناســب با آن اســم که هر اســم, کلیدی است 
برای حقیقتــی ) َوِعنَدُه َمَفاِتــُح اْلَغْیِب( ناظر بــه این می تواند 
باشــد خــدا را بــا آن اســم مخصــوص می خوانیــم و از خــدا به 
برکت آن اســم, رفع نیازهایمان را طلــب می کنیم که مفاتیح 
و کلیدهای غیب نزد ذات اقدس الهی اســت پس هر اســمی 

خصوصیتی دارد، کاربردی دارد.

   تناسب دعا با عید نوروز
جریان »مقّلــب القلوب و األبصــار« در قــرآن دو جا ذکر شــده و 
هر دو جا مربوط به مســئله معاد و قیامت اســت. یکی این که 
فرمــود افراد کافــری کــه دل هایشــان را تطهیر نکردنــد آلوده 
اســت. مــا در قیامــت دل هــای این هــا را زیــر و رو می کنیــم. 

ٍه(  َل َمَرّ َوّ
َ
ْبَصاَرُهْم َکَما َلْم ُیْؤِمُنوا ِبِه أ

َ
ْفِئَدَتُهْم َوأ

َ
ُب أ ) َوُنَقِلّ

در آیــه نور ســوره مبارکه نــور که از رجــال الهی ســخن به میان 
 ُتْلِهیِهْم ِتَجاَرٌه 

ّ
می آید می فرماید: رجال الهی کسانی اند که ) اَل

( این هــا کســانی اند کــه )َیَخاُفــوَن َیْومًا  َواَل َبْیــٌع َعــن ِذْکــِر اهلَلِّ
ْبَصاُر( این هــا از روزی می ترســند که 

َ
ــُب ِفیــِه اْلُقُلــوُب َواأْل

ّ
َتَتَقَل

دل ها زیرورو می شــود، چشــم ها برگردانــده می شــود و زیرورو 
می شود که این هم باز مربوط به مسئله قیامت است.

   یاد قیامت 
نتیجه بحــث این که بهار انســان را بــه یاد قیامــت می اندازد 
ک ترین کارهایی اســت  و در قیامــت ایــن کارهــا جــزو خطرنا
کــه دامنگیــر تبهــکاران می شــود و آن تقلیب قلــوب و تقلیب 
ابصــار اســت در تحویل ســال کــه بهــار اســت به خــدا عرض 
می کنیم ای خدایی که دل ها را زیــرورو می کنی، ای خدایی 
کــه چشــم ها را زیــرورو می کنــی، ای خدایی کــه شــب و روز را 
مدیریت می کنی، ای خدایی که ســال را به سال دیگر, حال 
را بــه حال دیگــر تبدیل می کنــی، حال مــا را بــه بهترین وجه 
تبدیل کن تا مــا گرفتار تقلیب قلوب نشــویم. گرفتــار تقلیب 
ابصــار نشــویم. بلکــه از احســن األحــوال بهــره بگیریــم. این 
عصاره دعاست بر اساس تناســبی که بین بهار هست )یک( 
و معاد است )دو( و حوادث تلخ معاد است )سه( این ها کاماًل 
گر در روایــات دارد وقتی بهار  یادآور جریان معاد اســت. پس ا
آمــد به یاد معــاد باشــید، یکــی از راه هــای تذکره معــاد همین 
است که ما از تقلیب قلوب نجات پیدا کنیم. از تقلیب ابصار 

نجات پیدا کنیم.    

تفسیر 
معنوی بهار

 در روایـات مـا آمـده اسـت کـه وقتی بهار را دیدید به یاد معاد باشـید. چون 
در قـرآن کریـم یکـی از نمونه هـای معـاد را جریـان بهـار ذکـر می کنـد. خـدای 
کار انجـام می دهـد: یکـی این کـه خوابیده هـا را بیـدار  سـبحان در بهـار دو 
می کنـد و یکـی این کـه مرده هـا را زنـده می کنـد. ایـن درخت هـا در زمسـتان خواب انـد، 
ولـی بهـار کـه شـد بیـدار می شـوند، وقتـی بیـدار شـدند ایـن درخـت مـواد مـرده را بـه 
عنـوان غـذا جـذب می کنـد و بـه صورت خوشـه، شـاخه، بـرگ و میوه در مـی آورد، این 

مرده هـا را زنـده می کنـد.  

آیت ا... العظمی جوادی آملی

   کثرت اسمای حسنای خداوند
خداوند دارای اسمای حســنای فراوان اســت؛ گرچه ذات احدی در همه موارد به عنوان یک 
حقیقِت یکتا و یگانه و بســیط فعال اســت، لکن اســمای الهی جزو مدّبرات عالم اند، اســمای 
خدا الفاظ نیستند، اســمای خدا مفاهیم نیســتند، اســمای خدا آن حقایق خارجی اند که این 

مفاهیم از آن حقایق حکایت می کند و انسان های کامل یا فرشته ها مظهر آن اسامی هستند.



برنامه هـای جمعیـت هـال احمـر  و  اقدامـات  بـر خبرهایـی دربـاره  عـاوه 
گزارش هایـی درخصـوص عملكـرد دفاتـر نمایندگـی ولی فقیـه در  در نـوروز 
جمعیت هال احمر استان های فارس، اصفهان، خراسان رضوی، بوشهر، 
خراسـان جنوبـی و ... را می خوانیـم. همچنیـن خبرهایـی دربـاره افتتـاح 
دارالقرآن، مراسـم بزرگداشـت مقام بانوان، دسـتاوردهای سفر نماینده رهبر 
معظـم انقـاب در هـال احمـر به اسـتان مرکزی و خراسـان رضـوی را در این 

بخـش فراهـم آورده ایـم.

هالل

53

فعالیت های قرآنی ما باید منسجم و منظم باشد
مسئولیت پذیری الزمه پیشرفت جامعه
در مسیر عدالت؛ راهکار 40 ساله دوم



هــــــــاللهــــــــالل
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هدایت کننده قرآن کریم است.
نماینده ولی فقیــه در هالل احمر، قیــام در جهت احقاق حق 
مســتضعفان را فرمــوده قــرآن دانســت و افــزود: خداونــد در 
قرآن نویــد پیــروزی مســتضعفان را می دهد و همین مســئله 
در قیامت ســؤال می شــود که چرا با وجود پهناور بودن زمین 

قیام نکرده و حق مظلومین و مستضعفان را نگرفته اید.
وی در همیــن زمینه افــزود: همین قــرآن کریــم و آموزه های 
سراســر نور آن ســبب شــد تا امام خمینی)ره(، آن رهبر فقیه، 
فیلســوف و قرآن شــناس، مردانــه در برابر ســتمی کــه به این 
کشــور از ســوی آمریکا وارد می شــود بایســتد و ملتــی را از ظلم 

ستم شاهی نجات دهد.
حجت االســالم والمســلمین معــّزی بــا بیــان این که 40 ســال 
اســت که انقالب اســالمی، آمریکا را به چالش کشــیده اســت 
گفت: کشوری که تحت سلطه آمریکایی ها بود و مستشاران 
آن به انواع جنایت در این کشور دســت می زدند، این گونه با 

هدایت های قرآنی نجات پیدا می کند.
وی بــا اشــاره بــه ایــن موضــوع کــه قــرآن کریــم اســتوارترین 
گــر برنامه ای بر  برنامه هــا را به ما می آموزد خاطرنشــان کرد: ا

پایه فطرت بشر باشد، استوار و پایدار خواهد ماند.
حجت االســالم و المســلمین معّزی در ادامه با بیان این که ما 
می خواهیم هالل احمری قرآنی داشــته باشــیم افزود: وجود 
در این دارالقرآن موجب فراهم شــدن زمینــه یادگیری و فهم 

قرآن بیش از پیش آن می شود.
وی با یــادآوری این مســئله کــه بایــد با قــرآن زندگی کــرده و 
انس بگیریم به افزوده شــدن تعداد قاریــان و حافظان قرآن 
پس از پیروزی انقالب شکوهمند اســالمی اشاره کرد و گفت: 

نشاط و آرامش را می توان از قرآن به دست آورد.
از اعضــای  نماینــده ولــی فقیــه در هــالل احمــر در پایــان 
زحمت کــش هــالل احمر خواســت تــا همــواره با یــاد قــرآن در 

میدان خدمت تالش کنند.    

کیفی ݣݣمعارف قرآنی ݣݣاز  ارتقای 
دستاوردهای ݣݣانقالب است

 نماینـدۀ ولـی فقیـه در جمعیـت هـال احمـر در مراسـم افتتـاح دارالقـرآن ایـن 
جمعیت که در سـالن اجتماعات معاونت بهداشـت، درمان و توانبخشـی این 
نهـاد و بـا حضـور رئیـس، دبیر کل، معاونین و مدیـران کل جمعیت هال احمر 
و رؤسـای سـازمان های تابعه جمعیت برگزار شـد، در ابتدای سـخنان خود با اشـاره به 
این کـه قـرآن کریـم آن گونـه کـه توصیـف می کنـد کتـاب نـور و آشـکار اسـت، گفـت: مسـیر 
زندگـی انسـان مملـو از پیچیدگی هایـی اسـت کـه تنهـا بـا وجـود نـور می تـوان از آن عبـور 

کـرد و از ّشـر شـیاطین نفسـانی، به خصـوص در دوره شـباب و جوانـی در امـان بـود.  

نمایندۀ ولی فقیه در هالل احمر، در آیین افتتاح دارالقرآن:

به گزارش پایگاه اطالع رسانی حوزۀ نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هالل احمر، حجت االسالم 
والمسلمین معّزی با بیان این که برای ســالم گذر کردن از موانع و مشکالت و همچنین سقوط 
ک زندگی نیازمند مطالعــه و پندپذیری از قرآن کریم هســتیم افزود:  نکردن در دره های هولنــا
مال خواهی، قدرت طلبی و عشق به خویشتن نمونه هایی از تمایالت نفسانی انسان است که 

گر انسان در این مسیر قرار گیرد، خودپرست می شود و حقیقت را نمی بیند.  ا
نمایندۀ ولی فقیــه در هالل احمر ادامــه داد: با وجود ایــن مصادیق ظلمت و تاریکــی، تنها راه 

نجات، بهره گرفتن از قرآن کریم است.
نماینــده ولی فقیــه در هــالل احمــر با بیــان ایــن مطلب کــه امــروز نیــز در دنیــا علی رغــم همه 
پیشــرفت های علمی و فناوری، جهالت دیده می شــود، افزود: تفکر این مســئله که بشــر باید 

آزاد باشد و بتواند به همه تمایالت فردی خود برسد، نمونه ای از این جهالت هاست.
کید بر این که قرآن نور اســت، چرا که منطبق با  حجت االسالم والمســلمین معّزی در ادامه با تأ
فطرت بشــری اســت افزود: قرآن کریــم هدایت کننده بشــریت اســت. نــه تنهــا در عرصه های 
فردی و روحی، بلکه حرکت به ســوی نجــات از ظلمت، و مبــارزه با ظلم و ســتم نیز درس های 
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معاون فرهنگی و امور آموزشــی و پژوهشــی حوزه نمایندگی ولی فقیه در هالل احمر در مراســم 
افتتاح دارالقرآن کریم جمعیت هالل احمر گفت: قطعًا با خشــوع قلبی که نیازمند کار در هالل 
احمر اســت و آن هم از طریق قرآن حاصل می شــود، می توان مأموریت های مختلف را در این 

جمعیت به خوبی پیش برد.
یاســر احمدوند طی ســخنانی با بیان این کــه جانمایه فعالیت هــای فرهنگی، تقویــت ایمان و 
تالش برای راسخ ساختن کارکنان و داوطلبان هالل احمر در انجام مأموریت های بشردوستانه 
است، به تشریح روند از سرگیری فعالیت دارالقرآن ها پرداخت و از آغاز فعالیت دفاتر استانی این 

کز از امروز تا پایان سال و بر اساس زمان بندی مشخص در همه کشور خبر داد. مرا
وی در ادامه گزارشی از فعالیت های انجام شده در این خصوص و تالش صورت گرفته در راستای 

رئیس جمعیت هــالل احمــر در مراســم افتتاحیــه دارالقــرآن جمعیت هــالل احمر که از ســوی 
معاونت فرهنگی و امور آموزشــی و پژوهشــی حوزه نمایندگی ولی فقیه انجام شــد، این اقدام 
را حرکتی در راســتای اهداف و اصــول جمعیت هالل احمر دانســت و ابراز امیــدواری کرد که با 

افتتاح دارالقرآن حرکت قرآنی جدی در مجموعه شکل بگیرد.
دکتر علی اصغــر پیونــدی در آیین افتتاحیــه دارالقرآن جمعیت هــالل احمر با ابراز خرســندی از 
حضور در این مراســم گفــت: بایــد از پیگیری ها و مســاعدت های حجت االســالم والمســلمین 
معزی برای افتتاح و راه اندازی این درالقرآن تشکر کنم. این کار ماندگار و خوبی است که انجام 
شــد و این اتفاق را به فال نیک می گیریم و امیــدارم حرکت قرآنی جدی تــری در جمعیت هالل 
احمر شــکل بگیرد و ما هم با توجه بــه اهداف بشردوســتانه و اصول هفت گانه ای کــه داریم در 

این راه موفق باشیم و امیدوارم این حرکت الگوی خوبی برای سایر نهادها هم باشد.
وی افزود: در جهانی که در یک گوشــه اش به اســم تمدن مدرن و در گوشــه دیگرش به اســم 
اســالم جنایت می کنند، در روزگاری که صــدای مظلومان به جایی نمی رســد، در زمانه ای که 
ستمگران و ظالمان جنگ افروزی می کنند، بشر چه پناه و گریزگاهی می تواند داشته باشد جز 

قرآن و کالم خدایی که نیکی و درستکاری جوهره اصلی آن است.
دکتر پیوندی با یادآوری این که ما گاهــی در زندگی روزمــره از بعضی کارها دور می شــویم و ذره ذره 
فاصله می گیریم،گفت: این فاصله ها آن قدر ریز و کوتاه است که دیده نمی شود، اما وقتی به چشم 
می آید که بعد از مدتی برگردیم و به پشت سرمان نگاه کنیم و آن وقت می بینیم این فاصله ها چقدر 
طوالنی شده است. معنویات معمواًل چیزی است که ما در این فاصله گرفتن ها از دست می دهیم و 
اقدام ارزشمند راه اندازی خانه های قرآن، حتمًا راهی برای کم کردن این فاصله هاست و معتقدم 

باید این اتفاق را یک فرصت بدانیم برای این که فاصله مان را با قرآن کم کنیم.

جانمایه فعالیت های 
فرهنگی تقویت ایمان است

فعالیت های قرآنی ما
 باید منسجم و منظم باشد

معاون فرهنگی و امور آموزشی و پژوهشی
حوزه نمایندگی ولی فقیه در هالل احمر:

دکتر پیوندی در مراسم افتتاحیه دارالقرآن کریم هالل احمر:

رئیس جمعیت هالل احمــر در ادامه با بیــان این که خواندن 
قرآن تنهــا هدف نیســت، اما به هر حــال باید از جایی شــروع 
کرد، افزود: ما وقتی بــه قرآن نزدیک می شــویم که به معانی 
آیات آن فکر و البتــه عمل کنیم. پیش نیاز ایــن تفکر و عمل 
کردن هم توانایی روخوانی قرآن اســت. وقتــی بتوانیم قرآن 
را درســت بخوانیم، معنی آن را درک می کنیم و حتی ممکن 
اســت چند آیه از آن را حفظ کنیم و این آیات و ارتباط با قرآن 
در ســخت ترین شــرایط زندگــی بــه مــا کمــک خواهند کــرد و 
آرامش خواهند داد. مخصوصًا برای ما که در جمعیت هالل 
احمــر بــه فعالیت هــای بشردوســتانه اشــتغال داریــم، آیات 
قــرآن بســیار الهام بخــش و امیدآفریــن خواهد بــود و مطالبه 
بنــده از مجریــان محتــرم برنامــه هــم برگــزاری منســجم تر 
فضــای  در  کــه  اســت  مناســب  بســیار  و  فعالیت هاســت 
فعالیت هــای فرهنگــی جمعیــت در آینــده شــاهد برگــزاری 

مسابقات قرآن میان کارکنان باشیم.    

ارتقای سطح فرهنگی و دینی اعضای جمعیت ارائه کرد.
در پایان این مراسم نیز نشــان دارالقرآن جمعیت هالل احمر 
با حضور حجت االســالم والمســلمین معزی، دکتــر پیوندی، 

دکتر پیروی و تعدادی از چهره های قرآنی رونمایی شد.    
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بــه گــزارش پایــگاه اطالع رســانی حــوزه نمایندگی ولــی فقیه 
در هــالل احمــر، حجت االســالم والمســلمین معزی با اشــاره 
کــرم)ص( و فرزنــدان آن  بــه این کــه وجــود مقــدس پیامبــر ا
حضــرت، راه نجــات و رســتگاری در دنیــا و آخــرت را بــرای 
گفــت: قــرآن و عتــرت، میــراث  کرده انــد  انســان مشــخص 
گرانبهای پیامبر خاتم)ص( است که بشــریت را از گمراهی و 
تاریکی رهانیده و به سعادت و سالمت زیستن رسانده است.

کیــد بــر اهمیــت کتــاب الهــی و سراســر نــور قــرآن،  وی بــا تأ
شناخت حقایق و مسیر رشد، ترقی و پیشرفت را از آموزه های 
اصلــی قــرآن کریــم دانســت و تصریــح کــرد: بــرای رهایــی از 
تاریکی و ظلمت دنیا تنها راه نجات کوشش در جهت فهم و 

عمل به قرآن کریم است.
نماینــده ولی فقیــه در هــالل احمــر بــا تقدیــر از برگــزاری این 

می کنند تا هم ســبب تزکیه نفس آن ها شــود و هــم در جامعه 
بشــری به عنــوان ســخنگوی معارف دیــن و اســالم بــه ارائه 

خدمت بپردازند.
کید بر این کــه زندگی  حجت االســالم والمســلمین معّزی با تأ
کنونی بشــر با گذشــته تفاوت های بســیاری دارد و انسان در 
دوره کنونــی بهره هــای فراوانــی از نعمت هــای الهــی می برد 
تصریــح کرد: بــا نگاهــی به گذشــته می تــوان به این مســئله 
دســت یافــت کــه چگونــه منابــع و ذخایــر طبیعــی و محیــط 
زیســت جهــان در معرض تعــرض بشــر قــرار گرفته اســت. در 
شــرایطی کــه میلیون هــا انســان از سراســر جهان بــه مکاتب 
دیــن گریــز و دین ســتیز بــه وجــود آمــده روی آورده بودنــد، 
دیــن پرچمــدار یــک حرکــت انقالبــی و پشــتوانه ای بــرای 
براندازی حکومتی ستمگر می شود و در جهان کنونی با تمام 
مســائلی که وجود دارد، نام مقدس جمهوری اســالمی ایران 
طنین انداز شــده و صــدای انقالب اســالمی در سراســر جهان 
گر می گوییم درباره ملت و سرنوشت کشور،  شنیده می شود.ا
خودمــان تصمیــم می گیریــم و آمریــکا و دیگــر کشــورها حــق 
دخالت در امور ما را ندارد، مســئله ای اســت که از دین نشأت 

به گــزارش پایگاه اطالع رســانی حوزۀ نمایندگــی ولی فقیه در 
جمعیــت هالل احمــر، حجت االســالم والمســلمین معــّزی با 
اشاره به این که قرآن کریم در بردارنده مفاهیم نجات بخش 
انســان در زندگی دنیا و آخرت و موجب سعادتمندی بشریت 
کریــم مبّیــن عتــرت و میــراث پیامبــر  گفــت: قــرآن  اســت، 
خاتم)ص( است که باید در جهت آموزش و شناخت معارف 

آن اهتمام و تالش ویژه داشت.
کید بــر این که مکتب  نماینــدۀ ولی فقیــه در هــالل احمر بــا تأ
اهــل بیــت)ع( مکتــب قــرآن اســت، نتایج عمــل بــه معارف 
و دســتورات قرآنــی را عبودیــت و بندگــی خــدا و همچنیــن 
پیشــرفت علمی و اجتماعی جامعه اسالمی دانســت و افزود: 
تالش در عرصه های اجتماعی و همچنین رفع رنج و سختی 

از دیگران از آموزه های مهم قرآنی است.

تنها ݣݣراه نجات ݣݣو رهایی ݣݣاز ݣݣظلمت
 فهم و ݣݣعمل ݣݣݣبه ݣݣقرآن ݣݣاست

حضور موثر طالب
الزمه مجاهدت مضاعف است

ݣݣݣاز ݣݣمهم ترین ݣݣدستاوردهای انقالب
ݣݣݣگسترش ݣݣݣمعارف ݣݣقرآن است

 نماینـده ولـی فقیـه در جمعیـت هـال احمـر، بـا حضـور در آییـن تجلیـل از 
زهـرا،  حضـرت  گفـت:  مرکـزی  اسـتان  احمـر  هـال  جمعیـت  قرآنـی  فعـاالن 
هدیـه ای الهـی بـه پیامبـر اکـرم)ص( بود تا همچون چشـمه ای جوشـان که 
هیـچ گاه از جوشـش نخواهـد افتـاد، هـر آنچـه خیـر، نیکی، ارزش و واالیی اسـت از این 

چشـمه رحمـت بـرای بشـریت سـرازیر شـود.  

طـّاب  کانـون  افتتـاح  آییـن  در  احمـر  هـال  جمعیـت  در  فقیـه  ولـی  نماینـدۀ 
القائـم  علمیـه  حـوزۀ  طـّاب  اجتمـاع  در  مرکـزی،  اسـتان  علمیـه  حوزه هـای 
شـهادت  سـوگواری  ایـام  تسـلیت  بـا  سـخنانی  طـی  محـات  شهرسـتان 
مظلومانـه حضـرت زهـرا)س(، وجـود مبـارک آن حضـرت را بـه تعبیـر قـرآن خیـر کثیـر برای 

اکـرم)ص( عطـا شـد.   از طریـق پیامبـر  از سـوی پـروردگار و  کـه  بشـریت دانسـت 

نمایندۀ ولی فقیه در جمعیت هال احمر در آیین افتتاح اولین کانون قرآنی ویژه 
غنچه هـای هـال احمـر در شهرسـتان محـات اسـتان مرکزی بـا ابراز خرسـندی 
از فرصـت حضـور در ایـن مراسـم، یکـی از دسـتاوردهای مهـم انقـاب اسـامی 
را مسـئله گسـترش معـارف قرآنـی در جامعـه اسـامی و همچنیـن آمـوزش حفـظ، قرائـت و 

مفاهیـم کام الهـی دانسـت و گفـت: قـرآن کریم واسـطه اتصال انسـان بـا خداوند اسـت.  

نماینده ولی فقیه در هالل احمر:

نماینده ولی فقیه در هالل احمر:

نماینده ولی فقیه در هالل احمر:

به گزارش پایگاه اطالع رسانی حوزۀ نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هالل احمر، حجت االسالم 
کید بــر لــزوم بهره گیری از چشــمه معرفــت فاطمی، به تبییــن اهمیت  والمســلمین معّزی با تأ
جایگاه طاّلب و نقش انکارناپذیر آنان در اشــاعه معارف دین پرداخــت و گفت: طاّلب با تالش 
گیری علــوم، معارف و حقایــق دین را آموختــه و در خود حفظ  و کوشــش و مجاهدت در راه فرا
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مراســم به منظور تکریم فعاالن قرآنی در جمعیــت هالل احمر، ضمن تقدیر از همه تالشــگران 
عرصه هــای مختلــف قرآنی همچــون حافظــان، قاریــان و خدمتگزاران بــه قرآن،  بــر آموزش 
کید کرد و افــزود: قرآن کریم کتابی اســت که هیچ  صحیح خوانی و مفاهیــم قرآنی کــودکان تأ

کیزه زندگی کنند. ابهامی نداشته و راهنمای تمام کسانی که بخواهند پا
نماینده ولی فقیه در هالل احمــر با یادآوری این مطلب که کالم الهی زمینه حســادت، شــرک 
ک می کنــد خاطرنشــان کرد: قــرآن کریــم در نهایــت راه رســیدن به  و کبــر را از وجود انســان پــا
رضوان الهی را نشــان می دهد. این کتاب الهی روشــنگر راه حقیقی و تقرب انسان به پروردگار 
و ســعادت ابدی اســت و در هر بخشــی که بتوانید در مســیر رشــد و گســترش مفاهیم قرآنی در 

جامعه تالش کنید، قابل تقدیر و ستایش است.
در این مراسم با حضور مدیر عامل جمعیت هالل احمر اســتان مرکزی، معاون فرهنگی و امور 
آموزشی و پژوهشــی حوزه نمایندگی ولی فقیه، مشــاور نماینده ولی فقیه در هالل احمر و مدیر 
کل حوزه نمایندگی، مســئول دفتــر نمایندگی ولی فقیه در اســتان و دیگر مســئوالن اســتانی از 

فعاالن قرآنی جمعیت هالل احمر استان مرکزی تقدیر شد.      

گرفته اســت و بنابراین باید دین را به خوبی بشناســیم که در این خصــوص طالب حوزه های 
علمیه نقش کلیدی و مؤثری ایفــا می کنند و  همین دین بود که در انقالب اســالمی توانســت 

مردم را برای قیام علیه ظلم و ستم هدایت و نظام شاهنشاهی را از بین ببرد.
نماینده ولی فقیه در هالل احمر در بخش دوم سخنان خود بار دیگر با یادآوری این که طالب 
و روحانیون با توجه به نقش تأثیرگذار در جامعــه باید هم علم بیاموزند و هم به آن عمل کنند 
افزود: طالب به عنوان پرچمداران دین باید بتوانند پنجه در پنجه اندیشــه های ضد قرآنی و 

اسالمی انداخته و با آن مبارزه کنند.
حجت االسالم والمسلمین معزی با انتقاد از برخی کشورهای به ظاهر مسلمان که با نام قرآن 
سعی در تخریب و نابودی اسالم و نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران دارند، گفت: استکبار 
کنون بــه روش های مختلف همچون  و زورگویان جهان از ابتدای پیروزی انقالب اســالمی تا
تحمیل 8 ســال جنگ و ممانعت دیگر کشــورها به منظور عدم همکاری بــرای تهیه امکانات 
مورد نیاز جنگ، سعی در ســقوط این نظام مردمی داشته اند، لیکن ایســتادگی مؤمنانه مردم 
گاهانه معمار کبیر انقالب و ســپس مقام معظم رهبری، مانع  و همچنین رهبــری مقتدرانه و آ
از دستیابی آنان به نقشــه های شوم گردید و این مســئله رمز ماندگاری انقالب اسالمی در برابر 

انبوهی از هجمه های دشمن در طول 40 سال پس از پیروزی است.
وی با تبییــن برخی از اهــداف بزرگ پیــروزی انقالب اســالمی، بیان شــیوه های دســتیابی به 
رشــد، تعالی و ســعادت و هموار نمودن مســیر صحیح زندگــی را از مهم ترین اهداف برشــمرد و 
خاطر نشان کرد: در نظام اســالمی افراد نباید به دنبال کسب قدرت باشــند، اما هر کس در هر 

جایگاهی در کشــور با نگاه بــه موقعیت خــود می تواند مؤثر و 
کارآمد باشد و در جهت پیشبرد اهداف این نظام گام بردارد.

حجت االســالم والمســلمین معزی در بخش پایانی سخنان 
خــود با تشــریح اهــم فعالیت هــا و حوزه هــای کاری جمعیت 
هالل احمــر، به اهمیــت حضور طــالب در کانون هــای هالل 
گیــری آموزش های الزم  احمر اشــاره کرد و گفت: طالب با فرا
در خصوص انجام امور امــدادی و همچنین اقدامات روحی 
و روانــی می تواننــد در زمان بــروز حادثــه و یا کمک بــه مرتفع 

کردن آسیب های اجتماعی مؤثر و کارگشا باشند.
کنــون بیــش از 300 کانــون طــالب در  وی بــا بیــان این کــه ا
سراسر کشور فعالیت می کنند خاطرنشان کرد: وجهه احترام 
روحانیــون و طــالب در اجتماع می تواند زمینه ســاز گســترش 

روابط و حلقه اتصال توانمندان به نیازمندان شود.
در ایــن مراســم دکتــر محمــدی، مدیــر عامل جمعیــت هالل 
احمر اســتان، یاســر احمدوند، معاون فرهنگی و امور آموزشی 
وپژوهشی، حجت االسالم سید رضا میرهاشمی، مسئول دفتر 
نمایندگی ولــی فقیه در جمعیــت هالل احمر اســتان مرکزی و 

جمعی از مسئوالن هالل احمر استان نیز حضور داشتند.    

حجت االســالم والمســلمین معّزی در بخش بعدی ســخنان خود با بیــان این که بایــد در کنار 
آموزش حفــظ، صحیح خوانی و قرائت قــرآن کریم، زندگــی در پرتو قــرآن را نیز به بــه فرزندان 
بیاموزیم خاطرنشــان کرد: صالح و مؤمن شــدن کودکان در آینده در پرتو همیــن تعالیم دینی 

و قرآنی است.
وی افزود: یادآوری این نکتــه که انقالب چگونه پس از 40 ســال با همــه تهدیدها، تحریم ها 
و تحمیل جنگ و مشــکالت اســتوار مانــد و در برابر هجمه های دشــمن مقاومت کــرد، با مرور 
رشــادت ها و دالوری هــای عــده ای که با خــون خود درخــت انقالب را آبیــاری کــرده و به همه 

جهانیان درس ایستادگی و آزادگی دادند میّسر می شود.
کید بر ضرورت آموزش کودکان برای بهره مندی  نماینده ولی فقیه در هالل احمردر پایان با تأ
گرفتــن فرهنگ خدمــت به انســان ها، پیــروی از  از لحظــه لحظــه زندگی خــود بــه منظــور فرا
آموزه های قرآنی و مکتــب اهل بیت )علیهم الســالم( تصریح کرد: قرآن کریــم می تواند نقش 
مؤثری در تحقق این مهم ایفا نماید چرا که اساســًا این کتاب الهی مسیر مستقیم و مطمئن را 

به انسان نشان می دهد.    
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مدیریت، پشتیبانی، بخش پزشکی و فوریت، بخش نجات 
و بخش جستجو انجام می دهد.

این مقام مســئول در جمعیت هــالل احمر با اشــاره به این که 
ح ملی امداد و نجات نــوروزی جمعیت هــالل احمر از 24  طر
اســفند امســال آغــاز و تــا 16 فروردین مــاه ســال آینــده ادامه 
ح  خواهد داشــت، اظهــار داشــت: در اجــرا و برگــزاری این طر
ملی هــزار و 100 آمبوالنــس، 24 فروند بالگرد امــداد و نجات، 
465 دســتگاه خــودرو نجــات، هــزار و 350 دســتگاه خــودرو 
عملیاتــی به کارگیــری می شــوند که نســبت بــه پارســال پنج 

درصد افزایش دارد.
ح ملــی امــداد و نجــات و راهنمایــی  وی توضیــح داد: طــر
مســافران نوروزی هالل احمر امســال با هدف کاهش تلفات 
و حوادث جاده ای نوروز 98 با گســتردگی و تنوع بیشتری در 

محورهای ارتباطی این استان اجرا خواهد شد.
ح امداد و نجــات نوروزی ســال 98  ســلیمی در خصوص طــر
گفــت: در مجمــوع ١4٢١ پایــگاه و پســت امــدادی در ســطح 
تمامــی جاده هــای کشــور مشــغول ارائــه خدمــات امــدادی 
کثر  ح امدادونجات نــوروزی هســتند. ا به هموطنــان در طــر
بیــن  امدادونجــات  پایگاه هــای  دارای  کشــور  جاده هــای 
شــهری هســتند و در محورهایــی کــه فاصلــه پایگاه هــا زیــاد 

باشد، پایگاه های موقت امدادی ایجاد خواهد شد. 
امســال مجموعــًا ٣4٧٨ دســتگاه  افــزود: همچنیــن  وی 
ح مشــغول بــه  خــودروی امــدادی و پشــتیبانی در ایــن طــر
فعالیت اســت. در مجموع امســال ٣ درصد افزایش در منابع 

به کارگیری شده داشته ایم.    

به گزارش پایگاه اطالع رسانی جمعیت هالل احمر به نقل از ایرنا؛ مرتضی سلیمی با اعالم این 
کنش ســریع به منظور انجــام عملیات امداد و نجات ســریع و  خبر اظهار کرد: ایــن تیم های وا
پاسخگویی فوری در زمان وقوع حوادث و سوانح و پس از آن به منظور کاهش و جبران اثرات 

سوء ناشی از بروز آن ها در مواقع بحرانی ایجاد شده اند.
وی گفت: ساختار این تیم ها برحسب اهداف ترسیم شــده و کارکردهای مورد انتظار از آنان با 
تجهیزات قابل حمل و استفاده سریع و مؤثر از ناوگان خودرویی، پنج نفره تعیین شده و هدف 
کلی از تشــکیل این تیم های عملیاتی، مدیریت ســازماندهی شــده حوادث و ســوانح در زمان 

طالیی به منظور عملکرد سریع و به حداقل رساندن میزان تلفات و کاهش آسیب هاست.
رئیس ســازمان امــداد و نجــات جمعیــت هــالل احمر اهــداف ویــژه از تشــکیل ایــن تیم های 
کنش ســریع را نیز حضور بــه موقع و مؤثــر در حوادث و ســوانح، ارزیابــی اولیه و ســریع و تهیه  وا
گــزارش از منطقــه حادثه دیــده، تریــاژ )اولویت بنــدی مصدومــان( و انجــام اقدامــات حیاتی 
و بالینی برای کاهش تلفات انســانی ناشــی از حوادث تا رســیدن تیم هــای تخصصی، انجام 
عملیات جســتجو و نجات تا رسیدن تیم های تخصصی، ســاماندهی خدمات امداد و نجات 
مبتنی بر جامعه، ایجاد حس آرامش و اطمینان در منطقه حادثه دیده و همکاری با تیم های 

تخصصی اعزامی بنا به تشخیص ستاد هدایت عملیات عنوان کرد.
کنش سریع هالل احمر  کنش ســریع افزود: هر تیم وا سلیمی با تشریح ســاختار این تیم های وا
متشکل از یک فرمانده، 2 جســتجوگر، 2 نجاتگر )یک نجاتگر فنی و یک نجاتگر با مأموریت 
فوریت های پزشــکی درمانی( اســت که هر تیم مجموعه وظایف خــود را در قالب بخش های 

کامـل  آمادگـی  از  احمـر،  هـال  جمعیـت  نجـات  و  امـداد  سـازمان  رئیـس   
بـه منظـور  زبـده  نیـروی عملیاتـی  از 4۶۵  واکنـش سـریع متشـکل  تیـم   31
امدادرسـانی به حادثه دیدگان و متأثران احتمالی انواع حوادث و سـوانح 

در طـرح ملـی امـداد و نجـات نـوروزی سـال 98 خبـر داد.  

کنش سریع 31 تیم وا
به مصدومان نوروزی امدادرسانی می کنند
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تکنولوژی روز بهره می برد.
وی در همین زمینه این پیشــرفت ها را حاصل خواســت ملت 
ایران دانســت و خاطرنشــان کرد: وحــدت و یکپارچگی مردم 
گرچه 15 ســال به  برای رســیدن به پیــروزی انقالب اســالمی ا
طول انجامید، لیکن  مقاومت سرانجام نتیجه داد و علی رغم 

تمام کارشکنی ها  و دسیسه های دشمن  از پای نیفتاد.
کیــد بر حفظ  نماینــده ولی فقیــه در هالل احمــر بار دیگــر با تأ
جوانــان  ســازمان  جوانــان،  در  پشــتکار  و  تــالش  روحیــه 
هــالل احمــر را میــدان فعالیــت دانســت و بــا تشــریح برخی از 
کــرد:  فعالیت هــای انسان دوســتانه ایــن ســازمان تصریــح 
مســئولین نیز باید با فراهم کــردن زمینه فعالیــت و پذیرفتن 
مســئولیت در جوانان عضو این نهاد مردمی، امید به آینده و 

روحیه خودباوری را در آنان تقویت کنند.
حجت االسالم والمسلمین معزی در پایان خطاب به جوانان 
عضو هالل احمر گفــت: »انســان از بزرگ ترین ســرمایه های 
الهی چون عقل، اراده و اختیار به عنــوان تنها موجود جهان 
آفرینش بهره می برد و همین عوامل ســبب می شــود تا از بشر 
در قیامــت در خصــوص اســتفاده صحیــح از ایــن نعمت هــا 

سؤال شود.
وی افزود: باید تالش کنیم تا بــا درک و فهم مفاهیم قرآنی و 
اســتفاده از آنان در مســیر حیات خویش به معنویت رسیده و 

راه سعادت دنیا و آخرت را پی بگیریم.    

بــه گــزارش پایــگاه اطالع رســانی حــوزه نمایندگــی ولــی فقیــه در هــالل احمــر، حجت االســالم 
والمسلمین معزی با اشــاره به این که این جوانان نه تنها برای جمعیت هالل احمر، بلکه برای 
کشــور نیز ســرمایه های عظیم انســانی محسوب می شــوند خاطرنشــان کرد: ســازماندهی این 
گیری دانش هــا و تخصص هــای مدیریتی و  جوانان در ســازمان جوانان هــالل احمر بــرای فرا

کاری، ایثار و از خودگذشتگی از مسائل مهمی است که باید پیگیری شود. همچنین تمرین فدا
وی در بخــش دیگر ســخنان خــود تــالش را الزمه رســیدن بــه اهــداف و بهره منــدی از نعمت 
هدایت الهی دانست و افزود: هدایت الهی بر اساس آیات و روایات به کسانی تعلق می گیرد که 

مجاهدت کرده و برای رسیدن به اهداف حرکت کرده اند.
کیــد بــر پرهیــز از یــأس و ناامیــدی در جوانــان،  نماینــده ولــی فقیــه در هــالل احمــر بــا تأ
مســئولیت پذیری را از دیگر فعالیت های جوانان در جهت رشــد شــخصی و پیشــرفت اجتماع 
دانست و تصریح کرد: جوانان باید با احساس داشتن فکر، اندیشه و توانایی و بدون توجه به 

حرکت های دلسرد کننده دشمن در جهت آبادانی این مرز و بوم تالش کنند.
حجت االســالم والمســلمین معــزی با بیــان این کــه امــروز ایران بــه برکــت انقالب شــکوهمند 
اســالمی در رتبه های برتر پزشــکی، هســته ای، هوا و فضــا و... در جهان قــرار دارد اضافه کرد: 
رشــد و توســعه شــهری و گســترش رفاه اجتماعی نیز پــس از انقــالب در کشــور به خوبــی دیده 
می شــود، به گونه ای که امروزه بســیاری از روســتاهای دورافتاده کشــورمان نیــز از امکانات و 

نماینـده ولـی فقیـه در هـال احمـر در دیـدار بـا منتخبیـن دبیـران کانون های 
اسـتانی جوانـان سراسـر کشـور، جوانـان را سـرمایه های اجتماعـی هـال 
احمـر دانسـت و گفـت: از مهم تریـن انگیزه هـای حضـور مـن، بعـد از فرموده 
رهبـر معظـم انقـاب در هـال احمـر، همیـن موضوع سـازمان جوانان و وجـود اعضای 

جـوان در ایـن مجموعـه بـود.  

مسئولیت پذیری الزمه پیشرفت جامعه
نماینده ولی فقیه در هالل احمر به اعضای جوان   تأکید کرد
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بانوی بزرگ باعظمت، عالوه بر قبول مسئولیت همسرداری 
و مادری در خانــواده، در مســیر خطیر کمک بــه نیازمندان و 
مصیبــت زدگان در عرصــه امــداد و نجــات، سیاســت و علــم 

حضوری مؤثر و کارآمد داشته که یقینًا موجب افتخار است.
نماینــدۀ رهبر معظــم انقــالب در هــالل احمــر در تکمیل این 
بخش از ســخنان خود بــا تشــریح برخی از خصایل برجســته 
شخصیت حضرت زهرا)س(، به همســرداری، تربیت فرزند 
و همچنین بهره منــدی از بینش عمیق سیاســی و اجتماعی 
اشــاره کرد و افــزود: فاطمــه زهــرا)س( همچنین در کنــار پدر 
بزرگــوار خویــش بــه تبلیــغ و رســاندن پیــام اســالم در جامعه 

اهتمام ویژه ای داشته است.
حجت االســالم والمســلمین معّزی در بخش بعدی سخنان 
کید بر لزوم الگوپذیری از شــخصیت خطیر  خود بار دیگر با تأ
فاطمــه زهــرا)س( ایســتادگی، صبــر و مقاومــت آن حضــرت 
را یــادآور شــد و خاطرنشــان کــرد: آن بانــوی بــزرگ در همــه 
مصائــب و ســختی هایی کــه در زندگی خــود دید، تنهــا برای 

رضایت پروردگار ایستادگی و مقاومت کرد.
نماینــدۀ ولــی فقیــه در هــالل احمــر در ادامه بــا بیــان این که 
انقالبــی فاطمــی اســت  نیــز،  اســالمی  انقــالب شــکوهمند 
افزود: همین روحیه مقاومت، ایســتادگی و هوشــیاری ملت 
و همچنین درایت و هوشــمندی امــام راحل و پس از ایشــان 
رهبر معظم انقالب اســالمی ســبب شــد ایــن نظــام مقدس، 
چهــل ســالگی خــود را علی رغــم پیش بینی اســتکبار جشــن 
بگیرد و به خواســت پــروردگار متعال چهل ســالگی دوم را نیز 

جشن خواهد گرفت.
تشــریح و تبیین بیانیه مهم و راهبردی مقــام معظم رهبری 
در خصوص آغــاز گام دوم انقالب اســالمی بخــش دیگری از 

سخنان حجت االسالم والمسلمین معّزی بود.
نماینــدۀ ولی فقیه در هــالل احمر با پراهمیت برشــمردن این 
بیانیــه، مخاطب اصلــی آن را جوانان دانســت و خاطرنشــان 
کرد: براساس منویات رهبر معظم انقالب این جوانان هستند 
که باید بــا عزت، اقتــدار و قدرت، پرچــم انقالب اســالمی را به 

دوش کشیده و به قله های پیروزی روزافزون برسانند.
وی در بخــش پایانــی ســخنان خــود بــا قدردانــی از حضــور 
همیشــگی امدادگــران و نجاتگــران جمعیــت هــالل احمــر 
در عرصــه خدمــت بــه بشــریت و مصیبــت زدگان ناشــی از 
حــوادث طبیعــی و غیرطبیعــی، ســازمان امــداد و نجــات را 
»چشــم و چراغ« جمعیت هــالل دانســت و خاطرنشــان کرد: 
مــردم ســرزمین مــا جمعیــت هــالل احمــر را بــه نــام ســازمان 
امداد و نجــات می شناســند و البته تالش هــا و ایثارگری های 
شــبانه روزی امدادگــران و نجاتگــران جمعیــت هــالل احمــر 

است که بارقه امید و آرامش در دل ها می کارد.
حجت االســالم والمســلمین معّزی ارزش کار و تالش دنیایی 
را در کســب رضایــت پــروردگار دانســت و افــزود: امدادگــران، 
نجاتگــران و کارکنــان جمعیــت هــالل احمــر با هدف کســب 
رضایت الهی در خدمت به انســان ها پیشــقدم شــده که این 

مسئله ای مکتبی و تربیتی است و باید تقویت شود.
در پایان این مراسم از بانوان شاغل در سازمان امدادونجات 

جمعیت هالل احمر قدردانی شد.    

الگویی بی نظیر 
برای بشریت

 نماینـده ولـی فقیـه در هـال احمـر بـا حضـور در مراسـم جشـن میـاد دخـت 
نبـی مکـرم اسـام، حضـرت فاطمـه زهـرا)س( و تجلیـل از کارکنان زن سـازمان 
امدادونجـات، ضمـن تبریک سـالروز میاد حضرت فاطمـه زهرا)س( به نگاه 
ویـژۀ دیـن مبیـن اسـام بـه شـخصیت زن در جامعـه اشـاره کـرد و گفـت: آییـن مقـدس 
اسـام در زمانـی مسـئله عظمـت و بلنـدی مقـام زن را مطـرح کـرد کـه در آن دوران هیـچ 

ارزشـی بـرای زن قائـل نبودنـد و بـا دیـد تحقیرآمیـز به شـخصیت زن می نگریسـتند.  

نماینده رهبر انقالب در هالل احمر  ویژگی های 
حضرت فاطمه زهرا)س( را  تبیین کرد

به گزارش پایگاه اطالع رســانی حــوزۀ نمایندگی ولی فقیه، حجت االســالم والمســلمین معّزی 
با اشــاره به این که اســالم انســانیت را برای زن و مــرد برابر و از ســوی پروردگار متعال دانســت، 
افزود: در آن دوران تنها در جامعه جاهلیت عرب همچون جوامــع اروپایی نگاهی غلط به زن 

کم بود. در جامعه حا
حجت االســالم والمســلمین معّزی با اشــاره به آیات و روایات بــه وجود زنانی همچون آســیه، 
خدیجه و مریم اشــاره و اســوه و الگــوی همه آنــان را حضرت فاطمــه زهرا)س( بیان داشــت و 
افــزود: حقیقتــًا حضــرت فاطمــه زهــرا)س( در تمــام ابعــاد شــخصیتی، معنــوی، اجتماعی و 

سیاسی درس های بزرگی به بشریت می آموزد.
وی در همین زمینه ادامــه داد: امروز بانوان شــاغل در جمعیت هــالل احمر نیز با تأســی از این 
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تقدیر از بانوان شاغل در جمعیت 
هالل احمر استان فارس

بـا  زن همـراه  روز  و  زهـرا)س(  گرامیداشـت سـالروز والدت حضـرت   مراسـم 
برنامه تقدیر از بانوان شـاغل در جمعیت هال احمر اسـتان فارس در سـالن 

کنفرانـس ایـن جمعیـت برگـزار شـد.   

به گــزارش روابــط عمومــی جمعیت هــالل احمــر اســتان فــارس، در این مراســم مســئول دفتر 
نمایندگی ولی فقیــه در جمعیت فارس با تبریــك والدت حضرت صدیقه طاهــره)س( و روز زن 
گفت: خداوند متعال در خلقت و جوهــره وجودی زن ظرافت هایی را قرار داده اســت که انجام 
برخی رسالت های مهم و خطیر مانند تربیت فرزند، مدیریت خانواده و ساماندهی امور داخلی 

خانه تنها از آن ها بر می آید و درشتی و زمختی مردان، اجازه ورود به این دوایر را نمی دهد. 
حجت االسالم والمسلمین جواد قاسمی با انتقاد از برخی تبلیغات و فرهنگ های غلط و منحط 
که تالش می کنند با تشبه زنان به مردان، آن ها را به ورود به برخی عرصه های اجتماعی و حتی 
ورزشــی خشــن تشــویق کنند، اظهار کرد: زنان ایرانی باید تالش کنند در چارچوب ارزش های 

اسالمی و ملی،  جایگاه اول »مقام مادری« و »مدیریت خانواده« را در دنیا به دست آورند.
قاســمی وظیفه شناســی زنان با تمســك بــه الگــوی فاطمــی را بســیار مهم دانســت و با اشــاره 
بــه رواج برخــی از معضالت فرهنگــی در جامعه امــروز تصریح کــرد: الگوی ما حضــرت صدیقه 

طاهره)س( است که حتی در مقابل فرد نابینا و نامحرم حجاب کامل خود را حفظ کرد.
مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هالل احمر استان فارس حضور محدودتر و مقید 
به ضرورت هــا و اصول شــرعی را موجب مصونیت بیشــتر زنــان در برابر آســیب های اجتماعی 
عنوان کرد و خواســتار هدف گذاری صحیح و بنیانگــذاری بنیادهای تربیتی ســالم در جامعه 

زنان مسلمان ایران شد.
مدیر عامــل جمعیت هالل احمر اســتان فارس نیــز در این مراســم ضمن گرامیداشــت میالد با 
کید کــرد و ادامه داد:  ســعادت حضرت فاطمه زهــرا)س( و روز زن، بــر آرامش در محیــط کار تأ
کثر ما حدود یک سوم روز و نصف زمان بیداری را در محیط کار می گذرانیم؛ در نتیجه داشتن  ا
آرامــش در محیــط کار، داشــتن محیــط کار آرام و رابطه ســالم و تــوأم با صلــح بــا همکارانمان 
تأثیر زیــادی در ســالمت جســمی و روحی مــا دارد. حســین درویشــی بر برگــزاری بیشــتر کارگاه 

تیم کاراته جوانان هالل 
احمر لرستان در مسابقات 

کشوری قهرمان شد
مدیرعامــل جمعیــت هــالل احمــر اســتان لرســتان از 
قهرمانی تیــم کاراتــه جوانان این اســتان در مســابقات 

کشوری کیوکوشین کاراته خبر داد.    

با سرپرستی مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه 
در هالل احمر استان لرستان

کارکنــان جمعیــت هــالل احمــر  مهارت هــای زندگــی بــرای 
کید کرد. استان فارس تأ

در این مراســم از دو بانوی در شــرف بازنشســتگی تجلیل و با 
اهدای هدیه به بانوان شاغل در جمعیت هالل احمر فارس، 
از آنان تقدیر شــد. این مراســم بــه همت دفتــر امــور بانوان و 
خانواده و دفتــر نمایندگی ولــی فقیه در جمعیــت هالل احمر 

فارس برگزار شد.    
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به گــزارش پایگاه اطالع رســانی حوزه نمایندگــی ولی فقیه در 
جمعیــت هالل احمــر، حجت االســالم و المســلمین معزی در 
مراســم بزرگداشــت 40 ســالگی پیــروزی انقــالب اســالمی در 
ســالن اجتماعات معاونت توانبخشــی جمعیت هالل احمر، 
انقالب اســالمی را برگرفته از راه و رسم پیامبر)ص( و خاندان 
گفــت: انقــالب شــکوهمند  عصمــت و طهــارت دانســت و 
اسالمی در ایران به پشتوانه مذهب و دین در شرایطی شکل 
گرفــت کــه در اقصی نقاط جهــان اندیشــه های مــادی و ضد 
کم بود و هرگز برپایی حکومت دینی تصور نمی شد. دینی حا

نماینده ولی فقیه در جمعیت هــالل احمر اراده الهی و خاص 
ملت بیدار و هوشیار ایران را از مسائل مهم پیروزی انقالب در 
گر انسان تغییری  کشور دانســت و افزود: مطابق کالم الهی، ا
در وجود خود ایجــاد کند، پروردگار متعال نیــز زندگی و وجود 

او را تغییر خواهد داد.
وی با یــادآوری ســلطه اســتکبار بر سراســر کشــور به واســطه 
رژیــم شاهنشــاهی خاطرنشــان کــرد: ایســتادگی و مقاومــت 
ک  مثال زدنــی انقالبیــون زیــر شــکنجه های ســخت ســاوا
و نیروهــای امنیتــی رژیــم طاغــوت، برگرفتــه از ســیره اهــل 

بیت)ع( در برابر سختی ها بود.
نماینده رهبــر معظم انقــالب در جمعیت هالل احمــر با بیان 
این کــه بــاور لــزوم تغییــر در تک تــک مــردم ایــران بــه وجــود 
آمده بود و مردم اســالم را فریاد می زدند افــزود: زنان و مردان 
بودند که در آن روزها قرآن را کتاب نجات بخش خود دیدند 
و در برابر ظلم بــه پا خواســتند. در آن ایــام امام امــت)ره( نیز 
از وجــود آن همــه ظلــم و ســتم آرام نگرفــت و بر اســاس کالم 
معصومیــن)ع( مبنی بــر عــدم ســکوت در برابر ظلم، ســتم و 

بی عدالتی، نهضت خویش را آغاز کرد.
وی بــا بیــان این کــه امــام خمینــی)ره( بــا وجود مشــکالت و 
کمبودها همچــون نبود وســایل ارتباطــی با دیگــران، بدون 
هیچ ترس و هراســی در برابر ظلم ستمشاهی ایستاد، تصریح 
کرد: ایــن حرکت الهــی امام ســبب ایجاد روحیــه مضاعف در 

ملت شد تا برای رسیدن به هدف از پای ننشینند.
نماینــده ولــی فقیــه در جمعیت هــالل احمر ســپس بــه اتحاد 
یکپارچــه ملــت ایــران در روزهــای منتهی بــه پیــروزی انقالب 
اســالمی اشــاره کــرد و افــزود: هوشــیاری ملــت در برابــر رنج ها، 
توطئه هــا و دسیســه هایی کــه از همــان روزهــای اول پیروزی 
کنون از سوی دشمنان این نظام مقدس به وجود آمده سبب  تا
شده اســت تا امســال چهلمین بهار پیروزی را جشــن بگیریم. 
حجت االسالم و المسلمین معزی بار دیگر به بیداری و مقاومت 
کید بر این که  مردم در تمامی شــرایط سخت کشور اشــاره و با تأ
دشــمن همواره در کمین اســت خاطرنشــان کــرد: وجــود رهبر 
معظم انقالب اســالمی بعد از امام خمینی)ره( ذخیره ای برای 

مدیریت کشتی بزرگ انقالب در تالطم های گوناگون شد.
تغییــر در درون جامعــه و حرکــت بــه ســوی الهــی شــدن، برای 
پیروزی و تعالــی، پایان بخش ســخنان نماینده ولــی فقیه در 
جمعیت هــالل احمــر بود.حجت االســالم و المســلمین معزی 
بــا اشــاره بــه اینکــه بــرای پیــروزی بایــد در درون تغییــر ایجاد 
کاری، هوشــیاری، بصیرت،  کنیم افزود: گذشــت، ایثــار، فــدا

دشمن شناسی و متحد بودن سبب حفظ نظام خواهد بود.    

حرکت الهی
مهم ترین شرط پیروزی

نماینـده رهبـر معظـم انقـاب در هـال احمـر تغییـر در درون جامعـه و حرکـت 
بـه سـوی الهـی شـدن را از مهم تریـن مسـائل بـرای رسـیدن بـه پیـروزی و 
بصیـرت،  هوشـیاری،  فـداکاری،  ایثـار،  گذشـت،  گفـت:  و  دانسـت  تعالـی 

دشمن شناسـی و متحـد بـودن سـبب حفـظ نظـام خواهـد بـود.  

نماینده رهبر انقالب در هالل احمر مطرح کرد
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به گــزارش پایــگاه اطالع رســانی جمعیــت هالل احمــر به نقــل از ایرنــا، مرتضی ســلیمی اظهار 
داشت: زنان جزیی از گروه های آسیب پذیر در حوادث و ســوانح به شمار می روند که به دلیل 
ویژگی های جســمی خاص خود باید از کمــک های ویــژه نیروهای امدادی )تیــم های توان 

خواهران( در حوادث و سوانح برخوردار شوند.
وی ادامه داد: کمک به زنان آســیب دیده و متاثر در انواع حوادث و ســوانح باید با حضور گروه 
کنش سریع امدادگران زن به صورتی ارائه شــود که تبعات ناشی از استرس و اضطراب  های وا

را در این گروه های آسیب پذیر کاهش دهد. 
رئیس ســازمان امداد و نجات با اشــاره بــه ارائه طیف وســیعی از فعالیت های بشردوســتانه از 
ســوی زنان در جمعیت هالل احمر گفــت: آثار و برکات ایــن اقدامات در تحقــق ارتقای حضور 

اجتماعی این زنان در پوشش سریع به انواع حوادث بسیار مفید و حائز اهمیت است. 
سلیمی توضیح داد: همه سعی مسئوالن جمعیت هالل احمر در سال های اخیر توجه ویژه به 
ارتقای سطح کمی و کیفی حضور بانوان در فعالیت های آموزشــی، حمایتی و امدادی بوده و 

تشکیل گروه های توانا از جمله این اقدامات است. 
وی اظهار داشــت: تمام امدادگــران و نجاتگرانی کــه در طرح امــداد و نجات نــوروزی هالل احمر 
حضور پیدا می کنند، دارای تخصص  های جست  و جو و نجات بین شهری )جاده ای(، جست  و 

جو و نجات کوهستان و پیش  بیمارستانی هستند و تمام دوره های تخصصی الزم را گذرانده  اند.
به گفته ســلیمی، تمام این نیروها یک ماه قبل از شروع کار، با شــرکت در دوره  های بازآموزی 

خدمت رسانی 155 بانوی ݣݣامدادگر در ݣݣایام نوروز

از سـازماندهی 1۵۵  رئیـس سـازمان امـداد و نجـات جمعیـت هـال احمـر، 
بانـوی امدادگـر بـه منظـور ارائـه خدمـات حمایتـی و امـدادی بـه زنان آسـیب 

دیـده و متاثـر از حـوادث احتمالـی در تعطیـات نـوروز 98 خبـر داد  

ح نــوروزی تمــام مــواردی را که بایــد بــه عنــوان امدادگر  طــر
ح بر آن تســلط داشــته  و نجاتگــر پایــگاه در طــول اجــرای طر

باشند، می  گذرانند.
ح ملــی امــداد و نجــات نوروزی ســال  وی یــادآور شــد: در طر
98 در مجموع هــزار و 421 پایگاه و پســت امدادی در ســطح 
تمام جــاده  هــای کشــور مشــغول ارائه خدمــات امــدادی به 
کثــر جاده   هموطنــان و مســافران نــوروزی خواهنــد بــود که ا
هــای کشــور دارای پایگاه  هــای امــداد و نجات بین شــهری 
هســتند و در محورهایــی کــه فاصلــه پایگاه هــا زیــاد باشــد، 

پایگاه های موقت امدادی ایجاد خواهد شد. 
کــرد:  ایــن مقــام مســئول در جمعیــت هــالل احمــر تصریــح 
همچنین امسال مجموعا سه هزار و 478 دستگاه خودروی 
ح مشــغول به فعالیت هستند  امدادی و پشتیبانی در این طر
در مجموع امســال ٣  درصد افزایش در منابع بکارگیری  شــده 
ح ملــی امداد و نجــات و راهنمایی مســافران  داشــته  ایم. طر
کاهــش تلفــات و  نــوروزی هــالل احمــر امســال بــا هــدف 
حوادث جــاده ای نوروز 98 با گســتردگی و تنوع بیشــتری در 

محورهای ارتباطی سراسر کشور اجرا خواهد شد.
رئیس ســازمان امــداد و نجــات جمعیــت هــالل احمــر از مردم 
خواســت تا در صورت قرارگرفتن در وضعیت هــای اضطراری و 
پیچیده انواع حوادث و سوانح جاده ای، دریایی و کوهستانی 
با شماره 112 مرکز پاسخگویی به انواع حوادث سازمان امداد و 

نجات جمعیت هالل احمر در سراسر کشور تماس بگیرند.    
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به گــزارش پایگاه اطالع رســانی حوزه نمایندگــی ولی فقیه در 
هالل احمــر، حجت االســالم والمســلمین معــزی با اشــاره به 
توســعه، آبادانی و رشــد همه جانبه ایــران اســالمی در جهان 
تصریح کرد: در بخش هایی از این بیانیه ارزشمند بر اهمیت 
مســئولیت پذیری و همچنیــن بهره بردن از سرچشــمه های 
دانش به منظور دســتیابی به جامعه ای پویا و متعهد همراه 

کید شده است. با پیشرفت و توسعه تأ
وی با اشــاره بــه اهمیــت موضوع نیــروی انســانی بــه عنوان 
مهم تریــن منابع یــک ســازمان و مجموعــه، توســعه و بهبود 
منابع انســانی و تحــول اداری را در گرو توجه بــه مؤلفه هایی 
همچون ایجاد انگیزه کار و تالش در جهت رسیدن به اهداف 
در کارکنان دانســت و گفت: هیــچ عملی بدون وجــود انگیزه 
الزم ارزشــمند نیســت و بــه نتیجــه مطلــوب نخواهد رســید و 
البتــه در ایــن میــان ابزارهایــی همچون توجــه بــه رفاهیات 
و تربیــت روحی و جســمی به منظــور ایجــاد انگیزه و نشــاط و 
سالمت جسمی در کارکنان وجود دارد که باید مورد توجه قرار 
گر انگیزه در یک ســازمان وجود نداشته باشد،  گیرند، چرا که ا
سطح کارایی و بهره وری کاهش خواهد یافت و نظام اداری و 

سیستم سازمانی دچار اشکال و اختالل خواهد شد.
وی ایجاد حس مسئولیت و تعهد کاری در کارکنان را از دیگر 
مؤلفه های منابع انســانی دانست و خاطرنشــان کرد: این که 
کارکنان یک مجموعه خــود را در برابر تعالی، رشــد و ترقی آن 
ســازمان و رســیدن به اهدافی که برای آن تعریف شده است 
مســئول و متعهــد بداننــد اهمیــت دارد، لیکــن ایــن وظیفــه 
مدیران منابع انســانی اســت که با بــاال بردن ســطح دانش و 

گاهی در کارکنان به این مهم دست یابند. افزایش آ
لزوم تکریم شــخصیت انســان ها و توجه به محترم شمردن 
کارکنان مؤلفــه دیگری بــود که حجت االســالم و المســلمین 
معزی خطاب به مدیران منابع انســانی جمعیت هالل احمر 
بیان کــرد و افــزود: اساســًا در اهداف ایــن نهاد بشردوســت و 
کید قرار گرفته  مردمی، مســئله حفظ کرامت انســانی مورد تأ

است که باید نسبت به اجرای آن اهتمام ویژه ورزید.
نماینــده ولی فقیــه در هالل احمر ســپس بــا توصیه بــه صرف 
زمان برای بررســی و شــنیدن دغدغه هــای کارکنــان، رعایت 
قسط و عدل در برنامه ها و تصمیم گیری ها و همچنین توجه 
به حفظ امانت و امین بودن به عنوان سایر مؤلفه های اساسی 
منابع انسانی افزود: بر اســاس روایات معصومین)ع( فعالیتی 
کــه در آن برنامه جامــع بر پایــه معرفت و شــناخت و همچنین 

عدالت محور وجود نداشته باشد، نتیجه نخواهد گرفت.
حجت االسالم والمسلمین معزی توجه به نظرات، پیشرفت ها 
و توانایی کارکنــان در تنظیم برنامه ها بــا محوریت خدمت به 
مــردم و کســب رضایــت الهــی را الزمه هــر فعالیــت در ســازمان 
دانست و خاطرنشان کرد: در بیانیه گام دوم رهبر انقالب نیز به 
کید شده  ضرورت گســترش عدالت و ترویج قســط در جامعه تأ

که باید سرلوحه کار و اقدامات همگان قرار گیرد.
کیــد بــر این کــه بایــد در همــه حال خــود را  وی در پایــان بــا تأ
امانتدار مردم و کارکنــان یک مجموعه بدانیــم افزود: منابع 
انســانی امانتــی اســت کــه بــر اســاس آموزه هــای دیــن بایــد 

به خوبی از آن حفاظت کرد.    

نماینـده ولـی فقیـه در جمعیت هال احمر با حضـور در اختتامیه گردهمایی 
معاونیـن منابـع انسـانی و پشـتیبانی جمعیت هـال احمر در مشـهد مقدس، 
در سخنانی با تأکید بر لزوم بهره گیری از منویات و رهنمودهای رهبر معظم 
انقاب اسـامی در بیانیه گام دوم انقاب در همه زمینه ها خاطرنشـان کرد: راهکارها و 
راهبردهـای چهـل سـاله دوم نظـام مقـدس جمهوری اسـامی در این بیانیه مهم تأکید 

و مـورد توجـه قرار گرفته اسـت.  

در مسیر عدالت؛
راهکار 40 ساله دوم 

نماینده ولی فقیه در هالل احمر  
بر اهمیت بیانیه راهبردی گام دوم تأکید کرد
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هالل احمــر حمایــت روحــی و روانی اســت، چرا کــه آن ها در 
صحنه هــای دلخــراش حضور پیــدا می کننــد و الزم اســت از 

نظر روحی مورد حمایت قرار گیرند.
وی ادامــه داد: بــر ایــن اســاس طرحــی در نظــر داریــم تــا بــه 
صورت ماهانه امدادگرانی کــه در صحنه های منجر به فوت 
یــا مجروحیت ســنگین و دلخراش حضــور دارنــد را در برنامه 

تفریحی، مشاوره ای بیاوریم.
وی بیــان داشــت: در ایــن برنامــه مشــاوران روانشــناس و 
مذهبــی حضــور دارنــد و بــا امدادگــران صحبــت می کننــد تــا 
اثرات صحنه هــای دلخراش بر روح و روانشــان کمتر شــود و 
از سوی دیگر به مسائل و سؤاالت مذهبی پرداخته می شود، 
در نهایت برنامه های تفریحی خواهیم داشت تا قوای آن ها 

برای حضور مجدد در حوادث احیا شود.
حجت االســالم  والمســلمین فعــال اظهار داشــت: بــرای این 
ح و ایــده بــا معاونــت امــداد و نجــات اســتان و معاونــت  طــر
آموزشــی صحبــت کرده ایــم و توافقــات اولیه صــورت گرفته 
ح هر  اســت، با انجام هماهنگی ها کارهای برگــزاری این طر

چه زودتر عملیاتی می شود.
وی با اشــاره به تعداد باالی مراجعین به بخش توانبخشی و 
داروخانه جمعیت هالل احمر گفت: افراد با مشکالت روحی 
کز مراجعه می کنند، در نظر داریم  و روانی متعددی به این مرا
برنامــه مهــارت زندگــی در شــرایط بیمــاری را فراهــم کنیم تا 
کسانی که به مرکز توانبخشــی یا داروخانه مراجعه می کنند از 
فضای مشــاوره ای هالل احمر که توسط دفتر نمایندگی ولی 

فقیه ارائه می شود، بهره مند شوند.
جانشــین مســئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هالل 
احمر استان اصفهان برای سال جدید دعا کرد: امیدوارم سال 
آینــده پر از خیــر و برکت بــرای همه مردم کشــورمان باشــد و در 
سال 98 بتوانیم قدم به قدم گام دوم انقالب را با رهنمودهای 
مقام معظم رهبری پیش ببریم و ســال ظهور ولی عصر)عج( 
باشــد، از ســوی دیگر با رعایت قوانین و قواعد رانندگی در ایام 

نوروز کم ترین آمار تصارفات را داشته باشیم.    

اهداف ݣݣگام ݣݣدوم ݣݣانقالب را 
در سال ݣݣآینده پیش ݣݣمی بریم

جانشین مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در جمعیت 
هالل احمر استان اصفهان:

حجت االسالم والمســلمین احمد فعال در گفتگو با مجله مهر و ماه 
با اشــاره به اتمــام ســال 97 و اقدامات انجام شــده در طول ســال، 
بــه مهم تریــن و اثرگذارتریــن فعالیت دفتــر نمایندگی ولــی فقیه در 
جمعیت هــالل احمــر اســتان اصفهــان پرداخــت و گفــت: در طول 
ســال برنامه هــای همیشــگی و مدونــی داشــته ایم در ایــن بین دو 
فعالیت را مهم تر و اثرگذارتر دیده ایم، چرا کــه در نوع خود کم نظیر 

و بی سابقه بوده است.
جانشین مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هالل احمر استان اصفهان توضیح داد: 
یکــی از مهم ترین فعالیت های ایــن دفتر، برگزاری همایش سراســری کانون طــالب بود، این 
همایش به میزبانی اصفهان و با همکاری دوســتان بــا محوریت دفتر نمایندگــی ولی فقیه در 
کید کرد: از آن جایی که این همایش در  جمعیت هالل احمر استان اصفهان انجام شد. وی تأ

سطح کشوری بود در نوع خود کم نظیر و اثرگذار بود.
وی ادامه داد: عالوه بر این همایش سراسری، در ایام ماه مبارک رمضان سال 97 موفق به اعزام 
1400 نفر-ســاعت روحانی به پایگاه های جمعیت هالل احمر در ســطح اســتان باشیم. بسیاری 

ازاین روحانیون فاصله 400 کیلومتری را طی کردند تا در پایگاه های مدنظر حضور پیدا کنند.
کید کرد: از آن جایی که روحانیون از مرکز استان به سراسر  حجت االســالم والمســلمین فعال تأ
اســتان اعزام شــدند، این کار در نوع خود مهــم و بی نظیر بود و توانســتیم در طــول ماه مبارک 

رمضان به تمام داوطلبین و کارکنان هالل احمر مشاوره مذهبی دهیم.
جانشــین مســئول دفتر نمایندگی ولی فقیــه در جمعیت هالل احمر اســتان اصفهــان با بیان 
ح ها و ایده هــای متنوعی برای خدمت رســانی به مردم مدنظر اســت،  این که در ســال 98 طر
گفت: در سال جدید برنامه های اساسی خواهیم داشت؛ یکی از نیازهای امدادگران جمعیت 
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آداب میزبانی هالل
تشریح برنامه های نوروزی دفتر نمایندگی ولی فقیه جمعیت هالل احمر استان خراسان رضوی:

حجت االســالم والمسلمین اســدا... اســدی در گفتگو با مجله مهر 
و ماه بــه برنامه هــای نــوروزی دفتر نمایندگــی ولی فقیــه جمعیت 
هالل احمر استان خراسان رضوی اشــاره کرد و گفت: در ایام نوروز 
جلســه شــورای فرهنگی ویژه برنامه ریزی خدمات هالل احمر، در 
سفر نوروزی مقام معظم رهبری به مشهد مقدس و مشارکت اعضا 

تشکیل می شود.
مســئول دفتر نمایندگی ولی فقیــه جمعیت هالل احمر خراســان رضوی ادامــه داد: همچنین 
مناســبت های مذهبی ماه رجب، ســنت نبوی اعتکاف، عیــد میالد حضرت علــی)ع( و درک 

فضایل ماه نیایش، اطالع رسانی می شود.
فعال سازی کانون های طالب جهت مشارکت در طرح نوروزی، راه اندازی غرفه های فرهنگی، 

مشاوره دینی و اقامه نماز جماعت از دیگر برنامه های نوروزی این دفتر نمایندگی است.
وی بیان داشت: از پایگاه های بین شهری و پســت های جوانان در ایام نوروز بازدید می شود. 
ح نوروزی اعم از جوانان و امدادگران  از سوی دیگر گردهمایی آموزشی و توجیهی مجریان طر

برگزاری خواهد شد.
حجت االســالم والمســلمین اســدی با بیان این که ابالغ آیین نامه ویژه آداب میزبانی و رعایت 
شــئون اخالقــی و موازیــن شــرعی انجــام می شــود، گفــت: گروه هــای ارزیــاب و ناظــر بــر کلیه 
فعالیت های نوروزی، به ویژه موضوع امر بــه معروف و نهی از منکــر و رعایت عفاف و حجاب 

فعال می شود.
وی ادامــه داد: اطالع رســانی زمــان و مــکان دیــدار در مســیر تردد بــرون شــهری زائریــن بارگاه 
حضرت علی بن موسی الرضا)ع(، بصیرت افزایی نقش والیت فقیه در استمرار انقالب اسالمی 
و انعکاس به رسانه ها جهت نشر، فعالیت پایگاه ها و پست های نوروزی با محوریت استقبال 
از ســفر پربرکت مقام عظمای والیــت و صدور بیانیــه و فراخوانی همــکاران در دیــدار اولین روز 
نوروزی در حرم مطهر رضوی با مقام معظم رهبری مدظلــه العالی از برنامه های نوروزی دفتر 

نمایندگی ولی فقیه جمعیت هالل احمر خراسان رضوی است.    

گردهمایی ائمه جماعات 
جمعیت هالل احمر 
استان های خراسان 

گلستان شمالی و 
احمــر  هــالل  جمعیــت  جماعــات  ائمــه  گردهمایــی 
استان های خراســان شــمالی و گلســتان با هدف اجرای 
برنامه هــای فرهنگــی و عقیدتــی بــه میزبانــی خراســان 
شــمالی برگــزار شــد. بــه گــزارش روابط عمومــی جمعیت 
هــالل احمــر خراســان شــمالی، مســئول دفتــر نمایندگی 
ولــی فقیه جمعیــت هــالل احمر خراســان شــمالی گفت: 
این گردهمایی در راســتای منویات مقــام معظم رهبری 
کید ویژه  ایشان بر اجرای بهتر برنامه های فرهنگی و  و تأ
عقیدتی در جمعیت و با همکاری معــاون فرهنگی و امور 
آموزشــی و پژوهشــی حوزه نمایندگی ولــی فقیه جمعیت 
مرکز برگزار شــد. حجت االســالم محمد رضایی افــزود: در 
ایــن گردهمایــی دوروزه، دربــاره شــیوه ها و راهکارهــای 

جذب جوانان و کارمندان به نماز بحث و بررسی شد.    
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دارالقرآن جمعیت هالل احمر استان های
خراسان شمالی و جنوبی افتتاح شد

به گزارش پایــگاه اطالع رســانی حــوزه نمایندگی ولی فقیــه به نقــل از تارنمــای روابط عمومی 
جمعیت هالل احمر خراسان جنوبی، علی محمد درویشی با بیان این که فرزندان را باید با سه 
خصلت دوســتی با پیامبر، خاندان پیامبر و قرائت قرآن، آشــنا و تربیت کــرد، افزود: همچنان 
کرم حضرت محمد)ص( می فرمایند؛ بهترین ما کســی اســت که قــرآن را بیاموزد و  که پیامبر ا
آن را به دیگران هم بیاموزد. قرائت قرآن در خانه سبب سرازیر شدن خیر در خانه و وسعت آن 
می شود، به همین دلیل پیامبر گرامی اســالم)ص( در آخرین لحظات زندگی خود، بر تمسک 

کید کرده اند. به قرآن و اهل بیت تأ
وی ادامــه داد: امام خمینــی)ره( و مقام معظم رهبــری و تمامی مراجع و علمــای دین، توجه 
خاصی به قرآن داشــته و دارند و در تمام مراحل احکام از این طریق تذکرات و رهنمودهایی را 
کنون  به جامعه اسالمی تزریق می کنند. رهبر انقالب در نوجوانی قاری ممتاز قرآن بودند و هم ا
هم در مباحث تفســیر، مفاهیم و قرائت قرآن که ساالنه قاریانی از کشــورهای خارجی و داخلی 
به ایران می آیند، چندین ســاعت به قرائت قرآن گوش فرا می دهند که خود نشان از اهمیت و 

جایگاه ویژه قرآن برای معظم له دارد.
حجت االســالم درویشــی با بیان این که قرآن راهنمای ویژه هدایت بشر اســت و در هر موردی 
که ما در آن کمبود داریم باید به قرآن تمســک بجوییم، گفت: روز قیامت ســه گروه »مسجد، 
اهل بیت علیهــم الســالم و قرآن« از مســلمانان شــکایت می کننــد  و بایــد توجه داشــت که روز 

کیان مخصوص قرآن نباشیم. قیامت؛ ما جزو این شا
گر انقالب در نگاه هــای مختلف و در زوایای متنوع اش بــا قران تطبیق داده  وی عنوان کرد: ا

شود، روشن خواهد شد که که امام راحل تمام کارهایش مطابق با قران بوده است.
مســئول دفتر نماینده ولی فقیه در جمعیت هالل احمر خراســان جنوبــی همچنین بر اهمیت 
فعالیت دارالقرآن اشــاره کرد و گفــت: محفل انس با قــرآن باید در تمامی شــعب برگزار شــود تا 
آموزش هــای قرآنــی، تخصصــی و کاربــردی و ســبک زندگــی اســالمی، تربیــت مربــی و دوره 

استعدادهای قرآنی برای افراد در رشته های مختلف برگزار شود.
به گفته وی، ارزیابی، سطح بندی و ارتقای سطح دانش قرآنی، برگزاری حلقه های تفسیری 

 مسـئول دفتـر نماینـده ولـی فقیه در جمعیت هال احمر خراسـان جنوبی در 
مراسـم افتتـاح دارالقـران ایـن جمعیـت بـا اشـاره بـه جایـگاه واال و رفیـع قـرآن، 
اظهـار کـرد: قـرآن در قیامـت نگهبـان حافظـان و قاریـان قـرآن خواهـد بـود و از 

تـر نمی تـوان بـرای ایـن افـراد متصـور شـد.    ایـن مرتبـه باال
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در طول ســال و حمایت از محصــوالت قرآنــی در کانون های 
جوانان و داوطلبان جمعیت هالل احمــر با حمایت این مرکز 

انجام شود.
مســئول دفتــر نماینــده ولــی فقیــه در جمعیــت هــالل احمــر 
گفــت: سلســه مراتــب قرآنــی، تجلیــل از  خراســان جنوبــی 
فعاالن قرآنی و استفاده از اســاتید مجرب در بخش خواهران 
و برادران در دســتور کار دارالقرآن است. اساســنامه دارالقرآن 
در حال تدوین است و طبق این اساسنامه در جمعیت هالل 
احمر، برنامه های قرآنی تحت عنوان دارالقرآن برنامه ریزی 

و انجام شود تا از ظرفیت هالل احمر استفاده شود. 
وی اظهــار کــرد: ارتقــای ســطح کیفــی و کّمــی فعالیت های 
قرآنــی را در آســتانه ورود به پنجمیــن دهه انقالب بــا افتتاح 
دارالقرآن که به همه محافل نورانیت می بخشــد در دســتور 

کار قرار داده ایم.

    افتتاح دارالقرآن جمعیت هالل احمر خراسان شمالی
همچنیــن نماینــده دفتــر ولــی فقیــه در جمعیــت هــالل احمر 
استان خراســان شــمالی از راه اندازی دارالقرآن جمعیت هالل 
احمر این اســتان خبــرداد. به گزارش روابــط عمومی جمعیت 
هالل احمر خراســان شــمالی، حجت االســالم محمــد رضایی 
گفت: دارالقرآن جمعیت هالل احمر خراســان شمالی با هدف 
یکپارچه ســازی برنامه هــای قرآنــی بــا هماهنگــی معاونــت 
فرهنگــی و آمــوزش جمعیــت کشــور راه انــدازی و در ســفر دبیر 
کل محترم جمعیت کشــور، دکتر پیروی به خراســان شــمالی 
همزمــان بــا ایــام ا... دهه فجــر افتتــاح شــد. وی افــزود: تمام 
برنامه های قرآنی شــامل حفظ، قرائت، مســابقات فرهنگی، 
جلسات ترتیل و تفسیر در این مکان برگزار می شود. همچنین 
در این گردهمایی حجت االسالم کمالی که در مورد شیوه های 
جذب جوانــان راهکارهایــی ارائه دادند، از ســوی ســتاد اقامه 

نماز به عنوان روحانی جوان و موفق برگزیده شد.    
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برپایی محفل انس با قرآن 
در بوشهر

به گزارش پایگاه اطالع رسانی حوزه نمایندگی ولی فقیه در هالل احمر به نقل از روابط عمومی 
هالل احمر استان بوشهر، حجت  االسالم والمسلمین دشتی با اشاره به پیدایش دشمنی های 
گون با انقالب از آغاز شــکل گیری آن افزود:  مهم ترین عامل دشمنی قدرت های جهان با  گونا
ایران اسالمی گســترش اقتدار منطقه ای و بین المللی کشــورمان اســت و هراس امروزی آنان 

وجود رقیب قدرتمندی همچون ایران اسالمی است که تحمل دیدن آن را ندارند.
وی با برشــمردن پیشــرفت ها  و دســتاوردهای مهم ایران در چهل ســال گذشــته خاطرنشان 
کــرد: پیشــرفت های خیره کننــده ایران اســالمی در چهــار دهه اخیر پاســخ محکم و روشــنی بر 

چهل سال فشار، تحریم و تهدید این ملت از سوی قدرت های جهانی بوده است.
حجت االسالم والمسلمین دشتی افزود: ملت بزرگ ایران با ایســتادگی و مقاومت خود به دنیا 

فهماند که برای پیشرفت و اقتدار کشور از هیچ کوششی دریغ نخواهند کرد.
کــرد:  مســئول دفتــر نمایندگــی ولــی فقیــه درجمعیــت هــالل احمــر اســتان بوشــهر تصریــح 
آمریکایی ها چهل سال است که تالش می کنند تا ایران اســالمی را در انزوای کامل قرار دهند، 
اما نظام مقدس جمهوری اســالمی علی رغم همه این فشــارها به قدرتی جهانی مبدل  شده و 
این آمریکاست که هرروز در دنیا منزوی تر می شــود. حجت االسالم والمسلمین عباس دشتی 
کید کرد: پیشــرفت های امروز ایران اســالمی مرهــون چهار دهــه ایســتادگی و مقاومت این  تأ
ملت بزرگ اســت و امروز، این وظیفه مســئوالن اســت که در دهــه چهارم انقــالب، با خدمات 

صادقانه و بی منت خود به مردم، از این  همه ایستادگی و مقاومت قدردانی کنند.
وی این ایــام را فرصتــی مغتنم بــرای تبیین و تشــریح خدمات چهل ســاله انقالب اســالمی به 
ملت ایران دانست و افزود: همه این پیشرفت ها در شرایط تحریم به  دست آمده است و هیچ 
کشــوری را نمی توان یافت که در چهار دهه تحریم و فشــارهای اقتصادی دشمن، این چنین 

کرده باشد. به دستاوردهای ارزشمند دست پیدا
مســئول دفتــر نمایندگی ولــی فقیــه در جمعیت هالل احمر اســتان بوشــهر با اشــاره بــه تعیین 
سرنوشــت و انتخاب آزادانه ارکان حکومت به دســت مردم اظهار داشــت: امروز ایران اسالمی 
در بخش هــای بزرگــی همچــون  علمــی، نظامــی، فناوری هــای نویــن و صنایــع روز دنیــا بــه 
خودکفایی رسیده و به پیشرفت های ارزشــمند و قابل توجهی دست یافته است، اما دشمنان 
ملت نمی خواهند این پیشــرفت ها را ببیننــد، لذا هجمه های ســنگینی علیه انقــالب و نظام 

اسالمی از همان ابتدای انقالب آغاز کردند.
حجت االسالم والمسلمین دشتی خاطرنشان کرد: متأسفانه برخی افراد در کشور تنها به نقاط 
ضعف نگاه می کنند و پیشــرفت ها را نادیــده می گیرند، بایــد خدمات و دســتاوردهای انقالب 

مورد تبیین قرار گیرد و نقاط ضعف نیز از سوی مسئوالن اصالح شود.
وی افزود: نســل امروز کشــورمان شــرایط ســخت دوران رژیــم گذشــته را درک نکرده انــد باید 
شــرایط آن دوران را بــا وضعیت امــروز برای جوانان کشــورمان تبییــن کرد تا آن هــا با وضعیت 
گذشــته بیشــتر آشــنا شــوند. متأســفانه عــده ای مغرضانــه در مــورد وضعیــت امروز کشــورمان 
کشــور در عرصه هــای مختلــف بــه  کــه امــروز  صحبــت می کننــد. حقیقتــًا پیشــرفت هایی 
دســت آورده اســت به  هیچ  عنوان قابل  مقایســه با گذشــته نیســت و دهه مبارکه فجر فرصت 

ارزشمندی برای تقویت و گسترش آرمان ها و ارزش های انقالب اسالمی است.
کید کرد: امروز دشمن به دنبال کمرنگ کردن آرمان های  حجت االسالم و المسلمین دشتی تأ
انقالب اســالمی اســت، این آرمان ها که عامل عزت و اقتدار ایران اســالمی در چهــار دهه اخیر 
کنون رســالت ما در این برهه حساس،  است باید تقویت شود. وی در پایان خاطرنشان کرد: ا
یادآوری و تبیین دستاوردهای چهل  ســاله انقالب اســالمی با محوریت آرمان ها و ارزش های 

انقالب اسالمی است.    

 افتتاح دارالقرآن 
جمعیت هالل احمر  

استان بوشهر
نیــز  اســتان بوشــهر  دارالقــران جمعیــت  هــالل احمــر 
طــی مراســمی بــا هــدف آمــوزش نیروهــای امدادگــر و 
جوانــان، داوطلبــان و کارکنــان جمعیــت هــالل احمــر 
اســتان تاســیس شــد. دارالقــرآن جمعیــت هــالل احمــر 
بــا حضــور حجت االســالم والمســلمین دشــتی مســئول 
دفتر نمایندگی ولی فقیــه در جمعیت اســتان، ایزدپناه 
معاونیــن  و  اســتان  احمــر  هــالل  جمعیــت  جانشــین 

جمعیت افتتاح شد.    



اولیـن مطلـب ایـن بخـش، مـروری دارد بـر بهاریه هـای شـاعران شـاخص 
فارسـی گو از سـبک خراسـانی تـا دوران معاصـر. پـس از آن یادداشـت شـاعر 
کاظمـی دربـاره مفهـوم بهـار در شـعر بیـدل  و محقـق ارجمنـد محمدکاظـم 
دهلـوی را می خوانیـم. آشـنایی بـا رمـز و رازهـای سـفره هفـت سـین از نـگاه 
مورخان و سفرنامه نویسان، واپسین روز نوروز در سفرنامه ها و بهاریه های 
خواندنی شاعران معاصر مطالب دیگر این بخش از »مهر و ماه« را تشكیل 

می دهنـد.

فرهنگوهنر

6۹

ݢگریبان ݣݣݣخود ݣݣبرآر ݢز ݢ چو غنچه سر ݢ
رمز و رازهای سفره هفت سین
بفرمایید فروردین شود اسفند های ما
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    بهاریه در سبک خراسانی
شعر را در ســبک خراســانی می توان شــعر طبیعت بنامیم؛ چه، این که شــعر فارســی در این دوره 
آفاقی است و برونگرا. بدین معنا که ذهن و چشم شاعر برای پرداخت مضامین مختلف و وصف 
و مدح در طبیعت می گردد و شاعر چون نقاشی زبردست به نسخه برداری از طبیعت می پردازد. 
شــاعران این دوره و این ســبک بیشــتر درباری هســتند و مدح پادشــاهان، اشــتغال عمدۀ آنان 
است. قالب اصلی نیز در این دوره قصیده است و بخش طبیعت نگاری شعر، در بخش ابتدایی 
قصیده که تغزل نامیده می شود )که برخی معتقدند قالب غزل برگرفته از همین بخش قصیده 
اســت( جلوه می نماید؛ یعنی شــاعر کار قصیدۀ خود را بــا ابیاتی در وصف بهــار، طبیعت، صبح، 
آسمان و... آغاز می کند و پس از چند بیت، از بیتی که »بیت گریز« نامیده می شود مدح ممدوح 

خویش را آغاز می کند. در ادامه چند بهاریه از این دوره را از نظر می گذرانیم:

    فرخی سیستانی
فرخی قصیده ای مشــهور دارد که طبق قول نظامی عروضی 
ابوالمظفــر  امیــر  داغــگاه  وصــف  در  را  آن  چهارمقالــه،  در 
فخرالدولــه کــه اصــاًل آن را ندیــده بــود ســروده اســت. ابیــات 
آغازین این قصیــده در وصف طبیعت بهار بســیار رنگارنگ و 

سرشار از زندگی و از زیباترین وصف های شعر فارسی است.
چون پرند نیلگون بر روی پوشد مرغزار

پرنیان هفت رنگ اندر سر آرد کوهسار
ک را چون ناف آهو مشک زاید بی قیاس خا

بید را چون پّر طوطی برگ روید بی شمار
دوش وقت نیم شب بوی بهار آورد باد

حبّذا باد شمال و خّرما بوی بهار
باد گویی مشک سوده دارد اندر آستین

باغ گویی لعبتان ساده دارد در کنار
ارغوان، لعل بدخشی دارد اندر مرسله

ال دارد اندر گوشوار نسترن لؤلؤی ال
خ مل بر شاخ گل تا برآمد جام های سر

پنجه های دست مردم سر فرو کرد از چنار
باغ بوقلمون لباس و راغ بوقلمون نمای

آب مرواریدرنگ و ابر مرواریدبار
راست پنداری که خلعت های رنگین یافتند

باغ های پرنگار از داغگاه شهریار
کنون چنان خرم بود داغگاه شهریار ا

کاندرو از نیکویی حیران بماند روزگار...

    نظامی
در این که شــعری که در منطقۀ آذربایجان و اّران و دیارهای 
نزدیک آن ها ســروده می شــده اســت را ســبک بدانیم یا نه، 
اختــالف نظــر وجــود دارد و صــد البتــه کــه کســی نیســت که 
بتوانــد نوآوری هــا و برزگی هــای شــاعرانی چــون نظامــی و 
خاقانــی را منکــر گــردد. نظامــی، شــاعر منظومه هــای بلنــد 
و بــه یادماندنی اســت که کمتر شــاعری اســت که پــس از او 
منظومه ســرایی کرده باشــد و تقلید از وی را پیشــۀ خود قرار 
نــداده یاشــد. در خــالل منظومه هــای نظامــی بــه تناســب 
موقعیت وصف هایی از طبیعت و بهار صورت گرفته اســت. 
در آغــاز اســکندرنامه یــا همــان شــرف نامه نیــز بــا ابیاتــی در 

وصف باغ و بهار مواجه می شویم:
بیا باغبان خرمی ساز کن   /   گل آمد در باغ را باز کن

نظامی به باغ آمد از شهر بند   /   بیارای بستان به چینی پرند
ز جعد بنفشه برانگیز تاب   /   سر نرگس مست برکش ز خواب
خ در دم عبیر لب غنچه را کآیدش بوی شیر   /   ز کام گل سر

سهی سرو را یال برکش فراخ   /   به قمری خبر ده که سبز است شاخ
یکی مژده ده سوی بلبل به راز   /   که مهد گل آمد به میخانه باز

ز سیمای سبزه فروشوی گرد   /   که روشن به شستن شود الجورد
دل الله را کامد از خون به جوش   /   فرو مال و خونی به خاکی بپوش

چو غنچه 
ݢگریبان ݣݣݣخود ݣݣبرآر ݢز ݢ سر ݢ

از بهار سـرودن و به اصطاح بهاریه سـرایی از آغاز شـعر فارسـی تاکنون رواج 
داشـته اسـت و شـاعران هـر دوره، بـا توجـه بـه شـیوۀ رایـج سـبکی و زبانـی در 
دورۀ خـود بـه سـرایش از بهـار و حیات مجدد طبیعت پرداخته اند. در این جا 

قصـد داریـم بـه طـور اجمالـی به تعـدادی از این بهاریه ها اشـاره کنیم.  

امیر مرادی

مروری بر بهاریه ها در تاریخ شعر ایران
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    رودکی
پدر شعر فارسی نیز از ســرایش برای بهار و طبیعت برکنار 
ح هایی دلنشــین  نمانده اســت و جابه جا با وصف و شــر
به رنگ آمیزی اشــعار خویــش پرداخته اســت. از رودکی 
در مجموع بیــش از 1000 بیت باقی نمانده اســت، اما در 
همین ابیات اندک نیز می توان به جهان شــعری او قدم 
گذاشــت و از شــادی و شادباشــی خــاّص ایــن دوره لذت 

برد. قصیده ای از وی می خوانیم:
آمد بهار خرم با رنگ و بوی طیب

با صد هزار نزهت و آرایش عجیب
شاید که مرد پیر بدین گه شود جوان

گیتی بدیل یافت شباب از پی مشیب
خ بزرگوار یکی لشکری بکرد چر

لشکرش ابر تیره و باد صبا نقیب
نفاط برق روشن و تندرش طبل زن

دیدم هزار خیل و ندیدم چنین مهیب
آن ابر بین که گرید چون مرد سوگوار

و آن رعد بین، که نالد چون عاشق کئیب
خورشید را ز ابر دمد روی گاه گاه

چو نان حصاری، که گذر دارد از رقیب
یک چند روزگار، جهان دردمند بود

به شد، که یافت بوی سمن باد را طبیب...

    منوچهری
از دیگر  شاعران مشــهور این دوره اســت که چه در قصاید 
و چه در مسمط های استادانۀ خود بارها و بارها به وصف 
بهــار و طبیعــت و رویــش مجــدد بــاغ و بســتان پرداختــه 
کــه برعکــس بقیــۀ  اســت. منوچهــری شــاعری اســت 
شــاعران این دوره، ابایــی از آوردن کلمات عربی در شــعر 
خود نــدارد و خود نیز بــه این موضــوع می بالــد و می نازد. 

البته در مسمط زیر، این موضوع کمتر به چشم می خورد:
آمد بهار خرم و آورد خرمی

وز فّر نوبهار شد آراسته زمی
خرم بود همیشه بدین فصل آدمی

با بانگ زیر و بم بود و قحف در غمی
زیرا که نیست از گل و از یاسمن کمی
تا کم شده ست آفت سرما ز گلستان

از ابر نوبهار چو باران فروچکید
چندین هزار الله ز خارا برون دمید
آن حله ای که ابر مر او را همی تنید

باد صبا بیامد و آن حله بردرید
آن حله پاره پاره شد و گشت ناپدید

و آمد پدید باز همه دشت پرنیان
از الله و بنفشه همه کوهسار و دشت

خ و سپید گشت چو دیبای پایرشت سر
ک برنوشت برچد بنفشه دامن و از خا

چون باد نوبهار برو دوش برگذشت
شاخ بنفشه چون سر زلفین دوست گشت

افکند نیلگون به سرش معجر کتان...

    انوری
او شاعر بزرگ دیگر این دوره است که بسیاری سعدی را در ساده و سهل ممتنع سرودن مدیون 
ایــن »مفلس کیمیافــروش« می داننــد. انوری نیــز به مــدح شــاهان می پرداخته اســت و از این 
راه ارتزاق می کرده اســت. در ادامــه ابیاتی از تغــزل قصیده ای را مــرور می کنیم کــه در مدح امیر 

ناصرالدین قتلغ شاه سروده شده است:
شب و شمع و شکر و بوی گل و باد بهار   /   می و معشوق و دف و رود و نی و بوس و کنار

سبزه و آب گل افشان و صبوحی در باغ   /   نالۀ بلبل و آواز بت سیم عذار
خوش بود خاصه کسی را که توانایی هست   /   وای بر آن که دلی دارد و آن هم افکار

نوبهار آمد و هنگام طرب در گلزار   /   چه بهاری که ز دل ها ببرد صبر و قرار
خ حورا شد   /   بوستان جنت و می کوثر و طوبی ست چنار ساقیا خیز که گل رشک ر

مرده خواهد که بجنبد به چنین وقت از جا   /   کشته خواهد که ز خون الله کند با گلنار
کار می ساز که بی  می نتوان رفت به باغ   /   مست، رو سوی چمن تات کند باغ نثار

بلبل شیفته مست است و گل و سرو و سمن   /   نپسندند که او مست بود ما هشیار...

    بهاریه در سبک عراقی
در سبک عراقی شعر از گسترۀ آفاق به انفس مراجعت می کند. در عموم اشعار این دوره است که 
گر وصف بهار و خزان و باغ و گل و سبزه ای هم هست در راستای بهره گیری از این  می بینم دیگر ا
مفاهیم در راستای وضف معشوق یا مسائل عرفانی و معرفتی است. قالب عمده در سبک عراقی 
غزل است. دیگر دورۀ »وصف برای وصف« تمام می شود و شعر از آن طرب و شادباشی به نوعی 
به یک حزن درونی و درد عمیق بدل می گردد. به همین دالیل است که دیگر کمتر شعری داریم 
که سرتاســر و یا حتی در چند بیــت متوالی به وصف بهــار و طبیعت بازگــردد و اشــارات به صورت 
ایهامی، اســتعاری و ابهام آمیز است و شــعر شــاعرانی چون مولوی و عطار و حافظ سراسر با نماد 

روبه رو هستیم. به اشاراتی از بهار در سبک عراقی و در شاعران مطرح این دوره می پردازیم:

    سعدی
شــاید ســعدی از نظر خوشــی و خوش باشــی به نســبت حافظ و موالنا بیشــتر به ســنت شاعران 
گذشته پایدار باشد، اما تغییر محسوســی که در اشعار سعدی دیده می شــود، استفاده از عناصر 
طبیعی برای وصف معشوق زمینی است. ابیات سعدی کمتر تأویل عرفانی پیدا می کنند، اما 
باز تفاوت های فراوانی میان نگاه ســعدی و شــاعران ســبک خراســانی به طبیعت وجود دارد. 
قصیده ای از سعدی را در وصف بهار مرور می کنیم: )هرچند نمود مسائلی که در رابطه با سبک 
عراقی گفته شد در غزل بیشتر است اما باز این قصیده را مقایسه کنید با قصاید و اشعار شاعران 

سبک خراسانی(
بامدادی که تفاوت نکند لیل و نهار    /    خوش بود دامن صحرا و تماشای بهار

صوفی از صومعه گو خیمه بزن بر گلزار   /   که نه وقتست که در خانه بخفتی بیکار
بلبالن وقت گل آمد که بنالند از شوق   /   نه کم از بلبل مستی تو، بنال ای هشیار

آفرینش همه تنبیه خداوند دلست   /   دل ندارد که ندارد به خداوند اقرار
این همه نقش عجب بر در و دیوار وجود   /   هر که فکرت نکند نقش بود بر دیوار
کوه و دریا و درختان همه در تسبیح اند   /   نه همه مستمعی فهم کنند این اسرار

خبرت هست که مرغان سحر می گویند   /   آخر ای خفته سر از خواب جهالت بردار
هر که امروز نبیند اثر قدرت او   /   غالب آنست که فرداش نبیند دیدار

تا کی آخر چو بنفشه سر غفلت در پیش   /   حیف باشد که تو در خوابی و نرگس بیدار...

    حافظ
حافظ اســتاد ایهام بالنظیــر و ابهام اســت و کلمــات و عبــارات و ابیــات او، تأویل های مختلف 
عرفانــی، اجتماعی، مذهبــی و حتــی تاریخی پیــدا می کننــد و از همین روســت که پیــدا کردن 
شــعری در وصف بهار و طبیعت از او که صرفًا تک منظوره باشد ســخت و شاید حتی غیرممکن 
باشد. با این که بسامد بهار و کلمات متناســب با آن در اشعار حافظ کم نیســت، اما این کلمات 
ح و تعبیرند. غزلی از حافظ کــه در هر بیت به نوعی  گانه قابل شــر هرجا و هر بار به گونه ای جدا

رمزی از بهار نهفته است در ادامه می خوانیم:
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    مولوی
موالنا شاعری است که بی شک بی او، شــعر عرفانی اوج خود را هرگز نمی یافت. در اشعار موالنا 
سرتاسر با نماد و اسطوره سر و کار داریم و این نمادها در مفردات و غالب کلی آثار او نمایان است. 
کمتر پیش می آید موالنا بگوید باغ و منظورش باغ باشد و بگوید بهار و صحبت از این بهار آفاقی 
مدنظر او باشــد. بهار در آثار موالنا، عمدتًا بهار جان اســت و بهار، با رســتخیز غایی جهان پیوند 

می خورد. یکی از غزلیات دیوان شمس را به عنوان نمونه از نظر می گذرانیم:
آمد بهار ای دوستان منزل سوی بستان کنیم   /   گرد غریبان چمن خیزید تا جوالن کنیم

امروز چون زنبورها پّران شویم از گل به گل   /   تا در عسل خانه جهان شش گوشه آبادان کنیم
آمد رسولی از چمن کاین طبل را پنهان مزن   /   ما طبل خانه عشق را از نعره ها ویران کنیم

بشنو سماع آسمان خیزید ای دیوانگان   /   جانم فدای عاشقان امروز جان افشان کنیم
زنجیرها را بردریم ما هر یکی آهنگریم   /   آهن گزان چون کلبتین آهنگ آتشدان کنیم

چون کورۀ آهنگران در آتش دل می دمیم   /   کآهن دالن را زین نفس مستعمل فرمان کنیم
آتش در این عالم زنیم وین چرخ را برهم زنیم   /   وین عقل پابرجای را چون خویش سرگردان کنیم

کوبیم ما بی  پا و سر، گه پای میدان گاه سر   /   ما کی به فرمان خودیم تا این کنیم و آن کنیم
نی نی چو چوگانیم ما در دست شه گردان شده   /   تا صد هزاران گوی را در پای شه غلطان کنیم
خامش کنیم و خامشی هم مایۀ دیوانگیست   /   این عقل باشد کآتشی در پنبه پنهان کنیم

    صائب تبریزی
صائب یــا به قول اســتاد محمد قهرمــان، موالنا صائــب، از بزرگان ســبک هندی یــا به قولی، 
سبک اصفهانی است که نازک خیالی او و چیرگی اش در بستن مضامین دشوار و دور از ذهن، 
از او شــاعری ممتاز ســاخته اســت. صائــب عــالوه بــر این کــه در تک بیت هــا و بخش هایی از 
غزل های خــود از بهار و مضامین مرتبط با آن ســود جســته اســت غزلــی دارد کــه منحصرًا در 

حال و هوای بهار و با نگاهی عبرت آمیزانه به طبیعت و رستاخیز آن سروده شده است:
بیا و تازه کن ایمان به نوبهار امروز   /   که شد قیامت موعود آشکار امروز

شکوفه از افق شاخ همچو اختر ریخت   /   نشان صبح قیامت شد آشکار امروز
محیط رحمت حق در تالطم آمده است   /   کف از شکوفه فکنده است بر کنار امروز

ک بی قرار امروز زتازیانه پی در پی نسیم بهار   /   زمین شده است چو افال
زجوش الله و گل کز رکاب می گذرد   /   پیاده جلوه کند در نظر سوار امروز

چمن چنان به صفا شد که هر نهالی را   /   توان کشید به آغوش چون نگار امروز
زجوش الله و گل خار بر سر دیوار   /   شده است همچو رگ لعل آبدار امروز

گشوده است بساط مالیمت ایام   /   لطیف تر ز رگ گل شده است خار امروز
زجوش قطره شبنم شده است روی زمین   /   ستاره خیز چو رخسار شرمسار امروز

هوا خمارشکن، گل پیاله گردان است   /   پیاله نوش و میندیش از خمار امروز
به شغل عیش، شب و روز را برابر دار   /   که عدل گشت ترازوی روزگار امروز

به دام و دانه چه حاجت، که موج سبزه و گل   /   شده ست سلسلۀ گردن شکار امروز
گر بود اثری ظاهر از غبار امروز همین بر آینۀ سیل نوبهاران است   /   ا

زالله جوش خم باده می زند کهسار   /   شراب لعل برآید ز چشمه سار امروز
چراغ الله گره کرده دود را در دل   /   کهب ی صفا نشود بزم نوبهار امروز

چه بادبان که مهیا نکرده است از ابر   /   برای کشتی می، موسم بهار امروز
گر صائب   /   چو غنچه سرز گریبان خود برآر امروز     بهشت نقد طلب می کنی ا

ابر آذاری برآمد، باد نوروزی وزید
وجه می می خواهم و مطرب که می گوید رسید

شاهدان در جلوه و من شرمسار کیسه ام
بار عشق و مفلسی صعب است می باید کشید

قحط جود است آبروی خود نمی باید فروخت
باده و گل از بهای خرقه می باید خرید

گوییا خواهد گشود از دولتم کاری که دوش
من همی کردم دعا و صبح صادق می دمید

با لبی و صد هزاران خنده آمد گل به باغ
از کریمی گوییا در گوشه ای بویی شنید

ک ک شد در عالم رندی چه با دامنی گر چا
جامه ای در نیک نامی نیز می باید درید

این لطایف کز لب لعل تو من گفتم که گفت؟
وین تطاول کز سر زلف تو من دیدم که دید؟

عدل سلطان گر نپرسد حال مظلومان عشق
گوشه گیران را ز آسایش طمع باید برید

تیر عاشق کش ندانم بر دل حافظ که زد
این قدر دانم که از شعر ترش خون می چکید

    عطار
در شــعر عرفانی خالص، بی شــک عطار در کنــار موالنا از 
سردمداران است. اشــعار قلندری این شــاعر نیشابوری 
کثر شــاعران سبک خراسانی  شــهره اند. عطار نیز مانند ا
نگاهی متفاوت و انفســی به بهار و طبیعت دارد و گویی 
در این جهان رنگ رنگ  در جســتجوی گم شــدۀ درونی 
خویشــتن می گــردد و دنیــا را سراســر جلــوه ای از حــق 
می دانــد؛ آن گونه کــه در رباعیات مختارنامه هم اشــاره 
دارد: »هرچیــز کــه هســت جملــه چــون آیینه ســت/ در 
دســت گرفته، روی خــوی می بینــد« غزلی کــه در ادامه  
از عطار آورده شــده، احوال زمین در بهار را با  اشــاراتی به 

ح می دهد: مرگ شر
جهان از باد نوروزی جوان شد

زهی زیبا که این ساعت جهان شد
شمال صبحدم مشکین نفس گشت

صبای گرم رو عنبرفشان شد
تو گویی آب خضر و آب کوثر

ز هر سوی چمن جویی روان شد
چو گل در مهد آمد بلبل مست

به پیش مهد گل نعره زنان شد
کجایی ساقیا؟ درده شرابی

که عمرم رفت و دل خون گشت و جان شد
قفس بشکن کزین دام گلوگیر

کنون توان شد گر خواهی شدن ا ا
چه می جویی به نقد وقت خوش باش
چه می گویی که این یک رفت و آن شد

یقین می دان که چون وقت اندر آید
تو را هم می بباید از میان شد

چو باز افتادی از ره ره ز سر گیر
که همره دور رفت و کاروان شد

......
در شعر عرفانی خالص، بی شک عطار در کنار موالنا از سردمداران است. اشعار 

قلندری این شاعر نیشابوری شهره اند. عطار نیز مانند اکثر شاعران سبک خراسانی 
یی در این جهان رنگ رنگ  در  نگاهی متفاوت و انفسی به بهار و طبیعت دارد و گو
یشتن می گردد و دنیا را سراسر جلوه ای از حق می داند جستجوی گم شدۀ درونی خو
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»بهار« از کلمات پرکاربرد در شــعر بیدل اســت . امــا این کاربرد 
نســبتًا وافر تنها بدین واســطه نیســت که شــاعر همانند دیگر 
شــاعران زبان فارســی توجهی خاص به این فصل دارد. البته 
بهار فصل محبوب شــاعران ما بوده اســت و این خــود دالیلی 
دارد که در این مقام بــدان نمی پردازیم . بیدل هم در جاهای 
بسیاری از این منظر به بهار نگریسته است . این مطلع یکی از 

غزل های زیبای اوست :
امروز نوبهار است ، ساغرکشان بیایید

ل ، جوشِ  باده دارد تا گلستان بیایید
ُ

گ
و در این بیت شاعر میان یار و بهار مقارنتی یافته است :

یار شد بی پرده ، دیگر تاب خودداری که راست ؟
ای رفیقان ! نوبهار آمد، کنون دیوانه ام 

و در این بیــت یک رنــدی جالب دیده می شــود. باالخــره با نو 
شــدن حیات ، همه موجودات قابلیت های خود را به نمایش 

می گذارند. پس زاهد هم باید با تزویر به میدان آید.
بهار آمد، تو هم ای زاهد بی درد! تزویری 

چمن گل ، شیشه قلقل ، یار مستی ، من جنون کردم 
و باالخره یکی از بهترین تک بیت های بیدل با محوریت بهار، 
بیت زیر اســت کــه در آن گل هایی کــه می روینــد، نامه هایی 
ک بــه ما  دانســته می شــود کــه از ســوی یــاران رفتــه از دل خــا

فرستاده شده است .
بهار، نامه ی یاران رفته می آید

گلی که وا کند آغوش ، در برش گیرید
از این هــا گذشــته دو غــزل مســتقل بــا ردیــف »بهــار« هــم در 
غزلیات او می توان یافت که بدان ها اشــاره خواهیــم کرد. اما 
این تنها بخشــی از »بهارســتایی « بیدل اســت . ما یک کاربرد 
گســترده  واژه  »بهــار« را هــم در شــعر او شــاهدیم ، آن هــم در 
مواردی که شــاعر مــا بهــار را نه به معنــی فصل اول ســال ، که 
در یک معنی مجازی هم به کار می بــرد و آن به مفهوم مطلقِ  
»خّرمــی « و »نشــاط« اســت . مثــاًل در ایــن بیت هــا بهار بیشــتر 

همین معنی مجازی »خرمی و فرخندگی « را دارد.
ای نسیم از کوی جانان می رسی ، آهسته باش 

همرهت بوی بهاری هست و من دیوانه ام 
بهار آن دل که خون گردد به سودای گل رویی 

ختن فکری که بندد آشیان در حلقه مویی 
بر فرق عّزت تو نزیبد گلی دگر

ک ! گر بهار کنی ، نقش پا شوی  ای خا
بر اساس همین نگرش است که شــاعر ما در جاهای بسیاری 
مصــدر »بهــار داشــتن « را بــه معنــی »خــّرم بــودن «، »فرخنده 
بودن «، »بانشــاط بودن «، »جلوه داشــتن « و امثال این ها به 
کار می بــرد و ایــن به واقــع ایجاد یــک ظرفیت معنایــی جدید 
برای این کلمه اســت . مثاًل در بیتی دیگر از همان غزل »امروز 

کنون دیوانه ام  ای رفیقان ! نوبهار آمد، 
محمدکاظم کاظمی

درباره بهار در شعر بیدل دهلوی، شاعر بزرگ ݣݣݣسبک ݣݣݣهندی

نوبهار است ...« می خوانیم :
امروز آمدن ها چندین بهار دارد

فردا که راست امید تا خود چه سان بیایید؟
و ایــن »چندیــن بهــار دارد«، مجــازًا یعنــی »چندیــن خّرمی و 

فرخندگی دارد«.
چقدر بهار دارد سوی دل نگاه کردن 

به خیال قامت یار، دو سه سرو آه کردن 
و »بهار دارد« یعنی »نیک و خوشایند است «.

این نوع کاربرد »بهار داشــتن « را در آن دو غزل با ردیف »بهار« 
که پیشتر ذکرشان رفت هم می بینیم :

از گل و سنبل به نظم و نثر سعدی قانعم 
این معانی در گلستان بیشتر دارد بهار

در این جا »دارد بهار« یا »بهار دارد« فعلی مرکب است به معنی 
»جلــوه دارد«. یعنــی »ایــن معانــی ، در گلســتان بیشــتر جلوه 
گر چنین فرض  دارد« )منظور کتاب گلستان سعدی است (. ا
نکنیم و »بهــار« را فاعل جملــه بگیریم ، یعنــی بگوییم »بهار 
این معانی را در گلســتان دارد« معنی بیت تباه می شــود. این 

هم مثال هایی دیگر.
شبنم ما را به حیرت آب می باید شدن 

کز دل هر ذّره ، طوفانی دگر دارد بهار
یعنی »از دل هــر ذره ، طوفانــی دیگر جلــوه دارد« یــا »از دل هر 

ذره طوفانی برخاسته است .«
بی فنا نتوان گلی زین هستی موهوم چید

صفحه ما گر زنی آتش ، شرر دارد بهار
گر صفحه ما را آتش بزنی ، از آن شرر برمی خیزد« یعنی »ا

از خزان آیینه دارد صبح تا گل می کند
گر دارد بهار جز شکستن نیست رنگ ما، ا

گر جلوه ای دارد، همان شکستن است « یعنی »رنگ ما ا
زخم دل عمری است در گرد نفس خوابانده ام 

در گریبانی که من دارم سحر دارد بهار
یعنی »در گریبان من ، سحر جلوه دارد«

این بیت ها که نقل کردیم ، بدون توجه به این معنی از »بهار 
داشــتن « غالبًا مهمل یا حداقل مبهم به نظــر می آید و همین 

خود یکی از جوانب ابهام در شعر بیدل است .
ایــن ایجاد ظرفیــت معنایی به کلمــات ، خاص کلمــه »بهار« 
نیســت ، بلکه شــاعر ما با بســیار واژگان ایــن کار را می کند و به 
دایره معنایشــان گســترش می بخشــد، به گونه ای که بدون 
وقــوف بــه ایــن معانــی ، در شــعر بیــدل راه بــه خطــا خواهیم 
پیمود. به واقع یکی از دالیــل این که گروهی از ادبا، شــاعر ما 
را مغلق گــوی و در مــواردی پریشــان گوی وانمــود می کننــد، 

گاهی شان از این ظرایف است .     حاصل ناآ

شاعر ما در 
جاهای بسیاری 

مصدر »بهار 
داشتن « را به 

معنی »خّرم 
بودن «، »فرخنده 
بودن «، »بانشاط 

بودن «، »جلوه 
داشتن « و امثال 

کار  این ها به 
می برد و این به 
واقع ایجاد یک 
ظرفیت معنایی 
جدید برای این 

کلمه است 
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رمز و رازهای سفره 
هفت سین 

هفت سین بین سلسله آیین های نوروزی، رازآلودترین و فلسفی ترین سنتی 
اسـت که در پس هر سـین آن داسـتان ها و رازهای بسـیاری نهفته اسـت. با این 
حـال ایرانیـان کمتـر بـه فلسـفه وجـودی ایـن سـفره نـوروزی توجـه می کننـد و 
هرسـاله بـه رسـم عـرف و عـادت آن را در خانه هـای خـود می گسـترانند. بـه همیـن دلیـل 

برآن شـدیم تا با مرور آثار مورخان و سفرنامه نویسـان پرده از راز هفت سـین برداریم.  

باید گفت تاریخ دقیق ورود هفت سین به مراسم نوروزی به 
طور دقیق مشخص نیست، اما یکی از قدیمی ترین اسنادی 
که نشانگر نماد هفت سین است، مطلبی است که ابوریحان 
بیرونــی در آثــار الباقیــه بیان کــرده اســت: »چون جمشــید بر 
اهریمــن که راه خیر و برکت و باران ســبز شــدن گیــاه را گرفته 
بود، پیروز شــد و دوباره بــاران باریــدن گرفت و گیاهان ســبز 
شــدند، مردم گفتند روز نــو )یعنــی روز نویــن و دوره ای تازه( 
آمده اســت. پــس هر کســی ظرفی جــو کاشــت و مــردم در روز 
ح، هفت نوع غله کاشــتند و ســبز کردند.«  نــوروز در هفت طر
یکــی دیگــر از منابــع کهنــی کــه بــه هفــت ســین اشــاره کرده 
»المحاســن و االضــداد« جاحــظ اســت. در ایــن کتــاب آمــده 
اســت که ساســانیان در نــوروز هفــت دانــه را بر هفت ســتون 

می کاشتند یا نانی می پختند از هفت غله مختلف.

    سفره خانگی
بــه  ویــژه ای  نــگاه  سفرنامه نویســان  و  قاجــار  دولتمــردان 
این ســفره هفت ســین داشــته و در آثــار خــود اشــاره هایی به 
کرده انــد. عبــدا... مســتوفی و معیرالممالــک دو تــن از  آن 
شناخته شده ترین رجال قاجار هســتند که در آثار خود درباره 

نوروز و نمادهای آن مطالب جالبی آورده اند.
مســتوفی در ســفرنامه  خــود بــا اشــاره بــه ســفره هفت ســین 
می نویســد: »ســفره عید ســفره خانوادگی بــود. بزرگ تر خانه 

    توپ تحویل سال نو
هفت سین بخش جداناشــدنی نوروز اســت و برای ما نوروز بدون آن رنگ و بویی ندارد. تب و 
تاب تدارک وسایل سفره هفت سین، سبزه سبز کردن، انداختن ماهی قرمز به تنگ و در صف 
خرید ســمنو انتظار کشــیدن جزو خاطرات شــیرین ما ایرانی هاســت که ســالی یک بــار فرصت 
تجدیــد آن را پیــدا می کنیم. بــا این حال کمتــر پیش آمــده که بــرای یافتن دلیل آن ســری به 
کتابخانه بزنیم و در میان انبوه آثار مکتوب و تاریخی ردی از فلســفه وجودی این سفره پر رمز 
و راز پیدا کنیم، اما خبرگزاری ایبنا این کار را برای شما کرده است و با مراجعه به منابع معتبر از 

راز و رمزهای خوان نوروز مطالب مفیدی را گردآوری کرده است.
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می نشســت، افــراد خانــواده بــه دور او جمع می شــدند، توپ 
کــه صــدا می کــرد، بیــن آن هــا تبریــک و روبوســی  تحویــل 
ردوبدل می شد. بزرگ ترها به کوچک ترها عیدی می دادند، 

شربت و شیرینی صرف می کردند.«
مســتوفی ســفره هفت ســین دوره قاجــار را این گونــه ترســیم 
می کند: »در ســفره عید، گذشــته از شیرینی و شــربت و آجیل 
باید هفت سین هم موجود باشد. هفت سین عبارت از هفت 
کــی بود کــه اســم آن به ســین شــروع شــود. معمواًل  چیز خورا
ســنجد و سپســتان )نام گیاهی کــه در نواحی جنوبــی ایران 
کندگــی دارد( و ســبزی و  کرانــه ای خلیج فــارس پرا به ویــژه 
سمنو و سماق و سرکه و سیب هفت ســین را تشکیل می کرد. 
هرکدام از این هفت تا دستیاب نبود، ســپند )اسفند( و سبزه 
جانشین آن می شــد حتی بعضی ها ماهی را به مناسبت اسم 
غ پرکرده  عربیش »سمک« جزو آن می کردند. نان و پنیر و مر
و ماهی زنــده در ظــرف آب و شــیر و ماســت هم بر ایــن جمله 
عالوه می شد. مقدســین قرآن هم سر ســفره عید گذاشته »یا 
مقلب القلوب و االبصار و یا مدبر اللیل و النهار یا محول الحول 
و االحوال حــول حالنا الی احســن الحــال« می خواندنــد و نیز 
هفت آیه قرآن که به سالم شروع می شود »سالم علی ابراهیم 
- ســالم قوال من رب الرحیم- ســالم علی آل یاســین- ســالم 
علی موســی و هرون- ســالم علــی نوح فــی العالمین- ســالم 
علیکــم طبتم فادخلوها خالدین- ســالم علیکــم بما صبرتم 
فنعم عقبی الدار را در قدح چینی نوشته، با آب باران نیسان، 
نوشــته می شســتند و از آن در موقــع تحویــل می خوردنــد. 
آخوندها از این آب دعا در ســفره عید خود داشــتند و پذیرایی 

عید بعضی از آن ها هم منحصر به همین آب دعا بوده.«

    قرآن در باالی سفره
معیرالممالــک از دیگــر رجال عهــد قاجار اســت درباره ســفره 
هفت ســین این گونه می نویســد: »ترتیب هفت ســین همان 
کنون نیز خوشــبختانه نزد برخی از ایرانیان پای بند  بود که ا
کان متــداول اســت، با  به آداب و ســنن گذشــته و رســوم نیــا
این تفاوت کــه در قدیــم ایــن آداب مفصل تر برگزار می شــد. 
در باالی سفره هفت سین کتاب آســمانی مسلمین و شمایل 
شــاه مــردان برابــر آینــه  ای بــزرگ و زیبــا خودنمایــی می کرد. 
در دو طــرف آینه، شــمعدان هایی چندشــاخه شــمع زده قرار 
داشــت. آنچه بر ســفره هفت ســین حاضر می آوردنــد، بدین 
قرار بود: ســبزه، سنبل، ســیب، سیر، سماق، ســرکه و سمنو، 
غ و ماهی، کاســه بلورین پــر از آب  انواع شــیرینی و آجیل، مــر
کــه روی آن چند بــرگ گل شــناور بود، چنــد گلــدان نرگس و 
نیز انــواع گل هــا و میوه هــای مصنوعــی از موم رنگیــن درون 
گلدان های مزین بــه کاغذهای طالیــی و نقــره ای، ظرفی از 
اسپند الوان و عناب زرورق زده، کاســه ای ماست و کاسه ای 
عســل و یک شــاخ نبــات، منقلی ســیمین برای بخور اســپند 
و کنــدر در گوشــه ای از ســفره، بســاط هفت ســین را تکمیــل 
می کرد. گرد آتش این منقل مادر خانواده بــه تعداد فرزندان 
غ می نهاد و مقید بود که پس از تحویل سال  خویش تخم مر

آن ها را نوش جان کند.«
او در کتــاب »زندگانی خصوصی ناصرالدین شــاه« در مطلبی 

که بــه برگــزاری جشــن نــوروز و آییــن ســالم عــام در کاخ مرمر 
اختصاص داده به ســفره هفت ســین نیز اشــاره کرده و آورده 
اســت: »از چند گام به در ورود تاالر مانده، ســفره سپید بزرگی 
گسترده، بساط هفت سین را روی آن می چینند، دامنه آن تا 
شاه نشــین وســیعی که تخت مرصع فتحعلی شــاه در آن قرار 
داشــت کشــیده می شــد، روی تخــت، مســندی )تکیــه گاه( 
زربافت، کار هندوستان می گستردند. روی آن تشکی نهاده، 
پارچــه ای مرواریــد دوزی، رویــش می کشــیدند و کنــارش دو 
متــکای جواهــردوزی بــا ریشــه و منگوله هــای مرواریــد قــرار 
می دادند، چهار شمعدان مرصع که دارای آویزه های درشت 
از ســنگ های قیمتی بودند، در چهارگوشه تشــک گذاشته، 
شــمع های آن را می افروختنــد. خــواه روز، خواه شــب، ســایر 
جارهــا و چهــل چــراغ هــا را نیــز روشــن می کردنــد و مجلــس، 
شــکوه عجیبــی بــه خــود گرفتــه، جواهــرات و نشــان هایی 
که بــه ســینه حضار نصــب بــود در پرتــو چراغ ها درخشــندگی 
مخصوص پیدا می کــرد. در شاه نشــین های اطــراف تخت، 
روســای ایل قاجار بــا ســرداری های ترمه و شمشــیر بســته با 

لباس های رسمی می ایستادند.«

    گل های سین دار
در نوشــته های ســیاحان قرن نوزدهــم میالدی اثــر چندانی 
از سفره هفت ســین نیســت. تنها دو نمونه از ســیاحان اشاره 
کــه بــه آن هــا  مختصــری بــه ایــن نمــاد نــوروی داشــته اند 
کــه در 1860 میــالدی از  می پردازیــم. هاینریــش بروگــش 
تهران بازدید کرده اســت، اشــاره کوتاهــی به ســفره ایرانیان 
در نوروز می کند و می نویســد: »ایرانیان برای نوروز گل هایی 

می کاشتند که نامشان با سین آغاز می شده است.«
اوبن، ســیاح فرانســوی که در دوره قاجار از ایران دیدن کرد، 
نیز با اشــاره  به ســفره هفت ســین می گوید: »بزرگ ترین نماد 
نوروز ســفره هفت  ســین اســت. ایرانیان ســفره هفت سین را 
از ضروریات  آغاز ســال نــو می دانند کــه عبارتنــد از: ماهی - از 
ســین لغت عربی ســمک گرفته شــده اســت - ســیب، ســیر، 
ســبزی، ســرکه، ســنجد و ســنگک. بعد از آن دید و بازدیدها 
شــروع می شــود. مردم به دیدن همدیگر می روند و سال نو را 

به همدیگر تبریک می گویند.«

    هفت مقدس
هاشــم رضی در کتــاب »گاه شــماری و جشــن های ایرانیان« 
می نویســد: »ایرانیان عقیده داشــتند که در ایام نــوروز ارواح 
درگذشتگان از جایگاه آســمانی خود به زمین و به خانه های 
خویــش بــاز می گردنــد. بازمانــدگان بــرای پذیرایــی از آن هــا 
ک ها  ک ها و نوشا سفره ای رنگین می گستراندند و انواع خورا
را در آن می نهادنــد تــا ارواح درگذشــتگان از پذیرایــی و صفا و 
کیزگــی بازمانــدگان، دل خــوش شــده و آنــان را برکت عطا  پا

کنند. این رسم توجیه سفره نوروزی یا هفت سین شد.«
بــه نظــر دکتــر مهــرداد بهــار، آییــن هفــت ســین در ارتبــاط با 
تقدس هفت ســیاره مؤثر بوده اســت و گمان بر ایــن بوده که 
گر کســی هــر هفــت را در اختیار داشــته باشــد، نظــر لطف هر  ا

هفت سیاره را به خود جلب کرده و خوشبخت می شود.    

معیرالممالک از 
رجال عهد قاجار 

باره  است که در
سفره هفت سین 

این گونه 
یسد:  می نو

»ترتیب هفت سین 
همان بود که 

کنون نیز  ا
خوشبختانه نزد 
برخی از ایرانیان 
پای بند به آداب 

و سنن گذشته 
کان  و رسوم نیا

متداول است، با 
این تفاوت که در 

قدیم این آداب 
مفصل تر برگزار 

می شد. در باالی 
سفره هفت سین 

کتاب آسمانی 
مسلمین و شمایل 

شاه مردان برابر 
آینه  ای بزرگ و 
یبا خودنمایی  ز

می کرد
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واقعًا تماشا داشت
پژوهشگران، مورخان و سیاحان در بررسی نوروز و آیین های آن به 
روز پایانـی ایـن جشـن کهـن نیـز توجـه داشـته و مطالـب ارزشـمندی 
کـه در  کرده انـد  آثـار خـود بیـان  دربـاره آییـن سـیزدهم فروردیـن در 

ایـن گـزارش مـروری کوتـاه بـر آن هـا داریـم.  

    »آثارالباقیه« بیرونی
ابوریحــان بیرونــی که بــه حق، مردم شناســی تیزبین اســت 
در »آثارالباقیــه« بــه نقــل از »دانشــنامه مزدیســنا« در مقابل 
لغــت ســیزه به در می نویســد: »روز ســیزدهم نــوروز در ایران، 
همــگان برابــر یک رســم به بیــرون شــهر رفتــه و بــه تفریح و 
گــردش می پردازند تا بــه اصطالح نحوســت ایــن روز را به در 
کنند.« گــره زدن ســبزه یکی از رســوم ســیزده به در اســت که 
دیدگاه هــای بســیاری درباره فلســفه آن وجــود دارد. یکی از 
قدیمی ترین اظهارنظرها درباره این رســم از حمزه اصفهانی 
در کتــاب »ســنی ملــوک االرض و االنبیــا« و همچنیــن »آثــار 
الباقیه« ابوریحان اســت. بر اســاس مطالب ایــن دو کتاب، 
مشی و مشــیانه روز ســیزدهم فروردین با هم ازدواج کردند. 
در آن زمــان چون عقــد و نکاحی شــناخته شــده نبــود آن دو 
به وســیله گره زدن دو شــاخه مــورد، پایــه ازدواج خــود را بنا 
گاهی  نهادند و چــون ایرانیــان باســتان از این راز به خوبــی آ
داشــتند، آن مراســم را - به ویژه دختران و پســران دم بخت 
- انجام می دادند و امروز هم دختران و پســران برای بستن 

پیمان زناشویی نیت می کنند و سبزه گره می زنند.

    عبدا... مستوفی
ح زندگانی من« بخش قابل  عبدا... مستوفی در کتاب »شر
توجهــی را بــه نــوروز اختصــاص داده اســت و در پایــان ایــن 
بخــش توجه ویــژه ای به ســیزده بــدر دارد. وی در ایــن باره 
ج بــود. روز یا  می نویســد: »ســیزدهم نوروز عیــد ورزش و تفر
شــب پیش، هرکس بقدر وســع و لزوم تدارکی بــراى این روز 
می دید. از صبح این روز خانواده هاى شــهرى با سماورهاى 
کــی روزانــه را  کــه در آن خورا کوچــک و بقچــه بســته هایی 
بســته بودنــد، خیابان هایــی را کــه به بیــرون شــهر می رفت 
پر می کردند. دســته دیگــر که ســیزده بدر را فقط بــراى عصر 
گذاشته بودند، از دو سه ساعت بعد از ظهر به این خیابان ها 
رو می آوردند. از شــهر که بیرون می رفتند، هر دســته اى کنار 
نهر آب و ســبزه زارى می نشســتند. نهار را در زیر طاق آسمان 
گر چند درختی گیر آورده بودند، در زیر سایه کم آن صرف  و ا
می کردنــد. آجیل و شــیرینی هم چه قبــل از نهار و چــه بعد از 
نهار داشــتند، به عــالوه عصــر کاهو با ســرکه یا ســکنجبین و 
یا ســرکه شــیره حکما بایــد بخورنــد. بعضــی از خانواده های 
نســبتًا تواناتر رشــته بریده و نخود و لوبیای پخته و اســفناج 
خــرد کــرده شســته در دو ســه کیســه و دوغ و کشــک در یک 
کــوزه و مقــداری پیــاز و روغــن همــراه بــرده و در یورتــی کــه 
بــرای خــود گرفته بودنــد، آش رشــته ای هــم ضمیمه ســایر 

کی ها می کردند.« خورا
مستوفی ادامه می دهد: »ســماور آن ها از صبح بار بود. شاید 
ایــن روز ده یــک اهــل شــهر هــم در شــهر نمی مانــد و اجمــااًل 
ج خودداری  هرکس تمکن بدنی داشــت، از این تفریح و تفر
کثــر بــه باغ هــای داخــل یا  نمی کــرد. خانواده هــای اعیــان ا
ج شــهر می رفتند و در آن جا ســیزده بدر را با تمــام لوازم و  خار
جزئیــات برگــزار می کردنــد. مــادرم از اقــوام و دوســتان خــود 
دعــوت می کــرد و در بــاغ بیرون کــه نزدیــک ســه راه خیابان 
بــرق و شــهر ری امــروز واقــع بــود، ســیزده بــدر حســابی برپــا 

روز پایانی نوروز در سفرنامه ها و کتاب های تاریخی

ســیزدهمین روز فروردین ماه پایان بخش جشــن ها و آیین های نوروزی است. آیین هایی که 
از نیمه اســفند آغاز می شود و به ســیزدهمین روز از اولین ماه سال ختم می شــود. هرچند برخی 
اعتقاد به نحوست این روز دارند و برای اثبات گفته خود دالیل و مستنداتی می آورند، اما آنچه 
ج، شــادی، گردهمایی  مســلم اســت این اســت که ســیزده بدر برای ما ایرانیان روز تفریح، تفر

خانوادگی و سرور است. روزی که به امید برای سالی پربارتر به پایان می رسد.
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می داشــت، خانم ها به داربســت مو کنار دیوار باغ تاب 
می بســتند و تــاب می خوردند حتی الــک دولک و توپ 
بازی هم می کردند. ما هم البته در این ضیافت شرکت 
داشــتیم، ولی این کار مانــع آن نبود که عصر ســری به 
بیــرون دروازه دوالب زده و منظره ســیزده بــدر عمومی 
را هــم تماشــا کنیــم.« وی در ادامه به بازی هــای ویژه 
ســیزده به در )در دوره قاجــار( اشــاره می کنــد: »منظــره 
بیــرون شــهر بســیار جالــب بــود، بچه هــا و جوان هــا و 
کامل مردها دسته دســته به بازی هاى ورزشــی از قبیل 
الک دولک بازى، اعم از سردســتی و سرســنگی و چرى 
یــا نچرى زوئــی و توپ بــازى، گردو، بــل بگیر بــاال بیا و 
چپ تــوپ و باقلی به چنــد من؟ و بــازى جرنک جرنک 
گــر وضعیت مــکان اجازه مــی داد،  اســب چه رنــگ؟ و ا
گرگم به هوا و قایم باشک مشــغول بودند. میمون بازها 
و خرس بازها و بزبازها و غول بیابانــی و دورى گردان ها 
با تنبک و تصنیــف خواندن خود هم می آمدنــد و با َده 

شاهی پنج شاهی اسباب سرگرمی می شدند.«

    از داش مشدی ها تا پهلوان کچل
مســتوفی می نویســد: »دســته های مطربی که تارزن و 
آوازه خــوان هم داشــتند زیــاد بودند. طبق هــای آجیل 
و شــیرینی و باالختصاص کاهــو به حد فــراوان به روی 
چهــار پایه هــای چوبــی گذاشــته شــده و فروشــندگان 
خــود مشــتری می طلبیدنــد.  معمولــه  توصیفــات  بــا 
داش مشدی ها، عباها را یک شــاخ به دوش انداخته، 
گاهــی بــه اجتمــاع بــا خوانــدن یکــی از تصنیف هــای 
متداول جلب توجه می کردند. بعضــی از آن ها با چوب 
پاهــای بلنــد از جلــو و جمعــی از عقــب بــاز بــا خوانــدن 
تصنیف های خــود بچه ها را جلب کــرده هیئت عظیم 
پرســروصدایی راه می انداختنــد. ایــن داش هــا بــازی 
خاصی داشــتند که به آن خرپشــته می گفتند. به حکم 
قرعه اول یکی برای خرپشــته ســاختن تعیین می شد، 
ایــن شــخص بایــد آن قدر خــم شــود کــه دســتش را به 
کعــب پایــش تکیــه بدهــد و ســایرین دورخیــز گرفته با 
تکیه دادن دســت ها به گرده او از رویــش بپرند هرکس 
کار خــود را خــوب عهــده نمی کــرد و خطایــی در عمــل 
بــروز مــی داد، بــه جــای او خرپشــته می ســاخت. یکــی 
از روزهــای ســیزده عیــد، عبــور مــا از پــای دیــوار خرابه 
یخچالــی در بیرون شــهر افتاد، به فاصله بیســت ســی 
ع پــای دیــوار جمعــی ایســتاده منتظر نوبــت بودند.  ذر
کمر این دیوار یک مقوای کاله گذاشــته بودند، آقایان 
ک زیرپای  یکی یکــی به دو به ســمت دیــوار آمده از خــا
دیوارکه از خرابی ســر آن ایجاد شــده بود، بــاال رفته و با 

دست خود مقوای کاله را از باال پایین می انداختند.«
این سیاســتمدار عهد قاجار درباره دیگر مراســم سیزده 
کچــل و  بــدر می گویــد: »بســاط حقه بــازی و پهلــوان 
خیمه شب بازی هم این سر و آن سر پهن بود که وقتی 
مردم از ورزش خســته می شــدند دور بســاط این آقایان 
جمع شــده خســتگی در کنند و خود را بــرای بازی های 

ورزشــی دیگر آماده نماینــد. مردمان اعیــان هم در ایــن روز به باغــات بیــرون می رفتند، ولی 
آن هــا بــه ورزش نمی پرداختنــد. ورزش آن ها همان ســواری و رفتن تــا باغ بود، بــا وجود این 
جوان های آن هــا الک دولــک و تــوپ بــازی را راه می انداختند.« مســتوفی پایــان آیین های 
ایــن روز را این گونه توصیف می کنــد: »وقت عصر، مراجعت مــردم از زن و مرد و بچه و ســواره 
و پیــاده به خصــوص در خیابان های نزدیــک به دروازه هــا که پــر از جمعیت بود واقعا تماشــا 
داشــت. تا یکی دو ماه از عید گذشــته هم روزهای جمعه در ســبزه زارها و باغات بیرون شهر، 
البته نه به عمومیت روز ســیزده، ولی در هر حال از این بازی ها برپا بود که جوان ها از صبح یا 

بعد از ظهر به این گردش های ورزشی می رفتند.« 
ح زندگانی من«،  )تاریخ اجتماعی و اداری دوره قاجاریه از آقامحمد خان تا آخر ناصرالدین شاه یا »شر
تالیف عبداهلل مستوفی، چاپ ششم، تهران: زوار 1388 ص 364-367(

    از نگاه جهانگردان اروپایی
ک، هنریش بروگش و اوبن از جمله ســیاحانی هستند که در سفرنامه های  کوب ادوارد پوال یا
ک در ایــن بــاره می نویســد:  خــود اشــاره ای نیــز بــه آیین هــای ســیزده بــدر داشــته اند. پــوال
»سرانجام روز سیزدهم یعنی آخرین روز عید فرا می رســد. مطابق با یک رسم کهن گویا تمام 
خانه ها در چنیــن روزی معــروض خطر ویرانی هســتند. بــه همین دلیــل همه از دروازه شــهر 
ج می شــوند و به باغ ها روی می آورند. به خصوص زنان که عالوه بــر هراس از خطری که  خار

ظاهرا آن ها را تهدید می کند به انگیزه های دیگری نیز به دشت و صحرا می روند.«
ج شــهر جلوگیری شــود به  وی ادامه می دهد: »بــرای این که تا حدودی از هجوم زنان به خار
دســتور کالنتر از هر زنی عوارض ناچیزی وصول می شــود. بــا این روز دیگر شــادی های نوروز 
پایان می پذیرد. از نظر کشــاورز عید مبدا زمانی اســت که بــر محور آن کار آماده ســازی زمین، 
بذر پاشــیدن و محصول برداشــتن را تعیین می کنــد؛ وی می داند کــه این تخم یــا آن تخم را 
بیســت روز پیش یا پس از عید باید افشــاند؛ ایــن یا آن درخــت را چند روز پیش یــا پس از عید 
باید پیوند زد؛ روی  هم  رفته نوروز در زیر آسمان شاد و زیبای ایران جشنی است برای شادی 
و شــادکامی؛ مع هذا بــه علــت اســراف و تبذیری کــه در کار برگــزاری این جشــن می شــود آثار 

نامساعد آن تا مدتی در زندگی خانواده ها برجا می ماند«. 
ک، ترجمه کیکاووس جهانداری، تهران: خوارزمی 1361، ص266-265( )ایران و ایرانیان، یاکوب ادوارد پوال

اوبن فرانســوی بیرون رفتن مردم از خانه های خود و گشــت و گــذار در اطراف شــهر را به این 
دلیل می دانــد که مــردم می خواهنــد تازه شــدن طبیعــت را جشــن بگیرند. هنریــش بروگش 
روز ســیزدهم نــوروز را روزی نحس از نــگاه ایرانیان دانســته  و علت این نحوســت را این گونه 
بیان می کند: »یکی از روزهای بسیار نحس سال، روز ســیزدهم ماه فروردین است. ایرانیان 
معتقدند که در این روز که به آن ســیزده بدر می گویند، نباید در خانه ماند چون ممکن اســت 
ج شــده و به  نحوســت آن دامنگیر صاحبخانه شــود. لــذا همه مردم از شــهرها و روســتاها خار
صحرا می روند تــا ایــن روز را در هوای آزاد و در زیر ســقف آســمان بگذراننــد. در ایــن روز نباید 
ناراحت بود بلکه بایــد خوش گذراند تــا این که دیوهایی کــه در خانه هســتند بهانه ای برای 

آسیب رساندن به صاحبخانه و اعضای خانواده اش نداشته باشند.«
 )سفری به دربار سلطان صاحبقران، هنریش بروگش، ترجمه مهندس کردبچه، تهران: اطالعات 

1367، ص 138(     

......
مستوفی در کتاب »شرح زندگانی من«: »سیزدهم نوروز عید ورزش و تفرج بود. روز 

یا شب پیش، هرکس بقدر وسع و لزوم تدارکی براى این روز می دید. از صبح این روز 
خانواده هاى شهرى با سماورهاى کوچک و بقچه  هایی که در آن خوراکی روزانه 

را بسته بودند، خیابان هایی را که به بیرون شهر می رفت پر می کردند. دسته دیگر  از 
ساعت دو سه بعد از ظهر به این خیابان ها رو می آوردند...«
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    عباس چشامی
می َپرد آواز از تمام وجودم

بوی گل آمد دوباره بال گشودم
از نفِس باز آسمان به تنم خورد

آینه شد، صاف شد صدای کبودم
شکر، عوض شد هوای خسته خاموش

کنون دیگر برای مردن زودم ا
ح حال گذشته تلخِی کام است شر
دوست ندارم که بشنوید چه بودم

خواست کبابم کند زمستان ای شعر!
گر به چشم تو دودم می بخشی رفت ا

سخت بجا آمدی، ولی خوشم آمد
دیر زمانی چنین غزل نسرودم

این همه بیِت لطیف دست زمین است
سنگ نخواهد نشست طبع حسودم! 

بفرمایید فروردین شود 
اسفند های ما

بهاریه هـا، نشـانه ارادت شـاعران بـه مهم تریـن پدیـده طبیعـت اسـت، بـرای 
قـوه  شـکفتن،  فصـل  پیشـواز  در  کـه  می شناسـیم  را  شـاعری  کمتـر  همیـن 
آفرینـش خویـش را در جـان واژه هـا نریختـه باشـد. در این بخـش بهاریه های 
شـاعران معاصـر و عمدتـًا شـاعران شـکفته در سـال های پـس از پیروزی انقـاب را با هم 

مـرور می کنیـم تـا جـام جانمـان لبریـز از عشـق و مسـتی شـود.  

 بهاریه های شاعران معاصر

    قادر طهماسبی
الله ای گلرنگ تر از ما کجا دارد بهار؟

در حنای خون ما گر دست نگذارد بهار؟
باز هم باز است مشتش در اقاقی زار ما

هر چه دست از آستین، رنگین برون آرد بهار
رنگ می بازند در گلخانه خرداد ما

هر چه در گلدان ُاردی الله می کارد بهار
سبز کن دست دعا ای باغباِن انتظار! 

تا چراغ الله را روشن نگه دارد بهار
باغ را تاراج خواهد کرد گلچین زمان

یك نفس گر پلك، روی پلك بگذارد بهار
خ خ تر از ما نمی خندد به روی مرگ سر سر

زیر پای خارها را هر چه می خارد بهار
خواب خاموشی نگیرد الله ای را زین چمن

گر بارد بهار!  با تمام ابرهایش سنگ ا
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    سعیده کرمانی
میراث سبز مادرم جاری ست

از بطن قلبم تا سر انگشتم
گندم به گندم پیش کفترها

هرصبح دم وامی شود مشتم
خورشید را می آورم بیرون

از پشت پلک پرده توری
سفره به رویم می گشاید چشم
گل می کند با دست من قوری

سیر از محبت می کنم هر بار
با لقمه هایم کودکانم را

می خندم و آواز می خوانم
کت نمی خواهم جهانم را سا

در آشپزخانه غذا را باز
دم می کنم پیمانه پیمانه

می روبم اندوه خیابان را
از شیشه های عینک خانه

می دوزم از این ترمه آبی
یک آسمان را جانمازم را

می پرورانم روی لب هایم
نام خدای چاره سازم را

می خوانم او را با هزار امید
حتما دعاهایم اثر دارد

مهمان من خواهد رسید از راه
آری بهار از او خبر دارد

می مانم این اسفند را چون قبل
پای دعای عهد هر سالم

یک جمعه می آید که نزدیک است
چشم انتظار احسن الحالم

    رضا اسماعیلی
پژمرده ای در خویش و با خلق جهان قهری

با بوی گل، بوی شکفتن، چون خزان قهری
از شوِق بودن، از سرودن، گشته ای خالی

گهان قهری با شعر، این حس قشنگ نا
فصل بهار است و شکفتن را نمی پرسی

اهل تماشا نیستی، با باغبان قهری
هر کوچه باغی رو به رویت می شود بن بست
وقتی تو با خود ای برادر! چون خزان قهری

در عالم هستی، به جز زشتی نمی بینی
با هر چه زیبایی است در این بوستان قهری

با کوه و جنگل، رود و دریا، شبنم و باران
با فصل مهر و ماه، با رنگین کمان، قهری

خ فلک، بیزاری از دنیا بیزاری از چر
چون شوکران تلخی، تو با روح زمان قهری

در بسته ای بر خویش و دنیا بسته درها را
بوی گشایش نیست، تا با این و آن قهری

جز عشق راز دیگری در جان هستی نیست
گهان قهری اما تو با این رستخیز نا

تو داستان آفرینش را نمی فهمی
با آدم و حوای توی داستان قهری

دنیا صدای روشن عشق است، باور کن
عاشق شوی گر همچون »حافظ«، 

می توان!...

    قیصر امین پور
بفرمایید فروردین شود اسفند های ما
نه بر لب، بلکه در دل گل کند لبخند های ما
بفرمایید هر چیزی همان باشد که می خواهد

همان، یعنی نه مانند من و مانندهای ما 
بفرمایید تا این بی چراتر کار عالم؛ عشق
رها باشد از این چون و چرا و چندهای ما
گر با عاشقان داری سِر یاری سِر مویی ا
بیفشان زلف و مشکن حلقه پیوندهای ما
به باالیت قسم، سرو و صنوبر با تو می بالند
بیا تا راست باشد عاقبت سوگندهای ما
شب و روز از تو می گوییم و می گویند، کاری کن
که »می بینم« بگیرد جای »می گویند« های ما
نمی دانم کجایی یا که ای! آن قدر می دانم
که می آیی که بگشایی گره از بندهای ما
بفرمایید فردا زودتر فردا شود، امروز
همین حاال بیاید وعده آیند های ما

    محمدرضا طهماسبی
تو اردیبهشتی من اّما چو اسفند
من از گریه دلخون، تو سرخوش به لبخند
تو آن سیب سرخی که افتاده در رود
من این بید دیوانه پای در بند
من از سیب خوردن نصیبی نبردم
کجا بید و سیبی به هم خورده پیوند؟
بدون تو گیجم، بدون تو تلخم
من بی تو یعنی همین چای بی قند
تو را داغ داغ از لب استکان ها
تو را تازه تازه از این شاخه چیدند
از این بید مجنون کجا می گریزی؟
کجا می روی؟ با که خوشحال و خرسند؟
تو پنهان شدی، من فقط چشم بستم
دلم را به بازی چنین خیره مپسند
چهل رد شد از من، بیایم؟ نیایم؟
چرا سیب سرخم ز من دل نمی کند؟
چهل رد شد از من، نه عقلم فزون شد
نه چیزی شنیدم به وحی از خداوند
زمان برد با خود مرا و به جای
غمت داد بر من غم نان و فرزند
به ده، بیست، سی، چل همه عمر من رفت
تو گفتی که بشمر، نگفتی که تا چند.

    مصطفی محدثی خراسانی 
آمدم تا شکفتنی باشم
با سپیدارها تنی باشم

هر کجا بی سرود و آواز است
سینه ای وقف نی زنی باشم

دست بردارم و لطیف شوم
تا کجا باید آهنی باشم؟! 

گرچه قامت کشیده ام چون کوه
گاه گاهی شکستنی باشم

مثل احساس در غزل جاری
چشمه در چشمه روشنی باشم

واژه از پاره های دل گیرم
تا که شعری شنیدنی باشم

    زهرا وادی پور
در آخرین جمعۀ اسفند
به تحویل مهرت نشسته ام
می چینم سین آخر را 
با سبزینگی حضورت
تنگ دلم می شکند و 
ماهی دلتنگت 
نصیب دریایت می شود
عزیز
عشقمان را برگرد
نگذار مهرت
مهرنامت بخورد
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    مریم حقیقت
هوای دلکش از ایلش بگیریم
شکوفه پای زنبیلش بگیریم
صدای پای فروردین می آید
بیا ا ین بار، تحویلش بگیریم

    زهرابختیاری نژاد
تقویم را کوک کن

روی بهار
تا خواب زمستانی کوتاه بیاید

شاید

    حیدر منصوری
روزی دلم کنار درختان بهار شد
مثل پرنده های غزلخوان بهار شد
آن گاه روز اول باران به آسمان
رو کرد و کوه و دشت و بیابان بهار شد
چیزی شبیه عشق به جانم جوانه زد
دل بیقرار و مست و پریشان بهار شد
دل دل نبود معجزه ای در شگفت بود
حتی شبانه های زمستان بهار شد
آتش، زمین خشک خدا، سنگ، زندگی
هر جا که بود هر چه فراوان بهار شد
هر جا که بود هر چه غزل مهربان شکفت
هر چه غزل به هیئت انسان بهار شد
اما دریغ خاطره ها بارور نشد
اما دریغ خاطره نان بهار شد
اما دریغ فکر بهار از سرم پرید
پاییز زرد و مضطرب از جاده ها رسید...

    محمدعلی بهمنی
امسال نیز یکسره سهم شما بهار

ما را در این زمانه چه کاریست با بهار؟
از پشت شیشه های کدر، مات مانده ام
کاین باغ رنگ، کار خزان است یا بهار؟

حتی تو را ز حافظه گل گرفته اند
ای مثل من غریب در این روزها، بهار!

دیشب هوایی تو شدم باز این غزل
صادق ترین گواه دل تنگ ما بهار

گل های بی شمیم به وجدم نمی کشند
رقصی در این میانه بماناد تا بهار... 

    محمد امین اکبری
با خود بهار آورد

اما خودش
در آن هیاهوی جشن

پنهان
مثل غریبه ها رفت

اسفند، بی صدا رفت

    علیرضا قزوه
تنها تو می توانی مادر!

در این زمستان ها
کاله ببافی برای کوه

دستکش برای درخت
و شال گردنی

برای رودخانه هــای جهان    



تعطیـات نـوروزی نـه تنهـا فرصـت مناسـبی بـرای سـفر اسـت بلكـه زمـان 
کثـر مطالب این  مطلوبـی بـرای مطالعـه نیـز به شـمار می آیـد و بـرای همین ا
کتـاب بـا مطلبـی  بخـش بـا همیـن رویكـرد فراهـم آورده شـده اند. بخـش 
جـذاب دربـاره کتاب هـای نسـل آینده و بكارگیری فنـاوری واقعیت مجازی 
در تولیـد کتـاب، آغـاز می شـود. نكاتـی دربـاره خریـد کتـاب بـرای خودمـان و 
دیگـران، چگونـه کتابـی برای عیـدی دادن انتخاب کنیم  و مطالعه درسـی 

در نـوروز مطالـب دیگـر ایـن بخـش هسـتند. 

كتاب

81

کتاب های آینده
11 روش برای انتخاب یار مهربان
ݢکتابی ݣݣعیدی ݣݣبدهیم؟ چه ݢ



ویژه نامه نوروز    98  |     مشاره         8242

کتـــــــــابکتـــــــــاب

کتاب های آینده
VR  مخفـف کلمـه Virtual Reality و بـه معنـای واقعیـت مجـازی اسـت. 
کـه  اسـت  تکنولـوژی فوق العـاده قدرتمنـدی  واقعیـت مجـازی،  تکنولـوژی 
 VR ،کاربـران بـا روش  هـای مختلفی می توانند از این تکنولـوژی بهره ببرند
شبیه سـازی کامپیوتـری از یـک تصویـر یـا محیطی سـه بعدی اسـت که فـرد می تواند 
بـا اسـتفاده از تجهیـزات فیزیکـی ماننـد عینـک، کاه بـا صفحـه  نمایـش داخلـی و یـا 

دسـتکش  های سنسـوردار، بـا آن محیـط شبیه سـازی شـده تعامـل داشـته باشـد.  

کــه تضمیــن  صفحــات بیشــتری داشــته باشــد، در حالــی 
می کنند که این کتاب ها تا حد ممکن سبک خواهند بود.

یک مثــال از کتاب های BeThere: نســخه مســافرتی. شــما 
می توانید بــا نگه داشــتن بخــش مقوایی و عینــک VR یک 
کتــاب BeThere بســازید. بخــش مقوایــی مانــع از عبــور نور 
می شــود، نــور معمــواًل تجربــۀ VR را مختــل می کنــد. گــروه 
BeThere Book در تــالش اســت کــه کتاب هایــی همچون 
هری پاتــر، هابیــت، زندگی نامۀ اســتیو جابز و کــد داوینچی 
را در نســخه VR منتشــر کنــد. تصــور کنیــد! مطالعــه کــردن 
هرگــز این قــدر ســرگرم کننده نبــوده اســت. ایــن اختــراع، نــه 
کــردن را بــه ســطح جدیــدی می بــرد، بلکــه  تنهــا مطالعــه 
 VR ممکن اســت مردم را به مطالعــۀ کتاب ها ترغیــب  کند و
را گســترده تر کنــد. ســؤال این اســت: آیا ایــن کار بــرای تمام 
کتاب ها جواب می دهد؟ شــاید بله شــاید نــه! در حال حاضر 
نســخۀ VR بــرای کتاب هــای پرفــروش، کتاب  هــای مورد 

انتظار و کتاب هایی که فیلم خواهند شد تهیه می شود.

    نسخه ترکیبی
کــه می تــوان داشــت!  ایــن دیوانه وارتریــن تصــوری اســت 
تصور کنیــد که هرکســی در خانۀ خــود یک عینک هوشــمند 
داشــته باشــد و ســپس بیشــتر کتاب های چاپی با محتوای 
مجازی ترکیب شــوند. در این حالت، زمانی که شــما عینک 
هوشــمند خود را می زنید و فصــل خاصــی را می خوانید، یک 
محیط مجازی اطراف خود خواهید دید، صداها را به خوبی 
خواهید شــنید و تمــام صفحاتی را کــه می  خوانید برای شــما 

نشان داده می شود.
گوشی های هوشمند از هر زمان دیگر قوی تر خواهند شد چرا 
که می تواننــد تجربــۀ VR را با کیفیت بــاال به مــا ارائه دهند. 
زمانی VR گســترده خواهد شــد کــه هر کســی در منــزل خود 
 e-book VR داشته باشــد، آن زمان پروژه VR یک دستگاه
آغاز بــه کار خواهــد کــرد. به ایــن صــورت کــه در کتاب های 
الکترونیــک، بخــش خاصــی بــه شــما تجربــۀ یــک محیــط 
مجازی را پیشــنهاد خواهد داد و زمانی که شــما گزینه »بله« 
را انتخاب می کنید به طور خودکار VR بر روی دســتگاه شــما 

ذخیره و یا نمایش داده می شود.

    کتاب های VR برای مدارس
آیــا آخریــن کتــاب درســی کــه در مدرســه خوانده ایــد را بــه یاد 

می آورید؟ شرط می بندم که در کتاب  هایتان تعداد 
زیادی تصویر سیاه و سفید می دیدید که شما را 

به ادامۀ خواندن ترغیــب نمی کرد! حتی 
گر رنگی هم بودند، ممکن است  ا

فراموششــان کرده باشــید 
آن هــا  خودتــان  کــه  چــرا 
امــا  نکرده ایــد؛  را تجربــه 
همه چیــز در زمانی بســیار 

کوتاه تغییر خواهد کرد.
دانش آموزی  وقتی 

کتــاب  یــک 

VR  خداحافظ کتاب  های الکترونیک، سالم کتاب های

رابرت کینکل در خصوص VR می گوید: »تصور کنید هنگامی که کتاب هری پاتر را می خوانید 
گوارتز را مالقات کنیــد و همراه یکدیگر در کالس ها حضور داشــته باشــید و با هری،  بتوانیــد ها
 VR رون و هرمیون دســت بدهید! و همۀ این ها در منزل شــما اتفاق بیفتد.« ما نمی دانیم که
چقدر عمر خواهد کرد و تا چه حد گســترش می یابد اما می دانیم بــه هر صورت، نقش مهمی را 

ایفا خواهد کرد، بنابراین ما باید بر روی آن تمرکز کنیم و مردم نیز باید با آن کار کنند.«
در تمــام ایــن دوران کتاب ها یک تصویــر در ذهن ما ایجــاد می کردنــد و حــاال VR آن تصویر را 
به زندگی ما می آورد. همۀ ما عاشــق خیال بافی هســتیم و در طوالنی مدت متوجه این مسئله 
شده ایم که هرگز نمی شود در خیاالت و تصورات زندگی کرد. با این حال، VR  محیط جدیدی 

است که می توانی خودت را در دنیای خیاالت پیدا کنی! 
گوارتز را ببینیــم و دری را باز کنیــم و دنیای جدیدی  در آیندۀ نزدیــک، باالخره ما می توانیــم ها
به نام نارنیا را پیــدا کنیم و گفتگــوی معناداری با شــازده کوچولو در یک کویر داشــته باشــیم. 
خواهیم دید که بزرگســاالن و بچه ها مطالعه را بیشــتر و بهتر از آنچه ما به طور معمــول و امروزه 
می بینیم، دوست دارند. چرا که وقتی آن  ها در مورد منظومۀ شمسی کتابی می خوانند به فضا 
سفر می کنند و در کهکشان شــناور می شــوند؛ هنگامی که در مورد آناتومی مطالعه می کنند، به 

یک موجود خیلی کوچک تبدیل می شوند و در داخل بدن انسان کاوش می کنند.
اما سؤال، با وجود VR صنعت نشر کتاب چگونه خواهد بود؟ هشت موردی که ممکن است در 

مورد کتاب های VR اتفاق بیفتد )کتاب های واقعیت مجازی در آینده( در ادامه آمده  است.

VR نسخه    
این چنین اســت که یک کتاب افســانه ای بــه معنای واقعــی کلمه زنــده خواهد مانــد. این را 
تصور کنید: شما نسخه VR کتاب هری پاتر را در نزدیک ترین کتاب فروشی پیدا کردید. ظاهر 
آن دقیقًا مانند یک کتاب است. وقتی شما کتاب را باز می کنید، مجموعه ای از نقل قول های 
برجسته شــده )به همراه یک داســتان اضافی و یا بعضی از صحنه های خاطره انگیز کتاب( را 
می توانید ببینید. ضمنًا، یک صفحه وجود دارد که وقتی آن را باز می کنید عینک مخصوص 
VR را خواهیــد دیــد. در کنار عینک VR، شــما یک کــد QR خواهید دید که شــما را بــه دنیای 
مجازی خواهــد برد و بــا محیــط مرتبــط خواهد کــرد. در حــال حاضر مفهــوم »عنــوان کتاب: 

نسخه VR« توسعه یافته است و به عنوان یک اختراع در حال ثبت است.
این مفهوم کــه BeThere Book نامیده می شــود، به شــما این امــکان را می دهد کــه کتابتان 

فرزانه طالب حقیقی
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جغرافیا می خواند، این کتاب های متنی هوشمند دانش آموز را به بسیاری از مکان های مرتبط 
با درس می برد. وقتی که دانش آموز کتابی در مورد ستاره ها می خواند، این کتاب هوشمند به 

او اجازه می دهد صورت های فلکی را ببیند و بسیاری تجربه های نامحدود دیگر! 
ع BeThere Book پروژه ای نزدیک به »کتاب های  در حقیقت هشــت ماه گذشــته تیم مختر
 ”BeThere Book: Learning Edition“ بــرای مــدارس« را انجــام داده انــد. ایــن پــروژه VR
نامیده می شود که کاربری آن همانند کتاب بسیار ســاده است. تنها کاری که شما باید انجام 
دهید باز کردن بســته و اســکن کد QR اســت که لیســتی از نرم افزارهــای VR برای آمــوزش را 
پیشــنهاد می دهد و بعد، بــه دنیای مجــازی خوش آمدیــد! در آینــدۀ نزدیک، ایــن تیم قصد 

دارند که همه چیز در مورد سیاره ها، تاریخ آمریکا و کهکشان 
را در نسخۀ VR منتشر کنند.

VR تطبیق بازی در    
زمانی را تصــور کنید که کتاب مورد عالقۀ شــما بــه یک بازی 
VR تبدیل شده است! شما، کسی که معمواًل بازی نمی کند، 
حاال به بــازی کردن عــادت کرده اســت چــرا که این بــازی از 
داســتان مورد عالقۀ شــما آمده اســت و حاال شــما شخصیت 
  VR اصلــی آن هســتید. ناشــران بیشــتری بــا شــرکت های

همکاری خواهند کرد.
VR تیزر کتاب ها در    

این تیزرهای VR اســت که ممکن اســت مردم را به خواندن 
کنون نتوانسته  یک کتاب تشــویق کنند، هیچ تکنولوژی تا
کار را انجــام دهــد. آیــا هدســت های VR بــرای  اســت ایــن 
دارد؟  وجــود  کتاب فروشــی ها  در   VR تیزرهــای  نمایــش 
احتمااًل چنین است. )البته که می دانند این هدست ها را به 
گر مردم فقط برای سرگرمی  چه صورت تمیز نگه دارند(؛ اما ا
و تجربــۀ VR بــه کتاب فروشــی ها بیاینــد و خریــد نکنند چه 
خواهد شــد؟! تصورات شــما تصمیــم می گیرند. به نظر شــما 
کتاب هــا در آینده به چه شــکل خواهنــد بود؟ آیا شــکل مورد 

نظر شما با VR ترکیب می شود؟    
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قرار کتابخوانی
ایام نوروز و فارغ بودن از کار و تحصیل، فرصت مناسبی است تا کتاب هایی 
کـه بـه تازگـی منتشـر شـده اسـت را مطالعـه کنیـد، از ایـن رو در ادامـه مطلـب 

پیـش رو هشـت کتابـی کـه به تازگی منتشـر شـده را معرفـی می کنیم.  

پیشنهاد تازه های کتاب برای مطالعه در تعطیالت

    »دو روایت از یک عکس«
برای نوجوانان، کتاب »دو روایت از یک عکس« را که ابراهیم حســن بیگی نوشــته اســت و به 
تازگی توسط ســوره مهر منتشــر شــده را معرفی می کنیم. حســن بیگی درباره اثر جدیدش گفته 
اســت که »دو روایــت از یــک عکس« یــک رمان نوجــوان دربــاره انقالب اســت کــه از دو بخش 
تشکیل می شود، یک بخش آن درباره تبعید رضاشاه به آفریقا و بخش دیگر آن درباره فرار شاه 
به مصر و کشــورهای مختلف است. گفته می شود محمدرضا شــاه در یکی دو سال آخر عمرش 

کت باری را گذرانده است. در این کتاب به نوعی آن ایام به تصویر کشیده است. زندگی فال
این نویســنده بیان داشــته اســت که رمان »دو روایــت از یک عکس« بــه روزهــای پایانی عمر 
رضاشاه در تبعید و نیز روزهای آخر زندگی محمدرضا پهلوی می پردازد. وجه مشترک این پدر 
و پســر آوارگی و دربه دری در روزهای پایانی ســلطنت اســت کــه هیچ کدام از دوســتانش حاضر 
نشــدند به آن ها کمک کنند تا از بیمــاری و تحقیــر و خفت و در غربــت نمیرند. ایــن کتاب که 
مخاطب نوجوان دارد در 385 صفحه و 1250 نســخه به قیمت 32 هزار تومان به بازار عرضه 
شده اســت. این رمان تازه ترین اثر ابراهیم حسن بیگی محسوب می شود، سال قبل نیز رمان 
»روایتی ساده از ماجرای پیچیده« او پس از انتشــار به عنوان کتاب برگزیده جشنواره داستان 

انقالب و کتاب شایسته تقدیر جشنواره قلم زرین انتخاب شد.
در بخشــی از کتــاب این گونــه آمــده اســت: »یــک جورهایــی حــس کنجــکاوی بــود یــا نبــود 
نمی دانم. دلم می خواست بعد از سی و هفت ســال به کاخ ســعدآباد بروم و ببینم این بار پسر 
رضاخان چه بالیی ســرش آمده و چرا این همه نگران اســت و فکر می کند به آخر خط رســیده و 
باید جل و پالســش را جمــع کنــد و برود.اما آن طور کــه بویش می آمــد و این بار رفتن پســر مثل 
رفتن پدر دســتورش از باال نبــود. گفته بودند رضاخــان باید تاج و تختش را بدهد به پســرش و 
برود یک جای دور. اما محمدرضا شاه توی بد مخمصه ای گیر کرده بود. شاید مجبور می شد 
تاج و تختی را که رضاخان با آن همه بگیر و ببند و کودتا و قلدری به دست آورده بود به دست 

مردمی بسپارد که داشتند انقالب می کردند و برود پی کارش...«

    »نفس«
مخاطب این رمان»نفس«، نوشــته بهزاد دانشــگر نوجوانان و جوانانی هســتند که ذهنشان 
مملو از سؤاالتی است که از تقابل سنت و مدرنیته ایجاد شده ؛ جوانانی که می خواهند به روز و 

مدرن باشند؛ اما با معیارهایی که لزومًا آن ها را به مسیری درست هدایت نمی کند.
»نفس«، بر اســاس واقعیت و برگرفته از خاطرات خانم لیال.غ اســت که نویســنده آن را تبدیل 
به یک رمان باورپذیر و قابل تجربه کرده اســت. نویســنده ســعی کرده در نــگارش این رمان، 
ضمن وفاداری به خاطرات واقعی، از قدرت داستان پردازی خود برای ایجاد کشش بیشتر در 
روایت ماجراها و حوادث کمک بگیرد. این کتاب رمانی زندگینامه ای با تم عاشقانه است که 
داســتان زندگی دختر نوجوانی به نام لیال را روایت می کند. لیال دختری در آستانه جوانی است 
که با آداب و سنت های قدیمی خانواده دچار تعارض شده است. او درگیر یک رابطه عاشقانه 

یک طرفه شده و مورد سوء استفاده قرار می گیرد.
در قســمتی از این کتاب می خوانیم: »خواســتگار آرزو پرسیده بود: شــما موسیقی غربی گوش 

می کنیــد؟ مــن از فهمیه پرســیدم: موســیقی غربــی دیگر چه 
نوع موســیقی ای اســت؟ گفــت: آهنگ هــای آن ور آبی. من 
فکر کردم موســیقی که موسیقی اســت و هرجا باشد حکمش 
یکی اســت، پس چه ربطی دارد کــه این ور آب اســت یا آن ور 
آب؟ پــس در بین مذهبی ها کســانی هم هســتند که درســت 

فکر نمی کنند.
اولیــن خواســتگاری کــه آمــد تــو خانــه، یــک دانشــجو بــود. 
معرفش که یکی از بچه هــای گروه فرهنگی مان بــود به زهرا 
گفته بود خودش مذهبی اســت، اما خانواده اش نه. خانواده 
من نســبت به ســربازی و کار نداشــتن، یک وســواس خاصی 
گر خواستگاری بیکار بود  داشــتند. در کتاب ها خوانده بودم ا
اما جنِم کارکردن داشت، بررســی و درموردش فکر کنید. من 
هم با خودم فکر و بررســی کردم که این بابــا االن احتماال 24، 
25 ســالش باشــد. بهتر اســت برود ســربازی، یا کار پیدا کند؟ 
شروع کردم به زمزمه که حاال خیلی هم مهم نیست و کار پیدا 

می کند، اما حساسیت خانواده همچنان سرجایش بود.
وقتی آمدند، جلسه اول را درباره اهداف ازدواج حرف زدیم. 
وقتــی تمــام شــد و رفتنــد، خانــواده پرســیدند: چــه گفتیــد؟ 
برایشــان که گفتم، اوقاتشــان تلخ شــد که این چه سئواالتی 
اســت می پرســی؟ تا به حال از این جنــس ســؤال و جواب ها 
نشنیده بودند.« گفتنی اســت طراحی جلد این کتاب توسط 
ع که از طراحان شــناخته شــده و موفق حوزه کتاب  مجید زار
است انجام شــده و طراحی منحصر به فرد و اجرای متفاوت 
کتــاب از ســایر  و ساختارشــکنانه آن یکــی از وجــوه تمایــز 

رمان های مشابه است.

    »بانوی آسمان و دوستان کوچکش« 
نوبتی هم باشد نوبت معرفی کتابی برای گروه سنی کودکان 
با موضوع فضلیت نماز و به دو زبان اســت. حســین سعیدی 
مدیرعامل به نشر )انتشارات آستان قدس رضوی( در ارتباط 
با انتشــار »بانوی آســمان و دوســتان کوچکش« اظهــار کرد: 
این کتاب نوشــته ســمیه زمــردی راد و با تصویرگــری فاطمه 

متأله برای گروه سنی »ب« نگارش شده است.
ایــن اثــر در قطع رحلــی کوتــاه به صــورت مصــور با شــمارگان 
دو هزار نســخه و با قیمت 90 هــزار ریال در کتابفروشــی ها در 

دسترس عالقه مندان قرار دارد.
کتــاب  کوچکــش« نخســتین  »بانــوی آســمان و دوســتان 
به نشــر اســت که به دو زبــان فارســی و انگلیســی بــه نگارش 
درآمده اســت و باید بدانید در این کتاب که طراحی گرافیک 
آن را ســعید ســلیمی بر عهده دارد، سعی شده اســت در قالب 
داســتان تخیلی، مفاهیــم ارزشــی همانند فضیلت نمــاز اول 
ح  وقت و حجاب با زبانی ساده و قابل فهم برای کودکان شر

و آموزش داده شود.
باید عنوان کرد که انتشــارات به نشــرهمواره به دنبال نگاهی 
جدی و اثرگــذار در تولید آثار با مضامین و موضوعات گســترده 
متناســب با گــروه های ســنی و کــودک و نوجوان اســت، گروه 
کودک و نوجوان به نشــر )انتشــارات آســتان قــدس رضوی( با 
آغاز فعالیت خود از سال 1377 تاکنون توانسته ساالنه حدود 
400 عنوان کتاب منتشر کرده که در جشنواره های بین المللی 
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و کشــوری حائز رتبه های برتر شــده اســت و در ایــن مدت جزو 
کتاب های پر فروش در بین کودکان و نوجوانان بوده است.

در بخشــی از کتــاب »بانوی آســمان و دوســتان کوچکش« که 
کــودکان قــرار گرفتــه؛ می خوانیــد:  در ژانــر فانتــزی در اختیــار 
حاال وقتش رســیده بــود... مامــان بیدار شــد، وضو گرفــت و با 
قطــرات درخشــان آِب وضو روی صورت دوســت داشــتنی اش 
به اتــاق آمد. ســجاده را بــاز کــرد و... اوه خدای مــن! چه چادر 
کــرد و درخشــید. همــه  فوق العــاده ای! مامــان چــادر را ســر 
ستاره ها چشمک می زدند و رنگشان تغییر می کرد. دوقلوهای 

کوچولوی شیرین زمزمه کردند: »مامان فرشته ای!« 

    »من پناهنده نیستم« 
رقیه، شخصیت اصلی داستان »من پناهنده نیستم«، قصه 
زندگی خانــواده اش را از کودکی تــا بزرگســالی روایت می کند. 
رمــان »مــن پناهنــده نیســتم« نوشــتۀ »رضــوی عاشــور« بــا 
ترجمه »اســما خواجــه زاده« از انتشــارات شهرســتان ادب به 

چاپ رسید.
رمان »من پناهنده نیســتم«، زندگی یک خانواده فلسطینی 
اهل طنطوره - روستایی ساحلی اســت که در 49 کیلومتری 
حیفا در جنــوب فلســطین واقع شــده - را به تصویر می کشــد 
که به علت حمله اسرائیلی ها از ســرزمین خود کوچ می کنند. 

شــخصیت اصلی و قهرمان داســتان زنی به نام رقیه است. او به اصرار پســرش حسن داستان 
زندگی خود را تعریــف می کند. این رمان روایت پناهندگی فلســطینیان و جنــگ داخلی لبنان 
و حمله اســرائیل به این کشــور اســت، رنج هجرت و قتل عام و وقایــع بزرگی که بعــد از پیمان 
اوسلو بر سر فلســطین آمده اســت؛ همه این روایات چنان با جزییات دقیقی بیان می شود که 
یکی از مهم ترین رمان هــای مربوط به واقعــه 1948 فلســطین در ادبیات روایی عــرب را رقم 
می زند. حکایتی از مصیبت ملت فلســطین و اجبار آنان برای خروج از ســرزمین و وطن شــان و 

زندگی تلخ در نقاط مختلف جهان به امید بازگشت به وطن.
»رقیه« در واقع نمادی اســت از تمام جوانان فلســطینی که دوره تاریخی ســختی را پشــت سر 
می گذارند. »من پناهنده نیســتم« نماینده ای اســت برای معرفی میراث فلسطین از عادات و 
ســبک زندگی گرفته تا آهنگ ها و موسیقی. نثر نویسنده و از ســوی دیگر آشنایی او با جزئیات 
زندگی و دغدغه های »رقیه« بــه عنوان یک جوان فلســطینی کتاب را بــرای عالقه مندان به 
ادبیات عرب خواندنی کرده اســت؛ به طوری که مخاطب می تواند با رنــج »رقیه «ها در پیکار 
با سرنوشــت، آوارگــی و دلتنگی همــدل باشــد. روایتی کــه در آن گاه نفــس تاریخ نیز به شــماره 
می افتد. »من پناهنده نیستم« داستانی است از رنج و عشق و اشاره ای است به زندگی هزاران 

نفر که نادیده گرفته شدند.
رضوی عاشــور )1946 - 2014( داســتان نویس و رمان نویس و منتقد ادبی و اســتاد دانشگاه 
مصــری اســت. برخــی آثــار ایــن نویســنده بــه زبان هــای انگلیســی، اســپانیایی، ایتالیایــی و 
اندونزیایی ترجمه شــده و چند کتاب او برنده جایزه های متعدد ادبــی از جمله بهترین کتاب 
نمایشــگاه بین المللی کتاب قاهره و جایزه ادبی کنســتانتین کاوافی شــده اند. رضوی عاشور 
مادر تمیم برغوثی )شاعر( و همسر مرید برغوثی، ادیب و شاعر فلسطینی است. رضوی عاشور 

در سال 2014، در سن 68 سالگی و در پی بیماری در قاهره درگذشت.
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    اکنون
کنون« منتشــر شــده اســت. ششمین مجموعه شعر فاضل  تازه ترین اثر فاضل نظری با عنوان »ا
کنــون« از ســوی انتشــارات ســوره مهر منتشــر  شــد. این اثر شــامل 40 غــزل با  نظری با عنــوان »ا
مضامین عاشــقانه و عارفانه اســت که در آســتانه 40 سالگی شــاعر به چاپ رسیده اســت. حال و 
هوای سروده های این کتاب مشابه دیگر سروده های شاعر در »گریه های امپراتور« و »ضد« است.

کنون« با اشــاره به این کــه تمایل زیادی بــه حرف زدن  فاضل نظری در مراســم رونمایــی از »ا
دارد و در عین حال دوســت ندارد ســخن بگوید عنوان کرد: حاال حس می کنم که همه چیز در 
حال تمام شدن اســت. بغضی گلویم را گرفته که نمی دانم از کجا می آید؟ امروز حس می کنم 
که برای خداحافظی از دنیا باید آرزوهایمان برآورده شــده باشد. من آرزویی ندارم اما امیدوارم 

که روزی بیاید که دنیا با حضور امام عصر لبریز از عدالت و واقعیت شود.
ساعد باقری از شــاعران و منتقد ادبی معاصر در این مراسم گفت: شــعر فاضل را مخاطب عام 
دیده و درک کــرده و بــا آن ارتباط گرفته اســت. من تردیدی ندارم که شــعر او شــعری کم نظیر 
است. باقری تصریح کرد: من در شاعران معاصر کسی را نمی شناسم که مانند نظری شعرش 
در دل مخاطبان نشســته باشــد و نمی فهمم کــه چرا در مقابل این شــعر چنیــن مقاومت های 

بیهوده ای وجود دارد و سعی نمی کنیم به کمک آن هم افزایی کنیم.
بهاءالدین خرمشــاهی، شــاعر و حافظ پژوه نامدار نیز عنوان کــرد: پدیده ترین شــاعر روزگار ما 
بدون شــک فاضل نظری اســت. در روزگاری که مــن به دنبــال پیدا کــردن مطلع های خوب 
گر این شعر نقطه آغازی برای کارم نباشد،  غزل فارسی بودم زمانی که به شعر او رسیدم گفتم ا

کنون« است: بدون شک نقطه پایان است. سروده های زیر نمونه ای از اشعار نظری در »ا

دلواپس گذشته مباش و غمت مباد   /   من سال هاست هیچ نمی آورم به یاد
بی اعتنا شدم به جهان بی تو آنچنان   /   کز دیدن تو نیز نه غمگین شوم نه شاد

من داستان آن گل سرخم که عاقبت   /   دلسوزی نسیم سرش را به باد داد
گفتی ببند عهد و به من اعتماد کن   /   نفرین به عهد بستن و لعنت به اعتماد

این زخم خورده را به ترحم نیاز نیست   /   خیر شما رسیده به ما مرحمت زیاد
 

به چنگ آورده ام گیسوی معشوقی خیالی را   /   خدا از ما نگیرد نعمت آشفته حالی را
خدا را شکر امشب هم حریفی پیش رو دارم   /   که با او می توان نوشید ساغرهای خالی را

مرا در بر بگیر ای آسمان! هرچند می دانم   /   ندارم طاقت آغوش یک دریا زاللی را
ز مستی فاش می گویم تو را بوسیده ام، اما   /   کسی باور ندارد حرف مست الابالی را

من آن خاکم که روزی بستر رودی خروشان بود   /   کنار چشمه بشکن بغض این ظرف سفالی را


هرچند حیا می کند از بوسه ما دوست   /   دلتنگی ما بیشتر از دلهره اوست
الفت چه طلسمی است که باطل شدنی نیست   /   اعجاز تو ای عشق نه سحر است نه جادوست

خ تو داروست ای کاش شب مرگ در آغوش تو باشم   /   زهری که بنوشم ز لب سر
یک بار دگر بار سفر بستی و رفتی   /   تا یاد بگیرم که سفر خوی پرستوست

از کوشش بیهوده خود دست کشیدم   /   در بستر مرداب چه حاجت به تکاپوست

مرا تو راحت جانی و من تو را نگران   /   گناه کیست که من با توام تو با دگران
گر بهشت بهایش تو را نداشتن است   /   جهنم است بهشتی که نیستی تو در آن ا

به جستجوی تو در چشم خلق خیره شدم   /   غریبه اند برایم تمام رهگذران
نهان چگونه نگه دارمت ز چشم رقیب   /   چقدر راهزن این جاست بین همسفران

عجب ز عشق که هر کس روایتی دارد   /   از این گدازه  آتشفشان در فوران
خموش باش که با دیگران نمی گویند   /   رموز تجربه  وحی را پیامبران

    »شعر آفرینش« 
مهــرواره  شــعر آفرینــش بــا هــدف تقویــت انجمن های شــعر 
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در سراســر کشــور با 
برگزاری سه کارگاه تخصصی برگزار شــد که شاعران نوجوان 
و جوان ضمــن آشــنایی با ســبک های متنوع شــعر طــی این 
کارگاه ها، در روز اول اســفند در نشســتی با حضــور عبدالجبار 
کایــی حضــور یافتنــد. در نهایــت ایــن برنامــه بــه در قالب  کا
کانــون سراســر  مجموعــه آثــار برگزیــده  انجمن هــای ادبــی 
کشــور،  با نام »شــعر آفرینش« از ســوی کانون پرورش فکری 

کودکان و نوجوانان منتشر شد.
در این کتاب اشعار اعضای نوجوان و جوان انجمن های ادبی 
سراســر کشــور در دو بخش کالســیک )دو قدم مانده بــه گل( و 
آزاد )پــای آن کاج بلند( منتشــر شــده اســت. بر این اســاس، در 
مقدمه این کتاب به قلم ســودابه امینی آمده اســت: »فعالیت 
ادبــی و هنــری نیازمنــد محیــط هنــری اســت و انجمن هــای 
کانون این امــکان را بــه اعضا می دهنــد که در محیطــی امن و 
دور از هرگونه آســیب و آفــت به ارائه  اثــر خود بپردازنــد و دیدگاه 
منتقدان را دریافت کنند. جلسات انجمن ادبی، محیطی برای 

توانمندسازی مربیان ادبی کانون نیز هست.«
در بخــش دیگــری از ایــن مقدمــه می خوانیــم: »نخســتین 
گامــی مهــم در معرفــی چهره هــای  مهــرواره شــعر آفرینــش 
ادبیــات خــالق بــه جامعــه ادبــی کشــور اســت، نوجوانانــی 
کــه می تواننــد بــرای ادبیــات فارســی و به ویــژه شــعر فارســی 
پیشــنهادهای تــازه داشــته باشــند.« بــر همین اســاس، 83 
اثــر منتشــر شــده در ایــن کتــاب از میــان 529 اثــر رســیده بــه 
دبیرخانــه این مهــرواره گزینــش شــده اند. داوری ایــن آثار را 
سودابه امینی، حســین توالیی و محمدعلی مقیمی برعهده 
داشــته اند. گردآوری این اثــر را فرزانه رحمانی و ویراســتاری 

آن را انسیه موسویان انجام داده اند.

    »همراه بانوی کبریا« 
به مناســبت والدت حضرت فاطمــه)س(، داســتان »همراه 
بانوی کبریا« در انتشــارات مدرســه منتشــر و روانه بازار شــد. 
»همــراه بانــوی کبریــا« از مجموعــه ریحانه بــه قلم افســانه 
موســوی گرمــارودی اســت. ایــن کتــاب روایتــی داســتانی از 
زندگینامه فّضه، خدمتگزار حضرت فاطمه)س( است که با 

20 سرفصل کوتاه به چاپ رسیده است.
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»افســانه موســوی گرمارودی« ســردبیر مجله ی رشــد نو آموز 
و دبیر ادبیات فارســی اســت و در کنــار این فعالیت هــا، کتاب 
هم می نویســد. موســوی گرمارودی، 3 فرزند 6، 9 و 11 ســاله 
دارد و می گوید: »اولیــن خواننده داســتان های من فرزاندانم 
هستند. آن ها قبل از انتشار داستان هایم آن ها را می خوانند و 
گاه  درباره اش نظر می دهند. به نظر من بچه های این دوره آ

و با هوشند و از مطالعه داستان های تخیلی لذت می برند.«
از افســانه موســوی تا به حال، 16 جلد کتاب در حوزه کودك 
و نوجوان توسط نشر زیتون منتشر شــده است. این کتاب ها 
در زمینه هــای دینــی، آموزشــی و تخیلــی بوده انــد. »همــراه 
بانوی کبریــا« فّضه دختر پادشــاه هند بود که در جنگ اســیر 
و به آفریقا برده شــد و از طرف پادشــاه حبشــه خریداری شد و 
نامش را میمونه گذاشــتند و بعد از چند ســال پادشــاه حبشه 
او را به عنوان کنیز برای پیامبر فرســتاد. پیامبر او را با دستور 
خدا به دخترش حضــرت زهرا)س( بخشــید و نامش را فّضه 
گذاشــت. داســتان های زیــادی دربــاره فّضــه روایــت شــده 
اســت، اما قصه های درهــم تنیــده از زندگی فّضــه و حضرت 
کبریــا« لــّذت  کتــاب »همــراه بانــوی  فاطمــه زهــرا)س( در 

وصف ناپذیری به خواننده می دهد.

    حّوای سرگردان
بــا  نــه قصــه  حــّوای ســرگردان مجموعه داســتانی شــامل 
محورهایــی مشــترک اســت. در خوانــدن مجموعه داســتان 
به دو شــیوه می توان عمل کرد؛ یکی این که از اولین داستان 

شروع به خواندن کنیم و به ترتیب انتخابی نویسنده احترام 
بگذاریــم و داســتان ها را پی درپــی هــم بخوانیــم و یــا ابتکار 
ج دهیم و گزینشی عمل کنیم.  در این مجموعه  عمل به خر
با داســتان هایی روبه رو هســتیم و هر داســتان تعلیقی دارد، 
اوج دارد، گره گشــایی و نقطــه پایــان دارد. روایت هــا در ایــن 
داســتان ها بــا پیچیدگــی همراه اســت، اما بــه دلیل ســاختار 
ح درســت هــر داســتان در پایــان با نقطــه پایان  محکــم و طر
درســت، دقیق و عقالنی روبه رو هســتیم. خواننــده به بهانه 

پایان باز، معلق و پا در هوا رها نمی شود. 
از جانب دیگر، نویســنده با تســلط بر زبان و لهجــه، فرهنگ 
و ارزش هــای اجتماعــی، اقلیــم، آب و هوا و شــرایط و حس و 
حالی که هر لحظه هوای شمال به حال انسان هبه می کند، 

داستان هایی باورپذیر را روایت کرده است. 
ما در مجموعه  داستان حّوای سرگردان این شانس و فرصت 
را داریــم کــه از داســتان های تهــران زده دور شــویم و از مــه و 
صــدای دارکــوب و خــروش رود و غــار و خیلی عناصــر طبیعی 

دیگر بخوانیم و تجسمشان کنیم.
مــی دارد  بیــان  وضــوح  بــه  مجموعــه  ایــن  داســتان های 
کــه چــه موضوعاتــی بــه عنــوان گرانیــگاه در تاریــخ معاصــر 
ایــران قابلیــت پرداخــت داســتانی دارنــد و اساســًا داســتان 
محملی بی نظیر برای تحلیل و پاســخ به چرایی بســیاری از 
گزاره های پرسشــی امروز ماست. انتشــارات شهرستان ادب 
کتاب حوای ســرگردان بــه نویســندگی محمد قائــم خانی را 

وارد بازار کرده است.    

خرمشاهی: 
ین شاعر  پدیده تر

روزگار ما بدون 
شک فاضل 

نظری است. در 
روزگاری که من به 

دنبال پیدا کردن 
مطلع های خوب 
غزل فارسی بودم 
زمانی که به شعر 

او رسیدم گفتم 
گر این شعر نقطه  ا
کارم  آغازی برای 

نباشد، بدون 
شک نقطه پایان 

است
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چگونه برای دیگران 
کنیم؟ کتاب انتخاب 
را  کاالی فرهنگـی  ایـن  گرفتـن  کتـاب، هدیـه دادن و هدیـه  عاقه منـدان بـه 
دوسـت دارنـد و ممکـن اسـت بـه بهانه هـای مختلـف ماننـد سـالگرد تولـد و 
سـال نـو بـه چنیـن کاری اقـدام کننـد؛ البتـه بـرای هدیـه دادن نیـاز اسـت بـه 
درستی سنجیده شود که چه کتابی برای چه فردی مناسب تر است یا اصًا شخص 
مورد نظر اهل مطالعه است یا نه؛ کاری که تشخیص آن گاه بسیار سخت است چون 
عاقه منـدان بـه کتـاب در دنیـا بسـیار انـدک هسـتند؛ از ایـن رو بسـیاری دوسـت دارنـد 
هدایایـی بدهنـد کـه مطمئـن هسـتند اغلب افـراد به آن عاقـه دارند؛ مثـًا عطر یا لباس 
را بـه عنـوان هدیـه انتخـاب می کننـد و اگـر هـم قصـد خریـد کتـاب داشـته باشـند سـراغ 
پرفروش هـا می رونـد. امـا همـه خواننـدگان بـا ایـن عقیـده موافـق نیسـتند زیـرا خواندن 
یـک کتـاب بـاارزش را بهتـر می داننـد و معتقدنـد پرفـروش بـودن لزومـًا بـه معنـای خـوب 
بـودن نیسـت. ایـن دسـته معتقدنـد اگرچـه عاقه منـد کـردن افـراد بـه آثـار فاخـر مشـکل 
اسـت، امـا غیرممکـن نیسـت. البتـه انتخـاب از بیـن پرفروش هـا لزومًا بد نیسـت زیـرا اواًل 
ذهـن هدیه گیرنـده تحـت تأثیـر ایـن عنـوان خواهد بـود، ثانیًا حضور کتابی در فهرسـت 

پرفروش هـا معمـواًل اتفاقـی نیسـت و نشـانه اقبـال عمومـی بـه آن کتـاب اسـت.  

    مالک های انتخاب کتاب برای هدیه
بســیاری به کتابفروشــی ها مراجعه می کننــد و دربــاره ویژگی های فــرد هدیه  دهنــده توضیح 
می دهنــد و از کتابفــروش کمــک می طلبنــد تــا کتــاب مناســبی را دریافــت کننــد، در حالی که 
انتخاب کتاب مناســب یــک هنر اســت. برای رســیدن به ایــن مهم بایــد وقت خــود را صرف 

انجام چند کار کنید؛ 
   اولیــن نکته برای خرید کتاب، مناســب بودن آن اســت. کتــاب را به صرف پرفــروش بودن 
یا پیشــنهاد آن توســط دیگران انتخاب نکنیــد. ایرادی ندارد که بر اســاس پیشــنهاد دیگران 
برای خود کتابی بخرید، اما خرید کتاب به عنوان هدیه بدون دانســتن محتویات آن، اولین 

اشتباهی است که هدیه  دهنده در انتخاب کتاب انجام می دهد.
ایده آل تریــن حالــت ایــن اســت کــه خــود کتــاب را بخوانید. هــر کتابــی که بــه عنــوان هدیه 
گر بخواهید همــه کتاب ها  برمی گزینید، نمایانگر ویژگی شــخصیتی انســان اســت. از طرفــی ا

را بخوانیــد و هدیــه بدهید، همه وقت شــما صــرف خواندن 
گــر خواننده مشــتاقی باشــید موردی  کتاب می شــود؛ البتــه ا
گــر این طور نباشــد پــس از مدتــی از کتــاب هدیه  ندارد، امــا ا

دادن صرف نظر خواهید کرد.
اما ورود به کتابخانه و تحقیق درباره آثار مختلف کار بســیار 
ســختی اســت. انتخاب کتــاب در میــان قفســه های متعدد 
کتاب بســیار زمان بر اســت، ولی برای یک خواننده مشتاق، 

کتابفروشی، درست مانند بهشت است. از خود بپرسید:
   هدیه گیرنده به چه نوع کتابی عالقه مند است؟

    آیا به داستان عالقه ای دارد؟
    آیا به آثار غیرداستانی عالقه مند است؟

ژانــری عالقه منــد اســت؟ عاشــقانه؟ مذهبــی؟  بــه چــه   
تاریخی؟ زندگینامه؟

   آیا اصاًل به خواندن کتاب عالقه ای دارد؟
   دایره واژگان آنان در چه حد است؟ 

گر  جواب ایــن ســؤال از اهمیــت باالیــی برخوردار اســت زیــرا ا
دایــره واژگان فــردی خــوب نباشــد، خوانــدن کتابــی کــه پــر 
از کلمه هــای ناآشناســت خواننــده را کســل می کنــد. بعضــی 
آدم ها خواندن هر کتابی را دوســت دارند. خریــد کتاب برای 
این دســته بســیار آســان اســت و امکان این کــه از هدیه شــما 

لــذت ببرنــد بســیار باالســت، امــا بعضی هــا بــه ژانــر 
خاصی عالقه مندنــد و گروهی دیگــر آثار 

غیرداستانی را می پسندند و مثاًل 
از خواندن زندگینامه بیزارند.

    هدیه کتاب برای کتاب نخوان ها
امــا تکلیــف مــا بــا آن دســته از مــردم کــه هیــچ عالقــه ای به 
خواندن کتاب ندارند چیســت؟ ممکن اســت از خود بپرسید 
که اصاًل چرا باید برای این دســته کتاب خرید؟ جواب واضح 
اســت. باید به این دســته از مردم کتــاب هدیه بدهیــم تا به 
خواندن تشــویق شــوند. بســیاری از نوجوانــان و جوانان به 
دلیل داشتن سرگرمی بســیار و دارا بودن وسایل الکترونیک 
گر جــرأت کتاب خریــدن برای  عالقــه ای به کتــاب ندارنــد. ا
چنین گروهی را دارید بــا چالش بزرگی روبه رو خواهید شــد و 
باید کتابی انتخاب کنید که قادر نباشند آن را کنار بگذارند. 
بــه عالیــق آنــان فکــر کنیــد و کتاب هایی بــا همــان موضوع 
برایشــان تهیه کنید. با این روش آن ها را در راه کتاب خوانی 

یاری می رسانید.
  دوم بایــد ســراغ کتاب هــای محبــوب و نقــد آن هــا بروید. 
نقدهــای مختلــف بــه شــما کمــک می کند تــا پــس از حضور 
در  زیــرا  باشــد  داشــته  بهتــری  انتخــاب  کتابفروشــی  در 
کتابفروشــی ها کتاب هــای شــبیه به هــم در یک قفســه قرار 

می گیرند.
جســتجوی عناوین خاص شــما را با کتاب هایی یا عناوینی 
گاه نبودید. نقد  آشــنا می کند که پیش از ایــن از وجودشــان آ
دیگران و پیشــنهاد آنان نیز به شــما کمک می کند تــا بدانید 
نظر دیگــران دربــاره آن کتاب چیســت. خواندن پشــت جلد 
کتاب نیز به ایــن موضوع کمــک می رســاند. اما بایــد در این 
زمینه محتاط باشــید چــون گاهی نقــدی منفی دربــاره یک 
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کتاب خاص می خوانید، اما پس از خواندن آن نظرتان تغییر 
می کند و با نظر منتقد موافق نخواهید بود و بالعکس!

  ســوم بــه ســن و جنســیت هدیه گیرنــده فکــر کنیــد. از هــر 
کتابفروشــی هم کمــک بخواهیــد در اولین گام درباره ســن و 
جنســیت هدیه گیرنده پرســش خواهد کرد. با وجــود این که 
امــا  مخالفنــد،  گروه بنــدی  بــا  صاحب نظــران  از  بســیاری 
حقیقت این است که بســیاری از کتاب ها برای گروه خاصی 
کثر موارد برای همان دسته  از انسان ها نگاشته شده اند و در ا

جذابیت بیشتری دارند.
  درآخــر این کــه از انتخــاب عناویــن جدیــد واهمه نداشــته 
باشــید. این که هدیه گیرنده فقط به آشپزی عالقه مند است 
بدان معنا نیست که باید لزومًا برای او کتاب آشپزی بخرید. 
کتــاب نیز ماننــد لباس اســت. بعضــی لباس هــا وجــود دارند 
که ممکــن اســت هیچ وقــت امتحــان نکنیــد، امــا در صورت 
امتحان بســیار زیبــا خواهند بود. شــاید فــرد هدیه گیرنده به 

سفر عالقه مند باشد، اما هیچ گاه کتابی دراین باره نخوانده 
باشــد. به عالیق فرد در زندگی فکر کنید. آن گاه می دانید در 

چه زمینه ای برای او کتاب بخرید.
کتاب بهترین هدیه اســت. چون نه تنها به انسان اطالعات 
جدیدی می دهــد، بلکه باعــث انبســاط خاطر نیز می شــود. 
کنــون نرفته ایــد، اما  کتاب شــما را بــه جاهایــی می برد کــه تا
مایلید از آن دیــدن کنید. کتاب، ورزش روح اســت و به شــما 

کمک می کند وارد دنیای خیال شوید.
کسانی که سراغ کارت پستال یا کارت هدیه می روند احساس 
راحتــی می کنند، امــا باید بدانند کــه فرصتی بزرگ را از دســت 
می دهند. بهترین هدیه برای دریافت یا تقدیم کردن چیزی 
اســت کــه درکــی کامــل از هدیه گیرنــده یــا دهنــده به انســان 
بدهد. چرا هدیه ای ندهید که مشــخص باشد برای انتخاب 
آن زمان گذاشته اید و برای طرف مقابل ارزش قائل شده اید؟ 
کتــاب مناســب و دریافــت بازخــورد مثبــت بســیار  انتخــاب 

لذت بخش است. این حس مثبت را حتمًا امتحان کنید.    

 انتخاب 
کتاب در میان 

قفسه های متعدد 
کتاب بسیار 

زمان بر است، 
ولی برای یک 

خواننده مشتاق، 
کتابفروشی، 

درست مانند 
بهشت است

کتـــــــــابکتـــــــــاب
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11 روش برای
انتخاب یار مهربان

   1.قلــم و کاغــذ برداریــد و پاســخ خــود را بــه این پرســش ها 
بنویســید: چــه جــور کتاب هایی دوســت داریــد؟ داســتانی، 
ماجراجویانــه،  علمی تخیلــی،  خاطــرات،  غیرداســتانی، 
ســایر  می آیــد.  خوشــتان  نویســنده ها  کــدام  از  پررمــزوراز؟ 
را  کتاب هایشــان  قبــالً   کــه  را  نویســنده هایی  کتاب هــای 
خوانده اید و لذت برده اید، جســتجو کنیــد. احتمالش خیلی 
زیاد است که همان ها کتاب های دیگری داشته باشند که از 
ع خاصی از کتاب ها یا کتاب  آن ها هم خوشــتان بیاید. آیا نو
خاصی هست که تابه حال نخوانده باشید اما بخواهید آن را 
امتحان کنید؟ آیا کتابــی را از مجموعه خاصــی در نظر دارید 
که بخواهید آن را بخوانید؟ عالیق شــما در زندگی چیســت؟ 
عالقمندی هایتــان را در جســتجویتان بــرای کتــاب وارد و از 

آن ها به صورت کلیدواژه استفاده کنید.

   2. در خانــه خودتــان دنبــال کتاب خــوب بگردیــد. گاهی 
ک می خورند.  کتاب های خوب دارنــد در خانــه خودتان خــا
شــاید قباًل کتابــی خریده باشــید، اما آن قــدر خواندنــش را به 
تعویــق انداختــه باشــید کــه فرامــوش کــرده باشــید یا شــاید 
والدیــن، فرزنــدان، یا همســرتان کتاب هــای خوبی داشــته 

باشند که شما هم بخواهید آن ها را بخوانید.

   3. از کســی بخواهید تا کتاب خوبی را به شما معرفی کند. 
می توانید از افراد خانواده یا دوســتان صمیمی تــان یا حتی از 
معلم و اســتاد ادبیاتتــان و فرهیختگان دوروبرتان بپرســید. 
بــا دوســتان و خانــواده  موضوعــات مشــترک  آدم معمــواًل 
دارد، بنابرایــن آن هــا می تواننــد توصیه هــای خوبــی درباره 
کتابی که احتمال دارد مورد عالقه تان باشــد به شــما بکنند. 
کوچــک هــم  کتاب فروشــی های محلــی و  فروشــنده های 
گر بیشــتر با  معمواًل توصیه هــای بی نظیری می کنند و حتی ا
آن ها دمخور بشــوید تا با ســلیقه شــما آشنا بشــوند می توانند 

راهنمایی های بهتری به شما بدهند.

  4. معرفی کتاب ها را در روزنامه ها و مجالت و وب سایت ها 
و  شــهرکـــتــاب هــــا  پـرفـــروش هـــای  فـهـرســـــت  بخوانیــد. 
وبســایت های کتاب  را دنبال کنید. ببینیــد چه کتاب هایی 
تازه به بازار نشــر آمده اند و چه نقدهایی درباره آن ها نوشــته 

شده است. 

   5.ببینیــد آیا فرهنگســراها یــا کتابخانه های شــهر و محله 
گر داشــتند می توانید عضو  شما باشــگاه کتاب دارند یا خیر. ا
آن ها بشــوید یــا خودتــان بــا دوســتان و آشــنایانتان باشــگاه 
کتــاب راه بیندازیــد. بــا عضویــت در باشــگاه کتــاب، ممکن 
است ژانرهای جدید کتاب ها را تجربه کنید که شاید هرگز به 

شیوه ی دیگر انگیزه ای برای خواندن آن ها نداشته باشید.

گر دارد     6. ببینید کتابفروشی یا کتابخانه رایانه دارد یا خیر. ا
نگاهی به موتور جســتجوی آن ها بیندازید. می توانید از موتور 
جســتجو بــرای یافتــن کتــاب خــاص، کتاب هــای نویســنده 
خاص، یا حتی دسته ای بزرگ تر مثل ژانر خاص استفاده کنید.

نوشین دیانتی

امـا دلتـان  کتـاب نمی خوانیـد  کـه مـدام  آدم هایـی هسـتید  آن  از  اگـر 
می خواهـد کتـاب جدیـدی به دسـت بگیرید و دوباره شـروع به کتاب 
یـا اآلن چـه  کنیـد  کجـا شـروع  از  بایـد  کنیـد، شـاید ندانیـد  خوانـدن 
کتابـی مناسـب اسـت کـه بخریـد. شـاید هم سـری بـه کتابخانه بزنید تـا کتابی 
بـه امانـت برداریـد، ولـی حجـم انبوه کتاب ها شـما را به فکر وامـی دارد که از کجا 
شـروع کنیـد و چـه جـور کتابـی بردارید. خب اگر به نـکات زیر توجه کنید، خیلی 

آسـان می توانیـد کتابـی انتخـاب کنیـد کـه از خواندنـش لـذت وافـر ببریـد.  

چگونه برای خودمان کتاب انتخاب کنیم؟
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چند نکته برای 
مطالعه درسی
در تعطیالت

   ۷.در کتابفروشــی ها معمواًل کتاب ها به صورت موضوعی دســته بندی شده اند. برای 
گر کتابی  انتخاب کتاب به قفســه  بخشــی که به آن عالقه دارید نگاهی گــذرا بیندازید. ا
دیدید که بــه نظر جــذاب می آمــد، آن را بردارید و پشــت جلــد آن را بخوانید یــا داخلش را 
گر توجه تان را جلب کرد،  ببنید که آیا جایی از کتاب خالصه ای از آن چاپ شــده یا خیر. ا
گر هنوز توجه تان را جلب می کرد، پس  صفحه  اول کتاب یا چند صفحه اول را بخوانید. ا
احتمااًل آن کتاب برای شــما خوب اســت. ممکن اســت موضوع کتاب برای شــما جالب 
باشــد، اما معمــواًل راز لذت بــردن از کتاب شــیوه نگارش آن اســت. به همین شــیوه چند 

کتاب دیگر پیدا کنید.

گر     8.حاال کتاب هایی را که پیــدا کرده اید بردارید و محلی برای نشســتن پیدا کنید یا ا
گر کتاب ها پرحجم باشند  نیست همان طور ســر پا فصل اول هر کتاب را بخوانید. البته ا

یا کتاب های متعددی برداشته باشید این کار خیلی وقت گیر می شود.

گــر کتــاب اول را به دومی     ۹.مجموعــه کتاب هایی را کــه برداشــته اید محدود کنید. ا
گر کتاب سوم را به کتاب اول ترجیح  ترجیح می دهید کتاب دوم را ســر جایش بگذارید. ا
می دهید کتاب اول را ســر جایــش بگذارید. آن قــدر به ایــن کار ادامه بدهید تــا به کتابی 

برسید که بیشتر از همه دوست دارید.

 1۰.مصاحبه هــا و فهرســت کتاب هــای مــورد عالقه نویســنده های مــورد عالقه تــان را 
دنبال کنید. احتمالش خیلی زیاد است که شــما هم کتاب هایی را که آن ها می خوانند و 

توصیه می کنند دوست داشته باشید.

   11. بــه وبســایت های فروش کتــاب ســر بزنید. برخــی از این وبســایت ها نســخه های 
الکترونیکی رایگان بســیاری کتاب هــا را دارند کــه می توانید آن ها را دانلــود کنید یا روی 

رایانه تان بخوانید.

     توصیه های کلی برای کتابخوانی
   مراقــب باشــید هنگام تــورق کتاب هــا یــا گذاشــتن و برداشتنشــان در قفســه ها آن ها را 

خراب نکنید.
   اشــکالی ندارد که کتاب های زیادی را از کتابخانه قرض بگیرید و آن ها را نخوانید. اما 
حتمًا آن ها را به موقع برگردانید. یادتان باشد که وقتی برای خرید یا امانت گرفتن کتاب 
به کتاب فروشــی یا کتابخانه می روید کیف بزرگی همراه داشــته باشــید تا کتاب ها در راه 

خراب نشوند.
   حتمًا برای خودتان فهرستی از کتاب هایی که می خواهید بخوانید درست کنید. وقتی 
کتابی را به شــما توصیه می کنند، حتماً  عنوان، نام نویســنده، مترجم،  و انتشارات آن را 

یادداشت کنید تا در کتابخانه یا کتابفروشی به آن رجوع کنید.
گــر کتابــی را کــه انتخــاب کردیــد و خواندید، دوســت داشــته باشــید، می توانیــد از آن     ا
گر  به صــورت راهنمایــی خــوب بــرای دســتیابی بــه کتاب هــای دیگــر اســتفاده کنیــد. ا
کتابی را در وب ســایتی جســتجو کردید، معمواًل همان جا به شما فهرســتی از کتاب های 
مشــابه را نشــان می دهد. اما خوب اســت فقط به کتاب های مشــابه آنچه می شناســید 
کنون  کتفــا نکنید. وقــت بگذاریــد و کتاب های متفاوتــی را هم با آنچــه تا یا خوانده اید ا
که هرگز نمی دانید از درون آن ها به چه مکاشــفاتی دســت  خوانده اید امتحان کنید، چرا

پیدا خواهید کرد.
   حتمًا کتابی را انتخاب کنید که برای ســن و ســال شــما مناسب باشــد. البته هرازگاهی 

خالی از لطف نخواهد بود که نگاهی هم به کتاب های کودکان بیندازید.
گر دنبال کتاب خاصی می گردید از فروشــنده یا مســئول کتابخانه بخواهید تا آن را به     ا

شما بدهد و کتاب ها را به هم نریزید.
گــر از کتابخانه کتابی را بــه امانت گرفتید حتمــاً  آن را به موقــع برگردانید     یادتان باشــد ا

وگرنه باید جریمه  دیرکرد بپردازید.    

کنیــد:همه چیــز را بــرای  1.زمــانخــودرابرنامهریــزی
آخریــن روز نگذارید. یک تقویــم برای مطالعــه طراحی کنید 
و برنامه هــای هفتگــی و یــا حتــی روزانه خــود را یادداشــت و 

برنامه ریزی کنید.
2.خوردنغذایسالمواســتراحتبهاندازه: با خوردن 
غذای مناسب و استراحت به موقع، به مغز خود اجازه فعالیت 
بیشــتری را می دهیــد. بــه انــدازه کافــی آب بنوشــید. توجــه 

داشته باشید که وعده غذایی خود را بعد مطالعه قرا دهید.
3.روشهایجدیدمطالعهراامتحانکنید: روش های 
زیــادی بــرای مطالعــه وجــود دارد. تعطیــالت زمــان خوبــی 
برای امتحــان روش هــای جدید خواهــد بود. مغز انســان ها 
بســیار متفــاوت اســت. بعضــی از افــراد از طریــق مطالعــه به 
روش ســنتی و بعضی دیگر از طریق روش هــای مدرن جواب 

مطلوب را دریافت می کنند.
4.تکــرارمطالب:نکته بســیار مهم برای به خاطر سپردن 
مطالب مطالعه شده، تکرار آن هاســت. با تکرار مطالب بهتر 

در ذهن شما تفهیم می شوند.
5.لــذتازتعطیــالترافراموشنکنیــد: تعطیالت فقط 
بــرای مطالعــه نیســت. بــا لــذت بــردن زمان بنــدی شــده از 

تعطیالت ذهن خود را باز کنید.    
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ݢکتابی چه ݢ
 ݣݣعیدی ݣݣبدهیم؟

چه کتابی برای عیدی دادن مناســب اســت؟ برای پاسخ به 
این پرسش می توان نکات ذیل را مدنظر قرار داد:

  1.شــاید مهم تریــن نکتــه در عیــدی دادن یــا هدیــه دادن 
کتاب، توجــه به ســلیقه فــرِد گیرنــده عیــدی اســت. البته تا 
حــدودی می تــوان این ســلیقه را از ســّن، جنســیت و ســابقه 
فرهنگــی آن فــرد حــدس زد؛ بــه طور مثــال عمــوم بانــوان یا 
نوجوانان، به ُرمان بی عالقه نیســتند و البته مردان، بیشــتر 
از کتاب هــای خاطــرات و کتب تاریخــی اســتقبال می کنند. 
کتاب هــای مــورد عالقــه کــودکان هم که مشــخص اســت و 
هر کتابی که تصویرگری جذاب تری داشــته باشد، می تواند 
برای کــودکان جذاب تر باشــد. همچنیــن می توان بــا در نظر 
گرفتن ســلیقه خانوادگی فــرد عیدی گیرنده، افراد بیشــتری 
گر  را بــه مطالعــه آن کتــاب تشــویق کــرد؛ به عبــارت دیگــر، ا
این مســئله مــورد توجه قــرار گیــرد؛ عیدی بــه یک نفــر داده 

می شود؛ اما عماًل چند نفر به خواندن آن تحریض می شوند.
ح جلد جــذاب و البتــه عنوان جــذاب هر کتــاب هم    2.طــر
می توانــد مشــّوق خوبــی بــرای تشــویق عیــدی گیرنــده بــه 
خواندن کتاب، بــه ویژه افراد کتاب نخوان یا اشــخاصی که 

اهل مطالعه نیستند، باشد.
  3.مســئله مهم دیگر، میزان بودجه ای اســت که شــخص 
عیدی دهنده برای این کار در نظر می گیرد. بدیهی است به 
میــزان این هزینه کــرد، حتی می توان بســته کتــاب، عیدی 
داد که در این صورت پیشــنهاد می شــود تا بســته متنوعی از 
گر سلیقه فرد گیرنده  عناوین متنوع انتخاب شــود؛ به ویژه ا

عیدی، کاماًل مشخص نباشد.
  4.شــاید مهم تــر از خــود کتــاب، کادو کــردن آن باشــد کــه 
کثــرِی هدیــه  بســیار مهــم اســت و نشــان دهنده ادِب حدا
دهنده اســت. بدیهی اســت نوع و رنگ کادو هم بستگی به 
سّن و جنسیت فرد هدیه گیرنده دارد. همچنین زیبا خواهد 
بود که هدیــه دهنده، یادداشــتی محبت آمیــز را روی کادو و 
گانه در یک کارت پســتال بنویســد و ســپس  یا به شــکل جدا
گر این  گفته پیداســت کــه ا آن را بــه هدیه گیرنــده بدهــد. نا
یادداشت محبت آمیز، روی صفحه اول کتاب نوشته نشود، 
گر به هر دلیلی  این امکان را به فرد هدیه گیرنده می دهد که ا

حسن شیخ  حائری

به آن عالقه ندارد و یا 
حتی پــس از خوانــدن، کتاب 

را به فــرد دیگــری و یا بــه یــک کتابخانه 
عمومی اهدا کند.

  5.توجــه به لیســت پرفروش هــا یــا اســتفاده از کتاب های 
الکترونیک و یا کتاب  های جیبی هــم، راهکار دیگری برای 

انتخاب کتاب جهت عیدی دادن یا هدیه دادن است.
  6.راهکار دیگــر برای انتخاب کتاب جهــت عیدی دادن، 
مشــورت با دوســتان و آشــنایاِن اهل فرهنگ و کتاب است. 
بدیهــی اســت کــه مشــورت بــا آنــان، افــق تــازه ای را در برابر 
کتــاب و نــوع هدیــه دادن را  انســان می گشــاید و انتخــاب 

آسان تر خواهد کرد.
گر بزرگان هر فامیل، ســّنت زیبای هدیه دادن کتاب را    ۷. ا
عملیاتی کنند، قطعًا دیگران هم به تأّســی از آنان، دست به 

این اقدام خواهند زد.
  8.هدیه دادن کتــاب، تنها منحصر به عید نوروز نیســت؛ 
بلکه مناسبت هایی مانند ســالگرد تولد، ســالگرد ازدواج و یا 
اعیاد عمومی و مذهبی، هر یک فرصت مناسبی برای هدیه 

دادن و به ویژه، هدیه دادن کتاب است.
کوتــاه ســخن آن کــه بــا همــه ایــن توصیفــات، عیــدی دادِن 
ل، عطــر یــا لبــاس، 

ُ
گ اســکناس تــا نخــورده یــا هدیــه دادن 

همچنان برای بسیاری از ما ایرانیان، جذاب تر از عیدی دادن 
یا هدیه دادن کتاب است. بنابراین می توان پیشنهاد داد که 
ل، لباس یا هر نوع هدیه دیگــر خود را با 

ُ
اســکناس نو، عطر، گ

کتاب همراه کنیم تا سنت حســنه عیدی دادن و هدیه دادن 
کتاب، به فرهنگی عمومی در جامعه تبدیل شود.    

هدیه دادن کتاب، 
تنها منحصر 

به عید نوروز 
نیست؛ بلکه 

مناسبت هایی 
مانند سالگرد 
تولد، سالگرد 

ازدواج و یا اعیاد 
عمومی و مذهبی، 

هر یک فرصت 
مناسبی برای 

هدیه دادن و به 
یژه، هدیه دادن  و

کتاب است

کتـــــــــابکتـــــــــاب



گسسـتنی دارد. همیـن  بهـار، فصـل امیـد اسـت و امیـد بـا نشـاط پیونـدی نا
نكتـه مـا را بـر آن داشـت یـک بخـش را در سـرآغاز بهـار بـه طنـز مكتـوب و 
بـرای  ایسـتگاهی  مـاه  و  مهـر  انتهایـی  بخـش  دهیـم.  اختصـاص  منظـوم 
حظ بـردن از هنـر طنـازی شـاعران و نویسـندگان ایرانی از حافظ و سـعدی تا 

گل آقـا اسـت. بخوانیـم و بخندیـم. بهارخنددهخـدا و 

۹3

قلندران پیژامه پوش
که نزند دلش می پوسد آدم حرف هم 
قای دبستان حضور مبارک مدیر آ



هشــــدار

94

بهارخند

ویژه نامه نوروز    98  |     مشاره         42

ای ݣݣکاشکی ݣݣکه
پاش ݣݣبه ݣݣسنگی برآمدی

 نخستین بار در ســال 1335 در دفتر مجله »سخن« از مرحوم 
دکتر پرویز ناتل خانلری شــنیدم کــه حافظ شــعر طنزآمیز هم 
دارد که بســیار حیرت کردم. تعجبم را به ایشــان ابــراز کردم. 
آقای خانلری برای من مثالــی آورد. این بیت را خواند که طنز 

آشکاری دارد:
دوش می گفت به مژگان سیاهت بکشم

یارب از خاطرش اندیشه بیداد ببر
در جلســه های بعد چند بــار دیگر هــم خانلری اشــعار دیگری 
از حافــظ را به عنوان نمونــه طنز ذکر کــرد. تعجبــم از این بود 
که چرا پیــش از او کســی متوجه طنز حافظ نشــده بــود. اصرار 
کردم مقالــه ای در این باره بنویســد. خانلری نوشــتن مقاله را 
به آینــده موکول می کــرد تا آن کــه در آخر ُعمر دو-ســه صفحه 
یادداشت  وار در این باره نوشت. من خیلی بیشتر از این انتظار 
داشــتم. هنوز هــم تحقیق جــدی دربــاره طنز حافــظ صورت 
نگرفته؛ جــز دو یا ســه مقاله کــه آقای خرمشــاهی نوشــته اند 
و یک مقالــه از دکتــر شــفیعی کدکنی و صفحات معــدودی به 

ح شوق« دکتر سعید حمیدیان. تفاریق از کتاب »شر

    طنز، شوخی و فکاهی
طنــز و شــوخی و فکاهــی در بســیاری از ابیــات حافــظ آشــکار 

است. چند نمونه از طنز ساده او را مثال می زنم. می گوید: 
آن کو تو را به سنگدلی کرد رهنمون

ای کاشکی که پاش به سنگی برآمدی
که بیشتر هزل است تا طنز. یا باز: 

خ تو کیست بنما به من که منکر ُحسن ُر
تا دیده اش به گزلک غیرت برآورم

گر  »گزلــک« کاردی اســت که ســر ســفره می َبرنــد. می گویــد ا

ابوالحسن نجفی

حافظ شیرازی

کسی منکر ُحســن تو باشد، به من بگو تا چشــمش را با گزلک 
بیرون بیاورم. یا جایی دیگر گفته است: 

وقت است کز فراق تو وز سوز اندرون
آتش درافکنم به همه رخت و پخت خویش

جای دیگر می گوید: 
یا وفا، یا خبر وصل تو، یا مرگ رقیب

بَود آیا که فلک زین دو سه کاری بکند؟
یا در غزلی دیگر می گوید:

یار دلدار من ار قلب بدینسان شکند
ببرد زود به جانداری خود پادشهش!

معمولــی اســت؛ امــا خصوصیــات  قلــب در مصــراع اول قلــب ِ
ســرداران بزرگ جنگ ایــن بوده کــه می دانســتند چگونه به 
قلب سپاه دشمن بزنند و پیروز بشوند. پس در این جا ایما به 
قلب ســپاه دارد. »جانداری« هــم لغتی قدیمی اســت، یعنی 

»محافظ«. یک بیت دیگر چنین است: 
گر ننوشیمی به صوت بلبل و قمری ا

عالج کی کنمت؟ آخرالدواء الکی
»آخرالــدواء الکی« اصطالحی پزشــکی اســت کــه از عربی وارد 
زبان فارسی شده است. این را موقع معالجه زخم های شدید 
گر هیچ کاری نمی شــد کرد، دســت آخر باید  می گفتند؛ یعنی ا
زخم را داغ کرد، نه از اول. معنی مجازی هم دارد؛ یعنی برای 

حل مشکل، شدید ترین کار را آخر باید کرد. باز در بیتی دیگر:
گفت: خود دادی به ما دل حافظا

ما محصل بر کسی نگماشتیم
»محصل« مأمور وصول مالیات بوده. آن موقع کسی دوست 
نداشــت که مالیات بپــردازد؛ به هــر صورتی که بــود، مالیات 
را می گرفتنــد. دلــدار بــه حافــظ می گوید کــه: خــودت دلت را 
دادی، محصــل آن را بــه زور از تــو نگرفتــه بود. حتــی در این 

بیت هم طنز هست:
گرچه نبود اختیار ما حافظ گناه ا

تو در طریق ادب باش و گو: گناه من است
شــاعر معتقد بوده که کارهای نیک و بد ما تنها تعیین کننده 
سرنوشت ما در آخرت نیست. خداوند بر  اساس فضل خود با 
کم نیست. می گوید تو  ما برخورد می کند. جبر بر اعمال ما حا

هنوز هم تحقیق 
جدی درباره طنز 

حافظ صورت 
نگرفته؛ جز دو 

یا سه مقاله که 
آقای خرمشاهی 
نوشته اند و یک 

مقاله از دکتر 
شفیعی کدکنی و 

صفحات معدودی 
یق از کتاب  به تفار
»شرح شوق« دکتر 

سعید حمیدیان

کار  کـه بیشـترین مایـه طنـز را در غـزل خویـش بـه  حافـظ یکـی از شـاعرانی اسـت 
برده است و تاریخ عصر خویش را با نگاه نقادانه و طنزآمیز تحلیل و بررسی کرده 
کاربـردن ایهـام در غزل هایـش مخاطـب را میـان طنـز و جـد  اسـت. حافـظ بـا بـه 
سـرگردان می کنـد و برداشـت های متضـادی را باعـث می شـود. طنـز حافظ چـه ویژگی هایی 

دارد؟ چـه تفاوت هایـی میـان طنـز حافـظ، سـعدی، عبیـد و... دیـده می شـود؟  
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با خداوند ادب را رعایت کن و بگو که گناه من است.
    شعرهای پیچیده سرشار از طنز

البته شعرهای پیچیده تر هم هســت که شنونده شعر در آغاز 
متوجه طنز آن نمی شود. یکی از آن ها این است: 

بیا که رونق این کارخانه کم نشود
به زهد همچو تویی، یا به فسق همچو منی

ایــن بیــت را بــرای بســیاری خوانــده ام و عجیــب اســت کــه 
ح  کتــاب »شــر متوجــه طنــز آن نشــدند. آقــای هــروی در 
غزل های حافظ« بیــت را این گونه معنــی کرده اند که: »زهد 
تو چیــزی بــه رونــق ایــن کارخانــه نمی افزایــد.« در حالی که 
این جا صحبت افــزودن نیســت، صحبت کم کردن اســت. 
دلداری می دهد و می گوید: غصه مخور که زهد تو هم چیزی 

از رونق این کارخانه کم نمی کند! یا بیت دیگر:
ک ک شد در عالم رندی چه با دامنی گر چا

جامه ای در نیکنامی نیز می باید درید
بــرای معنی کــردن این بیــت خیلی ها تفســیر کرده انــد. حاال 
نمی خواهم اسم ببرم. پنج  شــش نفر از کسانی که شعرهای 
حافــظ را تفســیر کرده انــد، نتوانســته اند معنــی دقیــق آن را 
بگویند. چون معنی »جامه ای در نیکنامی دریدن« برایشان 
روشن نبوده. این اصطالح ســابقه ای در اشعار شاعران دیگر 

هم دارد؛ مثاًل نظامی گنجوی می گوید: 
چو خواهی صد قبا در شادکامی

بدر یک پیرهن در نیکنامی
یا سلمان ساوجی می گوید: 

سلیمان شنید نامت زد دست در گریبان
بل تا به نیکنامی پیراهنی دراند

از همــه جالب تــر یــک ضرب المثــل عامیانــه اســت کــه حــاال 
فراموش شده، اما در گذشته رایج بوده است: »یک جامه بدر 
به نیکنامی، باقی دگر خود دانی« حال چرا »جامه دریدن«؟ 
این به ماجــرای حضــرت یوســف و زلیخــا برمی گــردد. البته 
شــاید علــت دیگــری هــم داشــته، امــا حافــظ چــه می گوید و 
گــر مــا در عالــم رنــدی دامنی  طنــزش کجاســت؟ می گویــد: ا
کی نیست. می خواستیم به نیکنامی معروف  پاره کردیم، با
بشــویم؛ اما آن جا پیراهن پاره نشــده، دامن پاره شــده است 

که این نشــان دهنده تردامنی و عدم عفت اســت. طنزش در 
این است. عجب اســت که این را متوجه نشــده اند و درست 

هم معنی نکرده اند. یا در این شعر: 
حافظ از دولت عشق تو سلیمانی شد

یعنی از وصل تواش هست کنون باد به دست
در چاپ قزوینی غنی آمده: »یعنی از وصل تواش نیســت بجز 
باد به دســت« که واقعًا اشــتباه اســت و صورت درست   همان 
است که خواندم. نسخ دیگر هم آن را تأیید می کند. حضرت 
ســلیمان قدرت های بســیار داشــته، از جمله باد بــه فرمانش 
بوده؛ اما حافظ به این معنی گرفته که در دست من باد است؛ 

یعنی هیچ چیز در دست من یست. در شعر دیگر می گوید: 
می کند حافظ دعایی، بشنو آمینی بگو:

روزی ما باد لعل شّکر افشان شما
یعنــی لــب لعــل افشــان شــیرین گفتار شــما نصیب ما بشــود. 
می دانیم دلدار اســت که باید حاجت را برآورد؛ اما شاعر توقع 
آمیــن دارد! می گویــد مــن دعــا می کنــم، تــو آمیــن بگو شــاید 

مستجاب بشود و لب لعل تو نصیب من بشود.

    طنز تلخ حافظ
حافظ گاهی اوقات طنز تلخ هم به کار می برد:

ک اهلل چه شکر گویمت  ای سیل غم؟ عفا
که روز بی کسی آخر نمی روی ز سرم

می گوید:  ای غم، تــو الاقل من را تنها نمی گذاری. باید شــکر 
این کار را بگویم. در بیت دیگر می گوید: 

چو به هنگام وفا هیچ ثباتیت نبود
می کنم شکر که بر جور دوا می داری

می گوید در وفا که پایداری نداشــتی، باز جای شــکرش باقی 
است که در جور پایداری می کنی. به نظرم این طنز تلخ بود. 

در بیت دیگر می گوید: 
قحط جود است، آبروی خود نمی باید فروخت

باده و گل از بهای خرقه می باید خرید
گوینده بــه بــاده و گل احتیــاج دارد و کیســه اش تهی اســت، 
تهی دســت اســت. ضمنًا ســخاوت هم در میان مــردم قحط 
اســت. می گوید پس نباید آبروی مرا به بــاد بدهم و تقاضای 
لطفــی بکنــم. تنهــا کاری کــه برایــم مانده،ایــن اســت کــه 
خرقه ام را بفروشــم؛ اما خرقه یــک رند را چه کســی می خرد و 
چه قیمتــی دارد که بتواند از بهــای آن بــاده و گل تهیه کند؟ 

یکی از طنزهای بسیار جالب حافظ هم این است: 
دی عزیزی گفت: حافظ می خورد پنهان شراب

 ای عزیز من، نه عیب آن بْه که پنهانی ُبود؟
در وهله اول متوجه طنز آن نمی شویم. این بیت من را به یاد 
لطیفه ای می اندازد. یک بار از »دخو« می پرسند: »چرا مؤذن 
وقتی اذان می گوید: دســتش را در گوشــش می گــذارد؟« دخو 
جواب می دهد که: »معلوم اســت چرا این کار را می کند. چون 
دهانــش بگذارد کــه نمی توانــد اذان بگوید!«  گر دســت را در ِ ا
این جــا هــم همین طور اســت. یــک عزیــزی بدگویی کــرده و 
پشــت ســر گفته که حافظ یواشــکی شــراب می خورد. حافظ 
می گوید معلوم است که باید شراب را پنهانی خورد، نه علنی. 

این چه عیبی است که بر من می گیری؟    

 »یک جامه 
بدر به نیکنامی، 

باقی دگر خود 
دانی« حال چرا 

یدن«؟  »جامه در
این به ماجرای 

حضرت یوسف و 
زلیخا برمی گردد. 
البته شاید علت 

دیگری هم 
داشته، اما حافظ 

ید و  چه می گو
طنزش کجاست؟ 

ید: اگر ما  می گو
در عالم رندی 

دامنی پاره کردیم، 
باکی نیست. 

می خواستیم به 
نیکنامی معروف 

یم؛ اما آن جا  بشو
پیراهن پاره نشده، 

دامن پاره شده 
است که این 

نشان دهنده عدم 
عفت است
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قلندران پیژامه ݣݣپوش

آقای مؤیدی طبق رسم معهود زنگ زد که »بیا که رفقا همه 
گر زحمتی نیست. قبل از آمدن، از سر کوچه باقلوا  آمده اند و ا
گر نگیری اصال،  و قطاب بخر، اما باید که پولش را بگیری و ا
خــودم لبــاس تــن می کنــم و...« تعارفاتــش را جــواب دادم 
و از ذهنــم گذشــت بی آن کــه زنم یــادآوری کند »خرکــی را به 

عروسی خواندند«
عالوه بر باقلــوا و قطاب دنبال چیــز دیگری هم گشــتم که با 
گرچه ســورپرایز این رفقا  آن جمع قلندران را ســورپرایز کنم. ا
حکــم معجــزه دارد. گشــتم و چرخیــدم و در مغازه هــا ســرک 
کشــیدم و دســت آخر »فرهنگ مواد مخدر« را از کتابفروشــی 
دوره گــرد خریــدم و فی الحــال در صفحــه اولــش نوشــتم: 

»تقدیم به قلندران پیژامه پوش«
وقتی بــه اتــاق ســه در چهــار آپارتمان شــماره هفــت مجتمع 
کــه بخــش زیــادی از وظایــف مســلم مــرا  یــاس وارد شــدم 
دوســتان عهــده دار شــده بودند. خــود آقــای مؤیــدی ذغال 
ســماور را حــال آورده بــود و آقــای روشــن ضمیــر هــم نبــات 
زعفرانــی را در نبــات دان خــرد و حبــه حبــه کــرده بــود. آقای 
کپورچالی هم ســری اول چای را دور گردانده بــود. همه رفقا 
چون افســران منضبطــی یونیفــورم پوشــیده بر مســندهای 
خود تکیــه زده بودنــد و بــه آواز خوش لحن آقای امیرشــاهی 
گــوش دل ســپرده بودنــد: »می خوانــد یکــی دلکــش ماهــور 
دل انگیز با لحن دل انگیزتر از دلکش ماهور« معترضه عرض 
کنم که یونیفــورم قلندری این جمــع مهربــان را هفته پیش 
توضیــح داده بودم، امــا محض یــادآوری و برای آن هــا که از 
این هفته مشتری »شــهرهای نامرئی« شــده اند، می نویسم 
که این یونیفورم عبارت اســت از پیژامه راه راه و زیر پیراهنی 
دوگاونشــان که خودش را از میــان دکمه های بــاز پیراهن به 
خ  نمایش می گذارد. دوســتان قلندر من جوان نیســتند و چر
روزگار جعــد مشــکین آن هــا را بــه تارهایــی سســت و ســفید 
بــدل کــرده و عینك هــای تــه اســتکانی نیــز حجــاب نرگــس 
مخمورشــان شــده اســت، وگرنه بــا افســوس نقش بســته بر 

سیدعلی میرفتاح

لب، مصداق تام و تمامی بودند از آنچه خواجه فرمود: »زلف 
آشــفته و خوی کــرده و خنــدان لب و مســت/ پیرهــن چاك و 
غزلخوان و صراحی در دســت/ نرگســش عربده جوی و لبش 
افسوس کنان/ نیمه شــب دوش به بالین من آمد بنشست« 
قطعــًا خواننــده زیرك شــرق می دانــد که بــه جــای صراحی و 
مســتی و نیمه شــب چه بگذارد که معنــی مورد نظــر نگارنده 

افاده شود.
کتاب را همه دیدند و دست به دست چرخاندند و پسندیدند 
کی شدن »ادوارد براون« را با صدای  ح تریا و فی المجلس شر
کراتــی جریان یافــت که من  پر غنه خواندنــد. پــس از آن مذا

بخشی از آن را نقل می کنم:
آقای مؤیبــدی: حاال می فهمم چــرا »ادوارد بــراون« در تاریخ 
ادبیات این همه به اهل تصوف عنایت داشــته اســت. پس 

قرابتی در کار بوده.
گر اهل تصوف  آقای روشن ضمیر: البته فراموش نکنیم که ا
را از ادبیــات بگیریــم از ادبیــات چیــزی نمی مانــد. ذغــال 

ادبیات ما جز به آتش تصوف گداخته نشده است.
کــه ســاقی در مــی افکنــد/  کپورچالــی: »از آن افیــون  آقــای 
حریفان را نه ســر ماند و نه دســتار« این بیت یعنــی کل تاریخ 

ادبیات این سرزمین.
آقای امیرشــاهی: »پیــش از این ها بیــت می دادنــد به بیت/ 

حالیا بیت رود در راه بیت«
آقــای کپورچالی: فرمودیــد بیــت. از بیت مرحوم »احتشــام« 

خبری دارید؟
آقای امیرشــاهی: ایشــان که به رحمت خدا رفتند، بیتشــان 
هم زابراه شدند. ظاهرًا آقازاده بزرگشان مقیم لندن شده اند.

آقای روشن ضمیر: لندن هم دیگر جای امنی نیست. شنیدم 
که تعداد کشته ها دو برابر تعدادی است که اعالم کردند.

آقــای مؤیــدی: سیاســت انگلیســی جماعــت همین اســت. 
گــر خاطرتان باشــد هیچ کس  ســر جنگ بین الملــل دوم هم ا

نفهمید این ها چند تا کشته و زخمی دادند.
آقــای کپورچالــی: مــن کــه می گویــم کار، کار خــود انگلیــس 
اســت. حــاال این کــه چــه نقشــه ای دارنــد و چــه برنامــه ای 
ریخته اند خــدا می دانــد. شــما ماجــرای ملی شــدن نفت که 

خاطرتان هست. همان موقع اعضای جبهه...
آقــای روش ضمیــر: کالمتــان یادتــان نــرود، مراقــب ذغــال 
ســماور باشــید. یك وقت نیفتد گل قالــی را بســوزاند. جناب 

مؤیدی! کاش یك نمد برای زیر سماور می گرفتید.
آقای مؤیدی: ای آقــا. این قالــی این قدر جای ســوخته دارد 
که همین به درد زیر ســماور می خورد. یــادش بخیر این قالی 

سرجهازی زن اولم بود.
کنــد. ان شــاءا... عمــر  کپورچالــی: خــدا رحمتشــان  آقــای 

خودتان و عیال دومتان زیاد باشد.
آقــای امیرشــاهی: بــه ایــن می گوینــد دعــا و نفریــن توأمان. 
این کــه عمــر آدم دراز باشــد دعاســت و این که عمر عیــال آدم 

طوالنی باشد نفرین.
گر این طور است که شما می فرمایید، بنده  آقای کپورچالی: ا
به نفرین ابدی دچارم. چون عیالم بیســت و پنج سال از من 

کوچك تر است.

یونیفورم قلندری 
این جمع مهربان را 
هفته پیش توضیح 

داده بودم، اما 
محض یادآوری 

و برای آن ها که از 
این هفته مشتری 

»شهرهای نامرئی« 
یسم  شده اند، می نو

که این یونیفورم 
عبارت است از 

یر  پیژامه راه راه و ز
پیراهنی دوگاونشان 

که خودش را از 
میان دکمه های باز 
پیراهن به نمایش 

می گذارد

کتاب هـای  کـه  سـید علـی میرفتـاح، روزنامه نـگار و نویسـنده و طنزنویـس اسـت 
متعددی دارد. در ادامه بخشی از کتاب طنز قلندران پیژامه پوش را می خوانید:  



هشــــدار

97

بهارخند

ویژه نامه نوروز    98  |     مشاره         ݢݢݢݢݢݢݢݢݢ42

آقای امیرشاهی: به کوچکی و بزرگی نیســت. اصاًل زن ها نمی میرند. مثل انرژی می مانند. نه 
به وجود می آیند و نه از بین می روند، بلکه از شکلی به شکل دیگر تبدیل می شوند.

آقای روشن ضمیر: پس فی الواقع همه دچار نفرین ابدی هستیم.
آقای کپورچالی: کانه و »پرومته« که به نفرین »زئوس« دچار شد و عقابی – یا کالغی – مأمور 

شد که هر روز جگرش را بخورد و دوباره جگر تازه درآورد و روز از نو روزی از نو.
آقای امیرشــاهی: در واقع اســم بنده پرومته اســت. یعنــی توی شناســنامه پرومته اســت، اما 

دوستانم صدایم می کنند: »روشن ضمیر«. آن کالغ نامیرا هم که فرمودید والده بچه هاست.
آقای کپورچالی: فرمودید بچه ها. از بچه ها چه خبر؟

آقای امیر شــاهی: »دیری اســت که دلدار پیامی نفرســتاد« چنــدان بی خبر نیســتم، اما اوالد، 
صفت ندارد. حاال من که سرم گرم است، بیچاره مادرشان خیلی دل تنگ بچه هاست.

آقای مؤیدی: پسر بزرگتان هنوز توی »ناسا« کار می کند؟
آقای امیرشاهی: بله. از افراد مهم »ناسا« هم به حساب می آید.

آقای کپورچالــی: ظاهرًا ایرانی توی »ناســا« زیاد اســت. ما کــه اقواممان – آن هــا که مهاجرت 
کرده اند به آمریکا از هر که سؤال می کنیم، یك عضو خانواده شان کارشناس »ناسا« است.

آقای روشن ضمیر: ظاهرًا »ناسا« اداره بزرگی اســت و پمپ بنزین ها و چلوکبابی ها هم زیر نظر 
»ناسا« اداره می شوند.

آقای مؤیــدی: »آقای کپورچالی داشــتید یــك حکایت از ماجرای ملی شــدن نفــت می گفتید. 
حرف توی حرف آمد یادتان رفت.

آقای کپورچالی: بحث سیاست این انگلیسی ها بود. شما خودتان باید به خاطر داشته باشید 
که آن موقع حزب توده چه بالیی سر مصدق آوردند؟

آقای مؤیــدی: بلــه خاطرم هســت. با اعــالم حزب تــوده یك 
باره صد هزار نفر ریختند توی خیابان و...

آقای روشــن ضمیر: بنده هم بــه خاطر دارم، امــا حزب توده 
زیر نظــر بلشــویك های روس اداره می شــد و به انگلیســی ها 

ربطی نداشت.
اداره  انگلیســی ها  هــم  را  روســیه  خــود  کپورچالــی:  آقــای 
گر حــزب توده  می کردنــد، حزب توده که ســهل اســت. اصاًل ا
کارگزار روس بود، چرا هر کاری می کردند به نفع انگلیســی ها 
تمــام می شــد؟ اصــاًل هــر حزبــی کــه تــوی ایــران کار کــرده، 

سودش را انگلیسی ها برده اند.
آقای امیرشاهی: این هم حرفی است.

آقای کپورچالی: البته فکر نکنید بنده »دایی جان ناپلئون« 
شده ام. منبرای تک تک عرایضم دلیل و...

آقای مؤیدی: راستی »آقای میرفتاح« شما که توی کار فیلم 
و این چیزها هســتید، نمی توانید: »دایی جان ناپلئون را گیر 

بیاورید ببینم.«
آن شــب باقــی وقــت مــا بــه دیــدن »دایــی جــان ناپلئــون« 
گذشــت. دیدن که نــه، تلویزیــون برای خــودش روشــن بود و 
شخصیت های فیلم می رفتند و می آمدند و حرف می زدند و ما 

همچنان چای می خوردیم و باقلوا نوش جان می کردیم.    
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بر زمینت می زند
 ناداِن دوست

طنـز موالنـا فخیـم و اسـتوار اسـت و ریشـه در فرهنگ شـکوهمند ادب 
فارسـی دارد. اگـر مـا بـه مثنـوی بـا دقـت نـگاه کنیم متوجه می شـویم 
کـه هیـچ صفحـه ای از مثنـوی نیسـت کـه در آن طنـز نباشـد. بعضـی 
امـا بعضـی  طنزهـا  کسـی متوجـه می شـود،  و هـر  طنزهـا خیلـی سـاده اسـت 
این طـور نیسـت و ممکـن اسـت کسـانی کـه بارهـا مثنـوی را خوانده انـد از جلـو 
چشمشـان رد شـده باشـد. در ادامه، بازنویسـی چند حکایت طنزآمیز و کوتاه 

از موالنـا را می خوانیـد:  

درخت عمر
پادشــاهی شــنیده بود در هندوســتان درخت عمر جاویدان وجود 
دارد کــه بــر آن میوه هایــی از طــال آویزان هســتند و هر کــس که از 
آن میوه ها بخــورد، به عمری بی پایان دســت پیدا می کند. از ســر 
طمع، یکی از وزرایش را به هند فرستاد تا در مورد این میوه تحقیق 
کند و مقــداری از آن را برایش بیاورد. وزیر عازم هندوســتان شــد و 
در پــی میوه عمــر رفت. به هــر که می رســید خواســته خــود را به او 
می گفت و سراغ آن درخت را می گرفت. مردم نیز به او و سخنانش 
می خندیدند و گاهی نیز نشــانی های اشــتباه به او می دادند و او را 

به سراغ درخت های معمولی می فرستادند.
پس از مدت ها گشتن و به نتیجه نرسیدن، وزیر که دیگر از یافتن 
آن درخــت ناامید شــده بود خواســت که به کشــور خود بــاز گردد و 
به پادشــاه بگوید که چنین میوه ای وجــود نــدارد. در همین حال 
شــنیده بــود کــه عارفــی بــزرگ در همــان مســیر بازگشــت زندگــی 
می کند. تصمیم گرفت قبل از بازگشت به قصر، نزد او برود. همین 
کار را کرد و به نزد عارف رفت و علت ســفرش به هند را برایش بازگو 

گاه بود با لبخندی جواب داد:  کرد. عارف که به همه چیز آ
شیخ خندید و بگفتش ای سلیم   /   این درخت علم باشد در علیم
بس بلند و بس شگرف و بس بسیط   /   آب حیوانی ز دریای محیط

تو به صورت رفته ای ای بی خبر   /   زان ز شاخ معنی بی بار و بر
آن یکی کش صد هزار آثار خاست   /   کم ترین آثار او عمر بقاست

حکایت خرس و اژدها
اژدهایی خرســی را بــه چنــگ آورده بود و می خواســت او را بکشــد 
و بخــورد. خــرس فریــاد می کــرد و کمــک می خواســت. پهلوانــی 
رفت و خــرس را از چنــِگ اژدها نجــات داد. خرس وقتــی مهربانی 
آن پهلــوان را دید به پــای پهلــوان افتاد و گفــت من خدمتگــزار تو 
می شــوم و هر جا بــروی با تو می آیــم. آن دو بــا هم رفتند تــا این که 
بــه جایــی رســیدند. پهلــوان خســته بــود و می خواســت بخوابــد. 
خــرس گفت تو آســوده بخــواب مــن نگهبان تو هســتم. مــردی از 
آن جا می گذشــت و از پهلوان پرســید این خرس با تــو چه می کند؟ 
پهلوان گفت: من او را نجات دادم و او دوست من شد. مرد گفت: 

به دوستی خرس دل مده، که از هزار دشمن بدتر است.
پهلوان مرد را دور کرد و حرف او را گوش نکــرد و مرد رفت. پهلوان 
خوابید مگسی بر صورت او می نشست و خرس مگس را می زد. باز 
مگس می نشســت چند بار خرس مگس را زد اما مگس نمی رفت. 
ک شــد و ســنگ بزرگی از کــوه برداشــت و همین که  خرس خشــمنا
مگس روی صورت پهلوان نشســت،   خرس آن ســنگ بــزرگ را بر 
صورِت پهلوان زد و سر مرد را خشــخاش کرد. مهر آدم نادان مانند 

دوستی خرس است دشمنی و دوستی او یکی است.
دشمن دانا بلندت می کند / بر زمینت می زند ناداِن دوست

دزدیدن مار
روزی دزد ابلهی مــار مارگیــری را دزدید و با خیال خــود فکر می کرد 
که چیز باارزشــی را دزدیده اســت و خیلی خوشــحال بود. تا این که 
یک روز مار دزد را نیش زد و دزد در حالی که درد می کشید زار می زد 
و در آخر از زهر مار مرد! مارگیر جســد دزد را دید و فهمید که مار او آن 
فرد را کشته اســت؛ با خود گفت من همیشــه دعا می کردم که دزد 
را پیدا کنم و بکشــم تــا مــارم را از او پس بگیــرم ولی خوب شــد که 

دعای من برآورده نشد.    

مولوی
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رخش و رستم
هر دو دکتر بوده اند

اسماعیل امینی

در عرصه شــعر طنــز در چنــد ســال گذشــته چهره هــای بااســتعداد زیــادی معرفی شــده اند که 
برای نمونــه می توان بــه دکتر »اســماعیل امینی« اشــاره کــرد. امینی کــه شــاعری را از مرحوم 
گرفته اســت بــا ترکیب طبع شــاعری و طنازی های ذاتی توانســته خود را به  قیصر امین پور فرا
عنوان یکــی از چهره های شــاخص در این عرصه بــه اهالی ادبیــات معرفی کند. اما شــعر طنز 
»دکتربازی« که توسط اسماعیل امینی سروده شده است:

    دکتربازی
ک ایران یکسر از دکتر  پر است       /       هر که دکتر نیست، نانش آجر است خا
ملک ایران سرزمین دکتران       /       این قدر دکتر نباشد در جهان
شهر دکتر، کوچه دکتر، باغ دک!        /       کبک دکتر، فنچ دکتر، زاغ دک!
عابران هر خیابان دکترند       /       دانه های برف و باران دکترند
هم وزیران، هم مدیران دکترند       /       بیشتر از نصف ایران دکترند
هرکه پستی دارد این جا دکتر است       /       دیپلم رّدی است، اما دکتر است
هرکه شد محبوب از ما بهتران       /       هرکه شد منسوب باال دکتر است
هرکه رد شد از در دانشکده       /       یا گرفته دکتری، یا دکتر است
شعر نو مدیون دکترها بود       /       تو ندانستی که نیما دکتر است؟
شاعر تیتراژهامان دکتر است       /       مجری اخبار سیما دکتر است
آن که مثل آفتاب نیمه شب       /       سر زد از صندوق آرا دکتر است
این همه آدم که در عالم نبود       /       آدمی کم بود و دکتر کم نبود
من نگویم، شاعران فرموده اند       /       رخش و رستم هر دو دکتر بوده اند
گرچه باشد قصه ها پشت سرش       /       دکتری دارند مال و خرش
شاعران از رودکی تا عنصری       /       بی گمان دارند هریک دکتری
عارف شوریده دکتر مولوی       /       نام پایان نامه او مثنوی
حافظ و سعدی و خواجو دکترند       /       سروقدان لب جو دکترند
وحشی و اهلی و صائب دکترند       /       تاجر و دهقان و کاسب دکترند
بحث های جعل مدرک نان بری است       /       بهترین سرگرمی ما دکتری است
عده ای مشغول دکترسازی اند       /       عده ای سرگرم دکتربازی اند!!

    هوای آلوده
واقعًا آیا هوا آلوده است؟

مغرضان گفتند در تهران هوا آلوده است
پرسشم این است: آقایان! کجا آلوده است؟

ک تهمت می زنید؟ با چه رویی بر هوای پا
ذهنتان ای مغرضان آخر چرا آلوده است؟

ک را آلوده کرده شایعات این هوای پا
این فضا از اتهام و افترا آلوده است

یک زمان گفتید از خودرو که استاندارد نیست
یک زمان گفتید این بنزین ما آلوده است

بعد چون دل ها مهیا و فضا آماده بود
ادعا کردید برخی دست ها آلوده است

این تریبون غالبًا حرف حسابی داشته
این تریبون گرچه با پرت  و  پال آلوده است

این یکی یک سیستم صوتی ندارد، درعوض
آن یکی کل فضا را با صدا آلوده است
وقتی آن موجود زنده بازگردد از فضا

می توان پرسید از او: آیا فضا آلوده است؟
رازهای خویش را با باد هم باید نگفت

چون که در این روزها باد صبا آلوده است
کیم، ما عده ای گفتند تنها ما فقط پا

بعدها معلوم شد کی تا کجا آلوده است
یک نفر هم فیلمسازی کرد و پولی زد به جیب

بعد از آن  هم مدعی شد: سینما آلوده است
ادعای گنده یک عده هم این گونه بود: 

هرکه هر جا هست، یا با ماست، یا آلوده است
ک است« آه از این ادعا »هر کسی با ماست پا
هر کسی »بی  ماست« بود از ابتدا آلوده است

هر کسی با ماست، کارش ماست مالی می شود
کار دارد سال ها با ماست تا آلوده است

»پرسشی دارم ز دانشمند مجلس بازپرس«
واقعًا این روزها آیا هوا آلوده است؟    
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آدم ݣݣحرف ݣݣهم ݣݣکه ݣݣنزند 
دلش ݣݣمی ݣݣپوسد

شـاعر،  وی  اسـت.  تهـران  در   1۲۵۷ متولـد  دهخـدا  علی اکبـر 
ملـی،  مجلـس  نماینـده  طنزپـرداز،  روزنامه نـگار،  لغت نامه نویـس، 
ادیـب، اسـتاد دانشـگاه و زبان شـناس بـود. بیشـترین شـهرت دهخدا 
بـه خاطـر لغت نامـه ای اسـت کـه شـاهکار دهخـدا نامیـده می شـود. علی اکبـر 
دهخـدا بـرای جمـع آوری لغـات و واژگان لغت نامه زحمت بسـیاری کشـید. وی 
عـاوه بـر لغت نامـه، دارای دیـوان اشـعار، کتـاب امثـال و حکـم و... نیـز اسـت. 

مطلـب زیـر از امثـال و حکـم انتخـاب شـده اسـت.  

گرچه دردســر می دهم، اما چه می توان کرد ُنشخوار آدمیزاد  ا
حرف اســت. آدم حرف هم کــه نزند دلش می پوســد. ما یک 
رفیق داریم اســمش َدمَدمی اســت. این دمدمی حاال بیشــتر 
از یک ســال بود مــوی دمــاغ ما شــده بود کــه کبالیــی! تو که 
هم از ایــن روزنامه نویس ها پیرتــری هــم دنیادیده تری هم 
تجربــه ات زیادتر اســت، الحمــدا... بــه هندوســتان هم که 

رفته ای پس چرا یک روزنامه نمی نویسی؟!
می گفتم: عزیزم دمدمی! اواًل همیــن تو که اآلن با من ادعای 
دوســتی می کنی، آن وقت دشــمن مــن خواهی شــد. ثانیــًا از 
این ها گذشــته حاال آمدیم روزنامه بنویســیم بگــو ببینم چه 
بنویســیم؟ یــک قــدری ســرش را پاییــن می انداخــت بعــد از 
مدتی فکر سرش را بلند کرده می گفت: چه می دانم از همین 
حرف ها که دیگــران می نویســند: معایب بــزرگان را بنویس؛ 
به ملت، دوســت و دشمنش را بشناســان. می گفتم: عزیزم! 
وا... ِبــا... این جــا ایــران اســت ایــن کارهــا عاقبــت نــدارد. 
می گفت: پس یقین تو هم مســتبد هستی. پس حکمًا تو هم 
بله...! وقتی این حرف را می شنیدم می ماندم معطل، برای 
این که می فهمیدم همین یک کلمـه تو هم بله! ...چقدر آب 

برمی دارد.
باری چه دردسر بدهم آن قدر گفت گفت گفت تا ما را به این 
کار واداشــت. حاال که می بیند آن روِی کار باالســت و دست و 
پایش را گم کرده تمام آن حرف ها یادش رفته.تا یک فّراش 
قرمزپوش می بیند دلش می تپد، تا به یک ژاندارم چشــمش 
می افتد رنگش می پرد، هــی می گوید: امان از همنشــین بد، 
آخر من هم بــه آتش تــو خواهم ســوخت. می گویــم: عزیزم! 
من کــه یک دخــو بیشــتر نبــودم چهــار تا باغســتان داشــتیم 
باغبان هــا آبیــاری می کردنــد انگــورش را بــه شــهر می بردنــد 
کنــج  در  مــن  فی الحقیقــه  می خشــکاندند.  را  کشمشــش 
باغســتان افتاده بودم توِی نــاز و نعمت همان طور که شــاعر 

حَمه گفته:  َعَلیِه الّرَ
نه بیل می زدم نه پایه   /   انگور می خوردم در سایه

در واقــع تــو ایــن کار را روی دســت مــن گذاشــتی. بــه قــول 
طهرانی هــا تــو مــرا روبنــد کــردی، تــو دســِت مــرا تــوی حنــا 
گذاشــتی. حاال دیگر تو چــرا شــماتت می کنی؟ می گویــد: نه، 
نــه، رشــد زیــادی مایـــه جوانمرگــی اســت. می بینــم راســتی 

راستی هم که دمدمی است.
خوب عزیزم دمدمی! بگو ببینم تا حــاال من چه گفته ام که تو 
را آن قدر ترس برداشته است. می گوید: قباحت دارد، مردم که 
ح زاد«  مغز خر نخورده اند. تا تو بگویی »ف« من می فهمم »فر
اســت. ایــن پیکــره ای که تــو گرفتــه ای معلــوم اســت آخرش 
چه ها خواهی نوشــت. تــو بلکه فردا دلت خواســت بنویســی: 
پارتی های بزرگان ما از روی هواخواهی روس و انگلیس تعیین 
می شود. تو بلکه خواســتی بنویســی ... در قزاق خانه صاحب 
منصبانــی که بــرای خیانــِت بــه وطن حاضر نشــوند مســموم 
)در این جا زبانش تپــق می زند ُلکنت پیدا می کنــد و می گوید( 
نمی دانم چه چیــز و چه چیــز، آن وقت من چه خاکی به ســرم 
بریزم و چطور خودم را پیش مردم به دوستِی تو معرفی بکنم. 
خیر خیر ممکن نیســت. مــن عیــال دارم، مــن اوالد دارم. من 

جوانم. من در دنیا هنوز امیدها دارم.

علی اکبر دهخدا
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می گویــم: عزیــزم! اواًل دزِد نگرفتــه پادشــاه اســت. ثانیــًا من 
تــا وقتــی کــه مطلبــی را ننوشــته ام کســی قــدرت دارد به من 
بگوید: تو!... بگــذار من هرچه دلم می خواهــد در دلم خیال 
بکنم هروقت نوشــتم آن وقت هرچــه دلــت می خواهد بگو. 
گــر می خواســتم هرچــه می دانم بنویســم تا حــاال خیلی  من ا
چیزها می نوشــتم مثاًل می نوشــتم: االن دو ماه است که یک 
صاحب منصب قزاق که تن به وطن فروشی نداده، بیچاره از 
خانه اش فراری اســت و یک صاحب منصب خائن با بیست 

نفر قزاق مأمور کشتن او هستند.
گر در حساب، نشانـــه »ب« بانک انگلیس  مثاًل می نوشــتم: ا
تفتیش بشــود بیش از بیســت کرور از قــروِض دولــت ایران را 
کو و  می توان پیدا کرد. مثاًل می نوشــتم: اقبال السلطنه در ما
پســر رحیم خان در نواحی آذربایجان و حاجی آقا محســن در 
عراق و قوام در شیراز و ارفع السلطنه در طوالش به زبان حال 

می گویند چه کنیم؟ َالَخِلیُل َیأُمُرِنی َوَالَجِلیل َینَهاِنی.
مثاًل می نوشــتم: نقشــه ای را که مســیو »دوبــروک« مهندس 
بلژیکــی از راه تبریــز، کــه بــا پنــج مــاه زحمــت و چندیــن هزار 
تومــان مصــارف از کیســـه دولــت بدبخــت کشــید، یــک روز 
از روی میــز یــک نفر وزیــر پــر درآورده به آســمان رفــت و هنوز 
مهندس بلژیکی بیچــاره هر وقت زحماِت خودش در ســر آن 

نقشه یادش می افتد چشم هایش پر از اشک می شود.
وقتی حرف ها به این جا می رسد دستپاچه می شود می گوید: 
نگــو نگــو، حرفــش را هــم نــزن، ایــن دیوارهــا مــوش دارد 

موش ها هم گوش دارند.
می گویــم: چشــم! هر چه شــما دســتورالعمل بدهیــد اطاعت 
می کنــم. آخر هر چه باشــد مــن از تو پیرتــرم یک پیرهــن از تو 
بیشــتر پاره کــرده ام مــن خــودم می دانم چــه مطالــب را باید 
نوشت چه مطالب را ننوشت. آیا من تا به حال هیچ نوشته ام 
چرا روز شنبـــه ماِه گذشته وقتی که نماینده  وزیر داخله آمد و 

آن حرف های تند و ســخت را گفت یک نفر جواب او را نداد ؟آیا من نوشــته ام که: کاغذسازی 
در سایر ممالک از جنایات بزرگ محسوب می شود، در ایران چرا مورد تحسین و تمجید شده؟

گرد بیچاره مهاجِر مدرســـه آمریکایی می توان گذشت و از  آیا من نوشــته ام که: چرا از هفتاد شــا
یک نفر مدیر نمی توان گذشت؟ این ها که از سرایر مملکت است. این ها تمام حرف هایی است 
که همه جا نمی توان گفت، من ریشــم را که توی آسیاب ســفید نکرده ام، جانم را از صحرا پیدا 

نکرده ام، تو آسوده باش هیچ وقت از این حرف ها نخواهم نوشت.
به من چه کــه وکالی بلد را بــرای َفرِط بصیــرت در اعمال شــهِر خودشــان می خواهند محض 
تأسیس انجمن ایالتی مراجعت بدهند. به من چه که نصرالدولـــه پسر قوام در محضر بزرگان 
طهران رجز می خواند که منم خورنده خوِن مسلمین. منم َبرنده عرِض اسالم. منم که آن َده 
ِک ایالِت فارس را به قهــر و غلبه گرفته ام. منــم که هفتاد و پنج نفر زن و مرد قشــقایی  یِک خا
ک کردم. به من چــه که بعد از گفتن ایــن حرف ها بزرگان  را به ضرب گلولـــه توپ و تفنگ هال

طهران هورا می کشند و زنده باد قوام می گویند.
وقتی کــه این حرف ها را می شــنود خوشــوقت می شــود و دســت بــه گردِن مــن انداختــه روی 
مرا می بوســد می گوید: من از قدیم بــه عقِل تو اعتقاد داشــتم، بــارک ا...! بارک ا...! همیشــه 

کمال خوشحالی به من دست داده، خداحافظی کرده، می رود.     همین طور باش. بعد با

......
 من تا وقتی که 

ً
یزم! اواًل دزِد نگرفته پادشاه است. ثانیا یم: عز می گو

ید: تو!... بگذار  مطلبی را ننوشته ام کسی قدرت دارد به من بگو
من هرچه دلم می خواهد در دلم خیال بکنم هروقت نوشتم آن وقت 

گر می خواستم هرچه می دانم  هرچه دلت می خواهد بگو. من ا
یسم تا حاال خیلی چیزها می نوشتم مثاًل می نوشتم: االن دو ماه  بنو

است که یک صاحب منصب قزاق که تن به وطن فروشی نداده، 
بیچاره از خانه اش فراری است و یک صاحب منصب خائن با 

بیست نفر قزاق مأمور کشتن او هستند
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خوش ݣݣبه ݣݣحال ݣݣآغا ݣݣمحمد ݣݣݣخان ݣݣقاجار

ناصـر فیـض در توضیـح مختصـری دربـاره کتـاب »نزدیـک تـه خیـار« گفتـه 
اسـت: در ابتـدای کار نویسـندگی ام کار جـدی می کـردم و خبـری از طنـز در 
نوشـته هایم نبـود، کار بعـدی ام ترجمـه بـود، بعـد از آن به طنـز روی آوردم و 
بـه نظـر خـودم کتـاب »نزدیـک تـه خیـار« که تلفیقی از شـعر و نثر اسـت، بـرای من یک 

تجربـه بـود. در ادامـه یکـی از طنزهـای نثـر اودر ایـن کتـاب را می خوانیـد:   

نوعــی از چوب هم مــال خدا بود کــه صامت بــود و یک جنس 
دیگر دو سر طال بود که بعضی وقت ها که طال گیر نمی آمد، چیز 
دیگری ســرش می مالیدند. چــوب خیلی کارهــا می کند! یک 
دوم سوخته اش در آن دنیا کاربرد زیادی دارد و در این دنیا هم 
از روزی که تبدیل به چماق شده، حرمت و شأن ویژه ای پیدا 
کرده است.. تا صحبت از چوب به درازا نکشیده است با بیتی 

از مرحوم ناصرخسرو مطلب را درز می گیریم.
تیر سخن، راست کن، آن گاه بگویش

بیهوده مگو! چوب مپرتاب ز پهنا
در زمان ناصر خســرو هنوز طرز اســتفاده از درازا کشــف نشــده 

بود. نامه این است، بخوانید بر عرض مختصری دارم:
قربانت شوم، الساعه که در ایوان منزل با همشیره همایونی 
به شکســتن لبه نان مشغولیم، خبر رســید که موثق دولت - 
کم قم - را که به جرم رشاء و ارتشاء معزول کرده بودیم به  حا
توصیه عمه خود ابقا فرموده و سخن هزل بر زبان رانده ایم، 
فرســتادم او را تحت الحفظ به تهران بیاورنــد تا اعلیحضرت 
بدانند که امور مملکت به توصیه عمه و خاله نمی شود زیاده 

جسارت است. تقی.
عرضم این اســت که: ایــن آدم بزرگ بــا آن همه پایــه و مایه، 
چه رنجی در دفتر امور کشید! خوشــا به حال آغا محمد خان 
قاجار کــه دســت کم او را راحت کردنــد از فتق امــور و رتق امور 
مهم که مثــل غلتیدن روی جواهرات نــادری کمی عقل ِگرد 

می خواست که مال آغا محمد خان ِگرد بود.    

یکی از اسناد مکتوب تاریخی سیاسی ایران، نامه ای منسوب به میرزا تقی خان امیرکبیر است 
که خطاب به ناصرالدین شاه نوشته است. بدون تردید این مرد بزرگ که با آن همه دغدغه و 
نگرانی برای سرنوشت وطن و مردم ایران و درگیری با دشواری ها رتق و فتق امور گاه حوصله 

می کرد و چنین ذوق و مالحت از کالمش می تراوید، از رندان عصر خویش بوده است.
گاهانه و با رندی  همه می دانیم که جای همشــیره شاه در مرقومه سیاسی نیســت، امیر کبیر آ
بسیار به شــاه می گوید خالصه این که خواهرت پیش ماســت، تو هم بعد از این مواظب عمه و 
در درجه دوم خاله ات باش و خیلی هم لی لی به الالیش نگذار! عمــه و خاله بروند به کارهای 
خاص خودشــان بپردازند. از این محجوب تر نمی توان نوشت! اما شاید ذهن ما خراب باشد، 

هرچه فکر می کنیم، می بینیم باز یک جاهایی از آن به یک جاهایی برمی خورد.
آقاجان! ما نمی توانیم به ســادگی از کنار موثق الدوله و عمه اعلیحضــرت بگذریم و بگذاریم هر 
گر میرزا تقی خان منظوری ندارد چرا دســتور می دهد موثق الدوله  کاری دلشان خواســت کنند! ا
را »تحــت الحفــظ« بیاورند یــا این که ایــن آدم مهــم باید از تحــت و فــوق و جهات اربعــه حفظ و 
محافظت بشــود از یک جهت! تا آن جا که حقیر به خاطر دارم آن روزگار چوب را غالبًا در آســتین 
می کردند پس حفظ شــدن جهــت فوق الذکر ضرورتی نداشــته اســت. البته چــوب را بعدها الی 
بعضی چیزهای دیگر مثل چرخ می گذاشــتند، گاهی هم آن را درســوراخ یا النــه زنبور می کردند. 

ناصر فیض

بهارخندهشــــدار
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علـی میرمیرانـی متولـد ۲0 آبـان 13۵0 درتهـران، تحصیـل کـرده دانشـگاهی 
اسـت، سـال ها بـا نـام مسـتعار ابراهیـم رها طنز می نوشـت و حاال نوشـتن او 
از مطبوعـات بـه کتـاب رسـیده اسـت روزگاری در چلچـراغ کـه هنـوز ابراهیـم 
رهـا هـم در آن قلـم مـی زد صفحـه ای بـود بـه اسـم چسـب زخـم. مطالـب طنـز آن در 

نهایـت در کتـاب چسـب زخـم جمـع آوری شـد.    

  3.یه پســر بچه محجوب و ســر به زیــری از باباش پرســید کتاب خوانه
به مردی کــه زیــاد کتاب بخونــه چــی میگن؟ بابــاش گفت 
کتاب خوان. بعد پرســید بــه زنی که زیــاد کتــاب بخونه چی 
می گن؟ باباش گفت کتاب خوانه. پســر مؤدب تا آخر عمر به 

هیچ کتابخانه ای نرفت!

  4.یکی سر شاخه نشسته بود و داشت از ته اره اش می کرد. 
بهــش گفتــن مگــه اون حکایــت رو نشــنیدی کــه ... گفــت 
درخت مال خودمه، اره مال خودمه، ســروته شاخه هم مال 
خودمه، به شــما هــم هیچ ربطی نــداره. افتاد زمین دســت و 
پاش پاره شــد. اومــدن بهش گفتــن دیدی... گفــت هر چی 
پاره شــده مــال خودمه به شــما هم هیــچ ربطی نــداره. ازش 
کلی خــون... گفــت خون خودمــه به شــما هم ربطــی نداره. 
یکی گفت دوستانه یه ســؤال بپرسم راستشــو می گی؟ گفت 
بپــرس. گفــت واقعــًا داری چــه غلطــی می کنــی. جــواب داد 

هیچی، سر مواضع و حرفام ایستادم!

  5.یکــی قــدش خیلی کوتــاه بــود یــه روز گفت ســقف همه 
خونه ها رو یــه متر و نیمی بســازند. یــه عده اومدنــد گفتن ما 
قدمون بلنده جا نمی گیریم، دستور داد پای همه رو اره کنند 

مشکل حل شد!!!

  6. یــه روز یکی با یــه دوســت خیلی خیلی خیلــی قدیمیش 
دســت داد، میراث فرهنگی به جرم دســت بردن در آثار ثبت 

شده ملی ازش شکایت کرد!!

  ۷.یکــی هروقت پــول الزم داشــت پــول نداشــت.تصمیم 
گرفت یک صنــدوق پولی خانوادگــی راه بنــدازه هم خودش 
پول برداره هم به بقیه وام بده. ســه روز بعد به عنوان مفسد 

اقتصادی گرفتنش!!!

  8.یــه شــهری بــود کــه تــوش هیچ کــس بــه هیچ کــس رحم 
نمی کرد. توی خیابوناش ترافیک بیداد می کرد آلودگی هواش 
در روز بیســت و دو نفر و نصفی رو می کشــت. همه جمع شــدند 

فکر کردن که این شهر رو چی کارش کنن کردنش پایتخت!!

  ۹.یکــی داشــت تــوی خیابــون راه می رفــت بــا خــودش 
گفت: به به چــه هوای عالــی ای، چه روز خوبــی، چه دنیای 
کاذیب و تشــویش اذهان  قشــنگی. این دفعه به اتهام نشــر ا

عمومی گرفتنش!!!

  1۰.یــه روز یکی رفت میوه بخره از بس گرون بود نتونســت 
رفت شــیر و ماســت بخره چون گرون بود نشــد. رفــت لباس 
بخره بپوشــه پولش با قیمت لبــاس جــور در نمی اومد. رفت 
پیتــزا بخــوره پولــش نمی رســید. باالخره بــه یه جا رســید که 
همه چیز تــوش ارزون بــود، افتاد مــرد. کالبد شــکافی کردن 

گفتن توهم زده مرده!!!    

علی  میرمیرانی

  1. از یکی پرســیدن آخرین باری که ســینما رفتی کی بود؟ گفت یازده ســال پیش. پرسیدن 
آخرین باری که فوتبال دیدی کی بود؟ گفت نه ســال پیش. پرسیدن آخرین بار که موسیقی 
کســی اونــم یه کــم. گفتن  گوش کــردی کی بــود؟ گفت بیســت ســال پیش تصادفــی توی تا

ببخشید شما کارشناس مسایل جوانان نیستین؟ گفت بله هستم!

  2.یــه روز توی یه بوتیك وســط یه پاســاژ تــوپ، چند تا فروشــنده جــوون که خیلی احســاس 
باحالی می کردن، دیدن یکی که ســرو وضعش شــبیه دهاتی هاســت داره میــاد. گفتن بچه ها 
اسگلش کنیم بخندیم. طرف وارد مغازه شد و پرســید این جا چی می فروشین. بچه باحال ها 

گفتن االغ. طرف پرسید ببخشید جز خودتون مورد دیگه ای واسه فروش ندارین؟
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ابوالفضل زرویی نصرآباد

چشم بر هم زدیم
و شد نوروز

    جمعه ها تعطیل است
ما وارثان وحی و تنزیلیم       /       عاشق ترین مردان این ایلیم

مردم تمام از نسل قابیلند       /       ما چند تا، فرزند هابیلیم
آن دیگران ناز و ادا دارند       /       ما بی قر و اطوار و قنبیلیم

در بین ما یک عده هم هستند...       /       این روزها مشغول تعدیلیم
در این دویدن ها رسیدن نیست       /       عمری است ما روی ِتِردمیلیم

آخر کجا می آیی آقاجان؟       /       بگذار، ما مشغول تحلیلیم
دنیا به کام قوم دجال است       /       ما هم که با دجال فامیلیم

درس »پیام نور«تان از دور       /       خوب است، ما مشتاق تحصیلیم
آقا، شما تفسیر قرآنید       /       البته ما قائل به تأویلیم

نه عالم احکام قرآنیم       /       نه عامل تورات و انجیلیم
گفتند: شرط راستی، مستی است       /       ما هم که ذاتًا مست و پاتیلیم

در کل، زمین مصر است و این مردم       /       یاران فرعونند و ما نیلیم
گر مورند، ما فیلیم گر کرم اند، ما ماریم       /       آن ها ا این ها ا

فیلیم در نطع سخن اّما       /       وقت عمل طیرًا ابابیلیم
در حفظ ما باید به جّد کوشید       /       ما نقطه حّساس آشیلیم

»آدم شدن« یک ایده نوپاست       /       ما هم نهادی تازه تشکیلیم
سیصد نفر »آدم« که شوخی نیست       /       مستلزم تغییر و تبدیلیم

تعجیل، کاًل کار شیطان است       /       اصاًل چرا مشتاق تعجیلیم؟
وقتش که شد، آن وقت می گوییم:        /       آقا بیا کم کم  که تکمیلیم

وقت عمل هم می رسد اّما       /       فعاًل به فکر حفظ و ترتیلیم
آخر چطوری حرف حق؟ وقتی       /       مشغول ذکر و ورد و تهلیلیم

ما با همین حالت که می بینید       /       مستوجب تشویق و تجلیلیم
گر باشد       /       یاران داوود و سموئیلیم صندوق عهد و رأی ا

ک و زنبیلیم توی صف عشاقتان از صبح       /       ما صاحبان سا
بعضی به نامت، بارشان شد بار       /       ما تازه فکر بار و بندیلیم

)کار غنایم را به ما بسپار       /       چون خبره در تقسیم و تحویلیم
باد هوا خوردن که ممکن نیست       /       آخر مگر ماها حواصیلیم(

گفتند: روز جمعه می آیی       /       ما روزهای جمعه تعطیلیم...    

این جمله اســتاد دکتر ســیدعلی موســوی گرمارودی در طلیعه تابســتان 89، نشــان داد 
که پیش بینــی زنده یــاد کیومرث صابــری فومنــی )گل آقــا( در تابســتان 1371، به وقوع 
پیوسته اســت. در آن ســال صابری فومنی در پاسخ به این سؤال که »چشــم امیدتان در 
طنزنویســی امروز به کیســت؟« می گوید: »... قلمی که عبید و دهخدا در دست داشتند، 
االن بی صاحب نیســت. طنز دارد جان می گیرد. یکی از مشــهورترین طنزنویســان امروز 
ما - مال نصرالدین - )ابوالفضل زرویی نصرآباد( فقط 23 سال دارد! چراغ ها دارند روشن 
می شــوند. شــهر چراغانی خواهد شــد... مرحــوم زرویــی نصرآباد کــه آذر 97 درگذشــت، 

درباره رسیدن عید و سررسید مواعید این گونه سروده است:

    خرید عید
توی تقویم دیدم ای فرزند       /       بیست روزی گذشته از اسفند
نیست دیگر زمان برای خرید       /       تا بُجنبی رسیده عید سعید

باز هم از تو شرمسار شدم       /       بس که مشغول کار و بار شدم
گهان آه از نهادم رفت       /       که چه بد شد که باز یادم رفت نا

می شود بود و فکر عید نکرد؟       /       یا مگر می شود خرید نکرد؟
- گرچه قلبًا از این سخن خجلم       /       ما نکردیم و شد، عزیز دلم- 

گر بهار شود       /       پس بنده نو نوار شود وعده دادم ا
باز گفتم: بهار خواهد شد       /       پسرم نو نوار خواهد شد

گفتمت: صبر کن، بهار آید       /       فصل کمبوزه و خیار آید
صبر کردی تو تا بهار آمد       /       فصل کمبوزه و خیار آمد

ُتند و بی دیر و زود و سوخت و سوز       /       چشم بر هم زدیم و شد نوروز
بردم از یاد، از فراموشی       /       که تو برعکس بنده، باهوشی

غافل از این که بی دخالت دست       /       وعده ها مو به مو به یادت هست
منم آن مرِد قوِل وقت شناس       /       که برایم نمانده هوش و حواس
می دهم وعده های بی تضمین       /       چون مدیراِن پشِت میز نشین

یک دو جینی و ُجفت ُجفت و تکی       /       روز و شب وعده می دهیم الکی
آه از آن وعده های بی بنیاد       /       که رود سر رسیِد آن از یاد

    چون استکان کنار سماور
از در درآمدى و من از خود به در شدم       /       از دیدنت، به جان تو، کلی پکر شدم

ج       /       از دست شکوه هاى تو، من خون جگر شدم باز آمدى که ناله برآرى ز دخل و خر
می گفت روز پیش، »حسن« با پدر که: من       /       مغبون ز گفته هاى شما، اى پدر، شدم

من اهل ازدواج نبودم ز ابتدا       /       خواندى به گوشم آن قدر آخر که خر شدم
من خانه اى مصادره اى داشتم، دریغ       /       صاحب زمین بیامد و من دربدر شدم

گفتم: به قرض، تر نشود شصت پاى من       /       در منجالب قرض، فرو تا کمر شدم
شد با ظهور »نظم نوین« وضع من خراب       /       بد بود حال و روزمو از بد، بتر شدم

دنیا به مثل دوره عصر حجر شده است       /       یا بنده مثل آدم عصر حجر شدم؟
گر پس از این شعر آبدار       /       چون استکان کنار سماور، دمر شدم بر من مگیر ا
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صمد بهرنگی

حضور مبارک
قای دبستان مدیر آ

گر هرف!    4. آقای مدیــر، ما از اخالق این؟ راضی هســتیم. ا
بگوییم گوش می دهد، نماز می خواند، کار می کند.

  5. به خدمت آقای مدیر پس از سالم ما از اخالق و رفتار غدیر 
راضی هســتیم، در خانه نســبت بــه برادر بــزرگ خــود احترام 
می کند،کارهایــش را کــه تمام کــرد بــه دروس خــود متعالعه! 
می کند و در کوچه به بزرگان احترام می کند و همه اهل کوچه 

از او راضی هستند! 

  6.محترمًا معروز! می دارم خیلی منون! شــدم، هیچ رنجه 
نشدم- رزاید! دارم. 

  ۷. به خدمت ذی شــرافت مدیر دبســتان: بنــده از اخالق و 
رفتار محمدرضا راضی هستم. اجرکم عندا...

کبر در خانه از او راضی هستم    8. پس از تقدیم عرض سالم ا
و هیچ شوخی نمی کند! 

۹.احمــد بچــه خــوب، بــه خانــه می رســد پــدر و مــادر ســالم 
کــه از صبح هــا می آیــی! پــدر و مــادر  می گویــد و از مدرســه 

خداحافظی می کنی! خالصه احمد بچه باآدبی! است.

  1۰. از محمــود راضــی هســتند، دروغ نگویــد، بــه بــزرگان 
اهترام! نماید.

اسم پدرش:حاجی یوسف.

11.حضــور محتــرم آقــای دانش آموز رســیده شــرف افتتاح 
پذیرد! و اینجانــب... از طرف بنــده زاده کمــال رضامندی و 

خشنودی داریم! عمرکم طویل، عدوکم ذلیل! 

  12. آقای معلم محســن: امیدوار که وجود نازنین صحت و 
سالمت بوده باشد و... کبالیی قاسم! 

گرد معدب! و از خود    13. آقای آموزگار چهارم: غالمعلی شــا
مواظبت می نماید. زیاده رحمت است! 

  14. پس از سالم معروض بر این که در خانه با برادر و خواهر 
کوچک تر خود با مهربانی رفتار می کند. 

گرد در خانــه بــا پــدر و مــادر    15. آقــای معلــم: ایــن شــا
خشــرفتاری! می کند و همه از او راضی هســتند وانشاءا... در 

گرد خوب و باعدب! می شود،انشاءا... آتیه شا

  16. اینجانــب از درس و رفتار خانگی ســعید رزایــت! دارم. 
امضاء: پدر اینجانب! 

  1۷.چــون محترمًا خواســته بــود کــه از احــواالت اینجانب 
بنده زاده باخبر باشید. الحمدا... خوب است!!!    

صمد بهرنگــی، معلم، منتقــد اجتماعی، مترجــم، داســتان نویس و محقق در زمینــه فولکلور 
آذربایجان بود، که در دهه چهل در یک حادثه از دنیا رفت. برخی از جریان های سیاسی قبل 
از انقالب ســعی کردند آثــار او را مبین طــرز تفکر خود جلــوه دهند، امــا نقل قولــی از رهبر معظم 
انقالب درخصــوص صمد بهرنگــی در کتاب خاطــرات مهدی نوروزی به چاپ رســیده اســت 
که خــالف آن را ثابت می کنــد. نوروزی می گویــد در یکی از جلســات تدریس زبان انگلیســی به 
حضرت آیت ا... خامنه ای، ایشان می فرمایند: »آقای بهرنگی آدم مسلمونی بود. خب روش 
چپی ها اینه که هر مبارزی را به لطایف الحیلی به خودشــون بچسبونن. صمد مسلمون بود، 

اما اون ها تالششون اینه که صمد را کمونیست معرفی کنن.« 
در ادامه یکی از مطالب طنز بهرنگی را در خصوص رضایت نامه می خوانید:

گردان خواســته بودیم کــه از پدرشــان رضایت نامه ای  در مدرســه ای در یکی از روســتاها، از شــا
گردان  گرد، فقط یکی بود که پدرش از او راضی نبود، دیگر شا بگیرند و بیاورند. از دویست نفر شا
رضایت پدر و مادر خود را فراهم کرده بودند! اما در این میان جمله های خوشــمزه و بی معنا نیز 

وجود داشت که چند تا از آن ها را در زیر برایتان می نگارم.

  1.حضور مبارک مدیر آقای دبستان)!( 
محترمًا معروض می دارم! که... و جعفر از حیث اخالق ظاهر و باطنی؟ رضایت بخش است! 

  2. ضمن عرض سالم اینجانب از رفتار و گفتار حسین رضایت کامیل! دارم. 

  3.حضور آقــای مدیر! دام شــوکته!! بعد از ابالغ ســالم؛ دیگر عبــاس در خانه بد نیســت ولی 
دست چپ می نگارد!



هشــــدار

106

بهارخند

ویژه نامه نوروز    98  |     مشاره         42

که شود خواهی 
عید سعیدت همه نوروز

    رو مسخرگی پیشه کن و مطربی آموز
خواهی که شود بخت تو فرخنده و پیروز
خواهی که شود عید سعیدت همه نوروز
خواهی که شود طالع تو شمع شب افروز
خواهی که رسد خلعت و انعام به هر روز

رو مسخرگی پیشه کن و مطربی آموز
امروز به جز مسخره رندان نپسندند

علم و هنر و فضل بزرگان نپسندند
ک و کماالت به تهران نپسندند ادرا

جز مسخره در مجلس اعیان نپسندند
رو مسخرگی پیشه کن و مطربی آموز
خواهی که شوی با خبر از کار بزرگان

شکل تو کند جلوه در انظار بزرگان
چون موش زنی نقب به انبار بزرگان
خواهی که شوی محرم اسرار بزرگان
رو مسخرگی پیشه کن و مطربی آموز

گر درس بخوانی همه هیچ است صد سال ا
در مدرسه یک عمر بمانی همه هیچ است
خود را به حقیقت برسانی همه هیچ است

جز مسخرگی هر چه بدانی همه هیچ است
رو مسخرگی پیشه کن و مطربی آموز
وافور بکش تا بودت ممکن و مقدور
از باده مکن غفلت از چرس مشو دور
بنشین به خرابات بزن بربط و تنبور

خواهی که شوی پیش خوانین همه مشهور
رو مسخرگی پیشه کن و مطربی آموز

هر چند که ریش تو سفید است و قدت خم
رندانه بزن چنگ بر آن طره خم خم

از دولت محمود شدی میر مفخم
کرم و افخم ای ارفع و ای امجد و ای ا
رو مسخرگی پیشه کن و مطربی آموز

زنهار که از مجلس و اعضاش مزن دم
گر نان تو تلخ است ز نانواش مزن دم
گر کفش گران است ز کفاش مزن دم

تا هست کباب بره از آش مزن دم
رو مسخرگی پیشه کن و مطربی آموز
گر در همه جا راه دهندت خواهی تو ا

ترفیع مقام و لقب و جاه دهندت
زیبا صنمی خوب تر از ماه دهندت

خواهی که زرو سیم شبانگاه دهندت
رو مسخرگی پیشه کن و مطربی آموز

گر راحت و آسوده بمانی خواهی تو ا
رخش طرب اندر همه ایران بدوانی

خود را به مقامات مشعشع برسانی
هم داد خود از کهتر و مهتر بستانی

رو مسخرگی پیشه کن و مطربی آموز...    

سید اشــرف الدین حســینی قزوینی، معروف به »نســیم شــمال«، از شــاعران دوران مشروطه 
است. وی در سال 1287 هجری قمری متولد شد و در شعری زادگاه تولدش را قزوین نام برده 
گهان/  اســت: »بنده در قزوین به دنیا آمدم/ چندی از بهر تماشــا آمدم/ آمدم از غیب مطلق نا
چند روزی ســوی گلگشــت جهان«. ســید اشــعار انتقادی و فکاهی خــود را هرهفته در نســیم 
شــمال به چاپ می رســاند. مضامین اشــعارش دفاع از ایران و دشــمنی با متجاوزان به میهن 
بود. اشــرف الدین به تضمین از اشعار شــاعرانی چون حافظ، سعدی، فردوســی، باباطاهر نیز 
ع های مشــهور یا عبــارات رایج را به  پرداخته اســت. یکی از ویژگی هــای وی این بــود که مصر
عنوان بند برگردان در مخمس یا مسمط به کار می گرفت. ســید اشرف الدین به غیر از روزنامه 
نســیم شــمال که مهم ترین اثرش اســت و حدود بیســت ســال انتشــار می یافت و با اســتقبال 
مردمی همــراه بود و ضمــن آن که در ســال 1338 هجری قمری بیســت هــزار بیــت آن را در دو 

جلد، به نام های »نسیم شمال« و »باغ بهشت« جمع آوری و چاپ کرد، آثار دیگری نیز دارد.

نسیم شمال
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گرانی  زن داری و 
بی خانگی و فقر

حسـاب«  حـرف  کلمـه  »دو  صابـری  کیومـرث  نوشـته های  مشـهورترین 
اسـت کـه اغلـب با امضای »گل آقـا« در روزنامه اطاعـات )13۷۷-13۶3( 
به چاپ می رسـید. چندی پس از انتشـار اولــین دو کلمه حرف حسـاب در 
۲4 دی 13۶3، گل آقا به عنــوان طنزنویســی صــاحب ســبك وخاق در کشور مطرح 
شـد و توجـه بسـیاری از مــردم، مقامــات، ادبـا، نویسـندگان، و رسـانه ها را بـه خـود 
جلـب کـرد. طنـز سیاسـی، کـه تقریبًا تعطیل شده بود، بـا »دو کلمـه حـرف حسـاب« 

حیـات تــازه ای پیـدا کــرد. در این جـا چنـد شـعر طنـز صابـری را بـا هـم می خوانیـم. 

کیومرث صابری

    گرانی
از نو، همه اجناس به بازار گران شد       /       گردید گران، آنچه که ده بار گران شد

کاالی به دکان و توی حجره و پستو       /       هم جنس تلنبار به انبار گران شد
کی       /       دارو ز برای من بیمار گران شد ک گران گشت به مانند خورا پوشا

نان گشته سبک وزن، که یک نوع گرانی است       /       بر گرده ما بار، به تکرار گران شد! 
آن سبزی از شام به جا مانده که بوده است       /       در روز مرا قاتق ناهار گران شد

گر گوجه فرنگی است گران جای عجب نیست       /       چون مال فرنگ است به ناچار گران شد
هرگز نشنیدیم شود اندکی ارزان       /       هرچیز که هر روز به خروار گران شد

می گفت چنین با خر خود مرد دهاتی       /       ای خر، ز برای تو هم افسار گران شد
امسال مرو نیز ز دست ای کت و شلوار       /       یک سال بمان، چون کت و شلوار گران شد

    چهار عنصر! 
از هر کنار بر سر من ریخت نانخوری       /       نگذاشت بهر بنده مجال تفکری

گر هر دقیقه  اشک بریزم، عجب مدار       /       ابر سیاه هستم و دارم دل پری
در خانه ام زنی است که در طول عمر خویش       /       هر گز نکرده از خدماتم تشکری
هی پول گیرد از من و، تحویل من دهد       /       هر صبح لندلندی و هر شام غرغری

من پای بند او شدم، او پای بند من       /       آری جلنبری است، اسیر جلنبری
اندر اداره نیز جناب مدیر کل       /       قلدر شده است بهرم و آن هم چه قلدری! 

جز این که جاهل است و دم از عقل می زند       /       از او کسی ندیده ریا و تظاهری
باید که در برابرش آریم سر فرود       /       گویی که اوست آتش و ما نیز انبری

در هیچ کله ای نتوان یافت این زمان        /       مغزی که احتیاج  ندارد به دکتری
دارد جدال با من مستأجر ضعیف       /       آن مالکی که بوده زمانی سناتوری

گه به توپ بست مرا با تغّیری گفتم چرا کنی دو برابر اجاره  را؟       /       نا
فریاد زد که: »خانه من در خور تو نیست       /       آن به که زندگی بکنی زیر چادری!«
از بس که من ضعیفم و از بس که او قوی  است       /       ترسم سر مرا شکند با تلنگری
الحق که جان دهد تن او بهر الی جرز       /       کورا دلی است سخت تر از پاره  آجری

افالس و عقل کشت مرا، کاش داشتم       /       من نیز کله تهی و کیسه پری
زن داری و گرانی و بی خانگی و فقر       /       بیچاره ام ز دست چنین چار عنصری! 

    با اجازه »حمید مصدق«
تو به من غریدی،

کوپن گوشت به دستم دادی
و به من فرمودی

بچه ها طعم نشاط آور گوشت
رفته از خاطرشان

برو هر طور شده از سر قله قاف،
یا که هر جای دگر گوشت بیار... 

... و من اندیشه کنان
با »کوپن« رفتم، تا آن سر شهر

همه جا را گشتم
گوشت، افسوس نبود! 

روز بعد از آن شب، من و تو دست به دست
پی  شانصد)!( گرم از گوشت به قصابی »هاشم« رفتیم.

... همچو همکارانش هیچ نداشت.
بی کوپن بود ولی آن جا گوشت

و به ما چشمک زد تکه ران
تو به من خندیدی

و شکستی گردویی را با دمب! خودت
نصف مغزش را دادی دستم

در عوض من هم، آهسته کمی گوشت به دستت دادم
هاشم آقا قصاب

گوشت را دست تو دید
از پی ات تند دوید

ک تکه یخ زده از دست تو افتاد به خا
ک تو زدی لیک به چا

من از آن روز که تو در رفتی
و من از »هاشم« یک چک خوردم

و دو تا اردنگی و سه تا فحش قشنگ،
تازه دریافت)!( نمودم این را 
که برای چه در آن دیگ بزرگ

که در آن قیمه سال پدرت می جوشید
تکه ای گوشت نبود! و چرا مادر تو، 

آب را می افزود!     
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سرکردۀ پیران جهان

پیــر مــا علــم اندوختــن و شــهرۀ آفــاق شــدن و در تلویزیــون 
مصاحبه کردن و بّقال او را شناختن و صفت وی بازگفتن.

پیر ما گفت: ایــن خور و خــواب و شــهوت آدمــی را می چاید و 
در)ب( عافیت جویی بر روی وی می گشاید و عقل وی تمام 
می رباید و گنــج معرفت از وی می ســتاند و در کنج مســکنت 

می نشاند.
گر دانای دنیا هم که باشی ا
ندارد زندگی بی علم سودی

وگر صد سال بی دانش بگردی
چو ُمردی، گویی از اّول نبودی

و گفت: فرق اســت میان گاو و خــر، و بنی نوع بشــر که تعلیم 
آنان به کتك کنند و تأدیب ایشان به چوب و فلك.

و گفــت: هرکــس کــه از چشــمۀ دانــش ننوشــیده باشــد و در 
دریای علم غوطه نخــورده، مردی را ماند کــه در جمع جامه 

نپوشیده باشد و در حمام فوطه نبرده.
هر چه در جای خویشتن نیکوست

باده در جام و فوطه در حمام
و گفت: نیکوترین کسبی در جهان، کسب علم است و گفت 
)ســعدی گفت(: عالم هر کجا رود قدر بیند و در صدر نشیند. 

و گفت: عالم بی عمل، چون زنبور بی عسل... الخ.
پس پیر ما از همه عالم گسســت و با خویشــتن پیوســت و به 

کتابخانه نشست و در ببست و می خواند تا چهل سال.
و گویند که در این چهل ســال، هــر بــه دو روزی از خانه به در 
شــدی و به دّکان بّقال درآمدی و نیم وّقه ماســت اســتاندی 
و دوغ ســاختی و نــان در آن انداختــی و بدیــن حیلــت شــکم 

بی هنر پیچ پیچ را بپرداختی.
الغرض، چون عمر پیر ما به پایان خواســت رســیدن و آفتاب 
عمــر وی از لــب بــام پریــدن، صیــت شــهرت وی بــاال گرفت 
کــه ایــن پیــر چنیــن اســت و چنــان اســت و ســرکردۀ پیــران 
جهــان اســت و محبــوب همه عالمیــان اســت و در بحــر علم 
مروارید غلتــان اســت. پس جمعــی در گــرد وی گــرد آمدند و 
تکریم خواســتند کــردن و نــان بــه وی قــرض دادن. پس به 
تله ویــزان)!( بردند و عــّزت تپاندند و در پیــش روی دوربین 

نشاندند و با وی مصاحبت کردن بیاغازیدند.
بّقال در تله ویزان می نگریســت. این بدید. فریادی از شعف 
برکشــید و اهل را گفــت: ای اهــل! تو را مــژده باد کــه من این 
نانین پیر را می شناسم. اهل وی از وی پرسید: این کیست؟ 
گــر دانی، دانــی و گر ندانــی، بگویم تا  بّقال گفــت: ای اهل! ا
بدانی که این همان پیر اســت که چهل ســال و بیشــتر است 

که هر دو به روزی، نیم وّقه ماست از من ابتیاع می کند.    

منوچهر احترامــی در ســال 1320 در تهــران به دنیا آمــد. در مدارس مــروی و دارالفنــون دوران 
غ الّتحصیل شد. طنزنویسی را به  تحصیل را طی کرد و از دانشــکدۀ حقوق دانشــگاه تهران فار
طور جّدی از ســال 1337، با »توفیق« آغاز کرد و با مطبوعات دیگر و نیــز رادیو و تلویزیون هم 
همکاری داشت. بیشــتر بدون امضا و کمتر با امضاهای مســتعار، نظیر: »م.پسرخاله«، »الف 
گون  - اینــکاره« و ... طنــز می نوشــت. احترامی در نــگارش طنــز در قالب ها و ســبك های گونا
نظم و نثر، تواناســت و در شعر )کالسیك، شــعر نو، شعر سپید، شــعر عامیانه و...(، و در نثر )نثر 
گون  کالسیك، داستان کوتاه و...( اثر طنز دارد. آثار احترامی پس از انقالب نیز در نشریات گونا
طنز چاپ شده اســت که می توان از آن جمله، نشــریۀ »رفتگر«، »درنگ« و »گل آقا« را نام برد. 
او همچنین در زمینۀ طنز، تحقیقاتی داشــته که در نشریات و در ســالنامه های »گل آقا« چاپ 

شده است. با هم نوشتۀ طنزی از ایشان که در مجّلۀ گل آقا چاپ شده است می خوانیم:

منوچهر احترامی
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ثواب صدقه با
گردد ِبزه دزدی برابر 

    ذکر و سجود
شخصی خانه به کرایه گرفته بود. چوب های سقفش بسیار 
صدا می کــرد. به صاحبخانه بــرای تعمیر آن ســخن به میان 
آورد. پاســخ داد که چوب های ســقف ذکر خداونــد می کنند. 

گفت: نیك است اما می ترسم این ذکر منجر به سجود شود.

    فالکت دانشمندی
لولی ای با پســر خود ماجرا می کــرد که هیــچ کاری نمی کنی و 
عمر در بطالت به ســر می بــری. چند بار به تــو گویم که معلق 
زدن بیاموز، ســگ را از چنبر جهانیدن و رســن بازی تعّلم کن 
گر از من نمی شنوی، به خدا تو را در  تا از عمر برخوردار شوی. ا
مدرســه اندازم تا علم مرده ریِگ ایشــان بیاموزی و دانشمند 
کت و ِادبــار بمانی و یک  شــوی و تا زنده باشــی در مذلت و فال

جو از هیچ جا حاصل نتوانی کرد.

    نداریم
درویشــی به در خانه ای رفت و پاره نانی بخواست. دخترکی 
در خانه بود، گفت نداریم. گفت چوبی، هیمه ای بهر آتش؟ 
گفــت نداریــم. گفــت پــاره ای نمــک؟ گفــت نداریــم. گفــت 
کــوزه ای آب؟ گفــت نداریــم. گفت مــادرت کجاســت؟گفت 
به تعزیــت خویشــاوندی رفته اســت. درویش گفــت؛ چنین 
که حال خانه شــما می بینم، ده خویشــاوند دیگــر باید که به 

تعزیت شما آیند.

    سرپنجه گرسنگی
بزرگی کــه در ثــروت، قــارون زمان خــود بــود، اجل فرا رســید 
و امیــد زندگانی قطع کــرد. جگر گوشــگان خــود را حاضر کرد. 
گفت: ای فرزندان، روزگاری دراز در کسب مال، زحمت های 
ســفر و حضر کشــیده ام و حلــق خود را به ســرپنجه گرســنگی 
فشرده  ام، هرگز از محافظت آن غافل مباشید و به هیچ وجه 
گر کسی با شــما سخن گوید که پدر  ج بدان نزنید. ا دست خر
شــما را در خواب دیدم قلیه حلوا می  خواهد، هرگــز به مکر آن 
فریب نخورید که آن من نگفته باشــم و مرده چیزی نخورد. 
گر من خــود نیز به خواب شــما بیایم و همیــن التماس کنم،  ا
بدان توجه نباید کرد کــه آن را خواب و خیــال و رویا خوانند. 
چه بسا که آن را شیطان به شما نشــان داده باشد، من آنچه 
در زندگــی نخورده باشــم در مردگی تمنا نکنــم. این بگفت و 

خ سپرد. جان به خزانه مالك دوز

غ     درو
شــخصی دعــوی نبــوت می  کــرد. پیــش خلیفــه بردنــد. از او 
پرسید که معجزه  ات چیست؟ گفت: معجزه  ام این است که 
کنون  هرچه در دل شما می گذرد، مرا معلوم است. چنان که ا

در دل همه می گذرد که من دروغ می  گویم. 

    درست نباشد 
درویشی گیوه در پا نماز خواند. دزدی طمع در گیوه او بست. 
گفت: با گیوه نماز درســت نباشــد. درویش دریافــت و گفت: 

گر نماز نباشد، گیوه باشد.     ا

گرچه گرایش به شــوخ طبعی و انواع آن در ادب فارســی، تقریبًا به اندازه تاریخ ادبیات فارســی  ا
کانــی، طنزپرداز حرفــه ای به معنــای امروزی و  قدمــت دارد، اما تا قرن هشــتم و ظهور عبیــد زا
کانی را می توان پدر طنز فارســی دانست. در  متعارف آن نداشــته ایم و با قدری تســامح، عبید زا
نوشته های شوخ طبعانه عبید، خواننده با معجونی از طنز و هزل و هجو و فکاهه روبه روست. 
کانی در ســروده ها و نوشته های طنزآمیز خود کوشیده اســت با بر شمردن واقعیت های  عبید زا
تلــخ روزگار خــود بــه  ز بانــی شــیرین، آیینــه ای شــفاف در برابــر فســاد اخالقــی، حماقت هــا، 
بی تدبیری ها و مظالم رجال و مردم عصر خود که دوره استیالی مغول بر ایران بوده، قرار دهد. 

کانی از کتاب »رساله دلگشا« را می خوانید: گزیده ای از حکایت های فارسی عبید زا

    دعوی خدایی
شــخصی دعوی خدایــی می کــرد. او را پیــش خلیفــه بردنــد. او را گفــت: پارســال این جا یکی 

دعوی پیغمبری می کرد، او را کشتند. گفت: نیک کرده اند که من او را نفرستاده بودم. 

    توفیر 
جحی گوســفند مردم می دزدیــد و گوشــتش صدقه می کــرد. از او پرســیدند که ایــن چه معنی 

دارد؟ گفت: ثواب صدقه با بزه دزدی برابر گردد، و در میان پیه و دنبه اش توفیر باشد.

    صورت نیکو
زشت رویی در آیینه به زشــتی خود می نگریست و می گفت: ســپاس مر خدای را که مرا صورت 
نیکو بیافرید. غالمش ایســتاده بود و آن ســخن می شــنید و چون از نــزد او بدر آمد، کســی بر َدِر 

خانه از حال صاحبش پرسید. غالم گفت: در خانه نشسته و بر خدا دروغ می بندد.

    در دزدی
در خانــه جحــی را دزدیدنــد. او برفــت و در مســجدی برکنــد و بــه خانه می بــرد. گفتند چــرا در 
مســجد برکنده ای؟ گفت در خانه من دزدیده اند و خداوند این در دزد را می شناســد؛ دزد را به 

من سپارد و در خانه خود بازستاند.

عبید زاکانی
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هیچ تا ز ما یاد آید؟

    مور و زنبور
دو شاهزاده در مصر بودند، یکی علم اندوخت و دیگری مال 
اندوخت. عاقبت االمر آن یکی عاّلمه عصر گشت و این یکی 
سلطان مصر شد. پس آن توانگر با چشم حقارت در فقیه نظر 
کرد و گفت: من به سلطنت رسیدم و تو همچنان در مسِکنت 
بماندی. گفــت: ای برادر، شــکر نعمت حضــرت باری تعالی 
بر من واجب اســت کــه میــراث پیغمبــران یافتم و تــو میراث 
فرعــون و هامــون. کــه در حدیث نبــوی)ص( آمــده: العلماء 

ورثـه االنبیاء
من آن مورم که در پاَیم بمالند

نه زنبورم که از دستم بنالند
کجا خود شکر این نعمت گزارم

که زور مردم آزاری ندارم؟

    سخن در سخن
یکــی از حکمــا را شــنیدم کــه می گفــت: هرگز کســی بــه جهل 
خویش اقرار نکرده اســت، مگر آن کســی که چون دیگری در 

سخن باشد، همچنان ناتمام گفته سخن آغاز کند. 
سخن را سر است اى خداوند و بن

میاور سخن در میان سخن
خداوند تدبیر و فرهنگ و هوش

نگوید سخن تا نبیند خموش

    خدایا جانش را بگیر
درویشی مستجاب الدعوه در بغداد پدید آمد. حجاج یوسف 
ک ترین امرای عرب( را خبــر کردند، بخواندش  )یکی از ســفا
و گفــت: دعــای خیــری بر مــن کــن. گفــت: خدایا جانــش را 
بســتان. گفــت: ایــن چــه دعاســت؟ گفت: ایــن دعــای خیر 

است تو را و جمله مسلمانان را. 

    بهترین عبادت برای پادشاه
یکــی از ملــوک بی انصــاف، پارســایی را پرســید: از عبادت ها 
کدام فاضل تر اســت؟ گفت: تو را خــواب نیمروز تــا در آن یک 

نفس خلق را نیازاری! 
پارسایی و یاد پادشاه

پادشاهی پارسایی را دید و گفت: هیچت از ما یاد آید؟ گفت: 
بله، وقتی خدا را فراموش می کنم. 

    موذن بدصدا
شخصی در مسجدی بانگ می گفت به آدابی که مستمعان 
را از او نفــرت بــود، صاحــب مســجد مــردی بــود عــادل و 
نیک ســیرت، نمی خواســتش که دل آزرده گــردد. گفت: ای 
جوانمرد، این مسجد را مؤذنانی قدیمی باشــد، تو را 10 دینار 
می دهم تا به جای دیگــری بروی. بر این قــول اتفاق کردند 
و برفت. پــس از مدتــی در گــذری پیش امیــر باز آمــد و گفت: 
بر من ســتم کــردی که بــه 10 دینــار از آن جــا به در کــردی که 
این جا که رفتــه ام 20 دینــارم همی دهند تا جــای دیگر روم و 
قبول نمی کنم. امیر از خنده بی خود گشــت و گفــت: زنهار تا 

نستانی که به 50 راضی شوند.    

طنزهــای ســعدی تأویل پذیر هســتند و عمیــق، خواننده بایــد به طــور توأمان در جســتجوی 
انبســاط خاطــر و معنــا در اثــر باشــد. هرچنــد در طنزهای ســعدی بــا طنــزی که بیشــتر موجب 
انبســاط خاطر می شــود روبه رو هســتیم، اما طنزی اســت بســیار عمیق و حتی گاهــی تلخ و در 
قالب تلخ. طنز سعدی ارزش بسیاری دارد، چون زمینه ای است برای بیان حکمت و فرصتی 
برای تحلیل انسانیت فراتاریخی، ســعدی در تمام ابعاد نظم و نثرش، حتی وقتی جلوه های 
شــیرین و طنازانه به خود می گیرد. حکمت، عرفان و اخالق را مبنای ســخن قرار داده اســت. 
طنز ســعدی چنان در گذر تاریخ ماندگار شــده اســت که بســیاری از طنزپردازان امروزی در آثار 
خود هم به ســعدی پرداخته اند و هم از او الهام گرفته اند و هم در حاشــیه طنزهای سیاســی، 
ادبــی و سیاســی بــه روز خــود، از آثــار او نقــل قــول مســتقیم کرده انــد. در ادامــه چنــد نمونه از 

حکایت های طنزآمیز سعدی را می خوانید:

    بازپرداخت
ک دل و دوراندیش داشــت، حســودان فرصت می جســتند تا بــه او گزندی  فریدون، وزیری پا
برسانند. وقتی به خیال خود دستاویزی یافتند، به نزد پادشاه رفتند و گفتند: روزگار پادشاه ما 
گر چه به ظاهر خود را نیکو می نمایاند،  با آســایش و ســعادت همراه باد، اما باید بداند که وزیر ا
اما در نهان، با پادشاه دشمن است. پادشاه پرسید: او چه مرتکب شده است؟ حسودان پاسخ 
دادند: کســی از خاص و عام لشــکر نیســت که وزیر بــه او وام نداده باشــد و مهلــت بازپرداخت 
همه آن هــا را هم پایــان عمر پادشــاه تعیین کرده اســت و هــر روز امیــد می برد که هرچــه زودتر 
پادشــاه بمیرد تا او بتوانــد قرض هایــش را طلب کند. پادشــاه دســتور داد وزیر را احضــار کنند. 
چون وزیر به حضور رســید پادشاه گفت: می پنداشــتیم که تو دوست ما هســتی، اما می بینیم 
که تو بدخواه ما شــدی. وقتی نوبت سخن گفتن وزیر رسید گفت: ای پادشــاه رازی در کار من 
کنون باید همه چیز را بگویم. ای پادشاه  وجود داشت و تا امروز مایل نبودم که فاش شود. اما ا
بدان من میل دارم که همه لشکریان برای سالمت و عمر طوالنی پادشاه دعا کنند و به همین 
ســبب با بدهکاران عهد بســته ام که پس از مرگ پادشــاه وام هایشــان را باز پس دهند تا آن ها 
به امید آن که قرضشــان را دیر بپردازند همواره برای ســالمتی و عمر شــما دعا کنند. پادشــاه با 

شنیدن این سخنان شادمان گشت و دستور داد بدخواهان را به مکافات برسانند.

سعدی



گزارݢݢشݣݣتصویریآیینافتتاحدارالقرآنجمعیتهاللاحمرورونماییازنشانآن



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    10    اردیبهشت

01
ازنظررهبرمعظمانقالبتبدیلنوروزباستانیبهنوروزایرانیحاصلکدامویژگیآنهااست؟

د(  درایت ب(  زیركی        ج(  كیاست       الف(   ذكاوت      

02
حدیث»بهارحامخودصلهکنیدحتیدرحدیکسالم«متعلقبهکدامیکازمعصومین)ع(است؟

الف(  پیامبر اسالم)ص(    ب(  امام صادق)ع(               ج(   امام باقر )ع(             د(  امام رضا )ع(

03
درقرآنکریمچندباربررعایتحالخویشاوندانتأکیدشدهاست؟

ب(   سیزده بار      ج( بیست و سه بار                   د( سی و سه بار الف(   ده بار      

04
درروایاتآمدهاستوقتیبهاررادیدیدیادچهچیزیبکنید؟

ج(   آفرینش                  د(   قدرت پروردگار ب(   معاد        الف(   بهشت        

05
»رحله«بهچهمعنااست؟

ج(   سفر علمی دانشمندان      د(   سفر زیارتی ب(   مرگ        الف(  علم و دانش     

06
نسلجدیدکتابهاچهنامدارند؟

د(   آنالین ب(   الكترونیكی     ج(   تعاملی       الف(   واقعیت مجازی  

07
ازنظررهبرانقالب،نوروزتالقیچیست؟

ب(   ایران و باستان گرایی                    ج(   ایران و رسوم زرتشتی          د(   اسالم، ایران و انقالب الف(   اسالم و ایران     

08
ازنظرامامخمینی)ره(تماممقاصدانبیاءچیست؟

ب(   معرفت اهلل     ج(   ترویج پرهیزگاری                           د(   دوستی با خدا الف(   دعوت به توحید      


