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كلمهنخست

 ماه مسئولیت 
ماه آرزوها

یاسراحمدوند
سردبیر

ماه مبارك رمضان را مي توان اجتماعی ترین ماه برای مسلمانان دانست.

روزه به عنوان عبادتی فردی تلقی می شود اما اثری عمیقا اجتماعی دارد.
توجه به نیازمندان و مشکالتشان و تالش برای رفع آن ها در آموزه های این ماه نمایان است.
از مهمتریــن ادعیــه ایــن مــاه دعــای »اللهــم ادخــل علــی اهل القبور الســرور. اللهــم اغن کل 
فقیــر... « اســت. در ایــن دعــا توجــه بــه دیگــران و میــل بــه داشــتن جامعــه ای برخــوردار، 
کــه در آن فقر، گرســنگی، فرهنگی،  بــدون فقــر، ســالم و مســئول دیــده می شــود. جامعه ای 
بدهــکاری، بی خانمانــی ناپســند اســت. مومنــان در ایــن مــاه بعــد هــر نماز چنیــن دعایی را 
زمزمــه می کننــد و از خداونــد می خواهنــد فقیــران را بی نیــاز کند برهنگان را لباس بپوشــاند، 
گشــایش مواجه ســازد، غریبان را به وطن  کار افســرده دالن را با  دین بدهکاران را بپردازد، 
 بازگرداند، اسیران را آزاد سازد، مفاسد امور مسلمانان را اصالح فرماید و بیماران را شفا دهد.
این دعا مضامین انسانی ممتازی دارد. دعایی اجتماعی است، دعایی است برای همه. در 
این دعا خیرها برای مسلمانان فقط خواسته نمی شود بلکه برای انسان خواسته می شود. 
برای همه انســان ها. مســلمان روزه دار نه فقط برای خودش خیر می خواهد نه فقط برای 

مسلمانان و جامعه اسالمی، بلکه برای بشر خیر می خواهد. برای انسان. 
رمضان ماه همه است. ماه خیرخواهی است. ماه مسئولیت است. 

دعاهــا در فرهنــگ مــا ورد زیــر لــب و مســکن روح  و دوای قلــب، فقــط نیســتند. دعاهــا عزم 
هستند.خواســت هســتند. آنچــه را طلــب می کنیــم در پــی اش قیــام می کنیم، می ایســتیم، 
می خواهیمش با جان و توان. دعا اسم رمز است هدف است. نقطه مطلوب است، وعده گاه 
که شبیه دعاهایمان بشویم. تمرین رفتار است. است. شیوه ی شدن است. دعا می کنیم 

گر دعا می کنیم برای سیر شدن گرسنگان، پوشیده شدن برهنگان، ادای قرض بدهکاران،  ا
آزادی اســیران و شادشــدن دلمــردگان، یعنــی عــزم می کنیــم بــرای تحقق ایــن دعاها. اراده 

می کنیم برای عمل. 
امروز جامعه ما به چنین اراده هایی نیازمند اســت. به چنین خواســت هایی محتاج اســت. 
کنیم  که عزم  این که چقدر در تحقق این آرزوها موفق باشــیم مهم نیســت مهم این اســت 
که دغدغه مردم در آن حل  برای عمل به این ها. جامعه مطلوب ما چنین جامعه ای است 

مشکالت همه انسان ها باشد.
این دعا خیلی هم هاللی است. یعنی مطابق اهداف عالیه جمعیت هالل احمر و در راستای 

کاهش رنج های بشر خوانده می شود. کیفیت زندگی بشر و با هدف  اعتالی سطح و 



مـاه مبـارک رمضـان، بهـار قـرآن اسـت. بـه همیـن مناسـبت بخـش راهبرد 
گزیـده ای از بیانـات  ایـن شـماره را بـه ایـن موضـوع اختصـاص داده ایـم. 
بـا  دیـدار  در  خامنـه ای  آیـت اهلل  حضـرت  اسـامی  انقـاب  معظـم  رهبـر 
شـرکت کنندگان در مسـابقات بین المللی و همچنین محفل انس با قرآن 
در طلیعه ماه شریف رمضان در ابتدا و انتهای این بخش قرار داده شده 
اسـت. گزارشـی از فعالیت هـای قرآنـی معظم لـه در قبل از پیـروزی انقاب 
کام رهبـر  آیـات قـرآن در  اسـامی، مقالـه ای درخصـوص پرکاربردتریـن 
کتاب  معظم انقاب و مطالبی درباره توصیه های قرآنی ایشـان و معرفی 
ح  کتاب »طر گزارشی درباره ماجرای تدوین و انتشار  تفسیر سوره برائت، 
کلـی اندیشـه اسـامی در قـرآن« و توصیـه امـام خمینـی )ره( بـه فرزندشـان 
دربـاره قـرآن کریـم بخش هایـی از مطالـب »راهبـرد« را تشـكیل می دهنـد.

راهــــــــبرد
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راهــــــــبرد

انس با قرآن
مفاهیم زندگی را
روشن می سازد
رهبر معظم انقالب در دیدار با شـرکت کنندگان در مسـابقات بین المللی قرآن 
درخصـوص فهـم و معرفـت در آیـات ایـن کتـاب الهـی نکاتی را بیـان فرمودند. 
ایشـان بـا بیـان اشـاراتی دربـاره توجـه بـه آموزه هـای قرآنـی مخاطبـان را بـه 
موضوع هدایت نیز توجه دادند. به مناسـبت فرارسـیدن ماه »بهار قرآن« بخش هایی 

از ایـن بیانـات را مـرور می کنیـم.  

وجــود می آورنــد[. »َو الُمؤِمنــوَن َوالُمؤِمنــاُت َبعُضُهــم َاوِلیــاُء 
َبعض«؛ این را قرآن می گوید.

آن وقــت این هــا می آینــد مؤمــن بــاهلل را، مؤمــن بالقــرآن را، 
مؤمن بالکعبه را، مؤمن بالقبله را تکفیــر می کنند، می گویند 
کافر اســت؛ ایــن »ُرَحمــاُء َبیَنُهم« فرامــوش می شــود. وقتی 
»ُرَحمــاُء َبیَنُهــم« نبــود، جنگ هــای داخلــی در کشــورهای 
اســالمی راه می افتــد؛ ســوریه را ببینید، یمــن را ببینیــد؛ اآلن 
بیش از چهار ســال اســت که یمن دارد بمباران می شــود؛ آن 
بمباران کننده کیست؟ کافر است؟ نه یک مسلمانی است؛ 
به ظاهر او هم مســلمان است اّما به مســلمان رحم نمی کند. 
ذیــَن َجَعُلــوا الُقــرءاَن ِعضیــن« ایــن اســت که به 

َ
معنــای »َاّل

یک قســمت از قرآن ]عمل می کننــد[؛ »َاَفُتؤِمنــوَن به بعض 
الِکتــاب َو َتکُفــروَن ِبَبعــٍض؟« حــاال خیلــی از این هــا کــه بــه 

هیچ چیز قرآن اعتقاد ندارند.

     مراقب خودمان باشیم
پس تالوت قرآن مقّدمه عمل اســت، مقّدمه معرفت اســت، 
مقّدمه آشــنایی اســت. ما به ســهم خودمــان ببینیــم در این 
عرصه عمــل چــه کار می توانیم بکنیــم. اّولش این اســت که 
یاد خدا را فراموش نکنیم؛ بعد، این اســت کــه تقوای الهی را 
معیار کار خودمان قرار بدهیم؛ این ها کارهای آســان اســت، 
این ها کارهای ممکن اســت، این ها کارهای نشدنی نیست 
ذیَن 

َ
َها اّل که بگوییم »چه جوری؟«. بــه یاد خدا باشــید:»یاَاّیُ

حوُه ُبکــَرًة َو َاصیــاًل«؛ هر  ءاَمُنــوا اذُکــُروا اهلَل ِذکًرا َکثیــًرا * َو َســّبِ
کاری انسان می خواهد بکند، به این فکر باشد که آیا این کار 
گر احراز نکرد که مخالف  موافق رضای الهی است یا نیست؛ ا
رضــای الهــی اســت اشــکالی نــدارد، لکــن مواظب باشــد که 
مخالف رضای الهی نباشــد؛ این ذکر الهی است. ذکر فقط به 

زبان نیست؛ توّجه به این معنا، ذکر الهی است.
]بعد[ تقــوا؛ هدایت قرآن در اختیــار افراد باتقوا اســت. معنای 
تقــوا هــم ایــن اســت کــه مراقــب خودمــان باشــیم؛ مراقــب 
خودمان! مثل کســی کــه از یــک جــاده باریکی عبــور می کند 
که اطرافش پرتگاه اســت، دو طرفش پرتگاه اســت؛ اینجا هر 
قدمی که برمی داریــد، زیر پایتــان را نــگاه می کنید. »تقــوا« در 
روایات تشــبیه شــده اســت به راه رفتن در منطقه خــارزار؛ آن 
منطقه ای کــه ُپــر از خار اســت؛ می گوینــد اینجــا مواظبید که 
این لباس های شــما یا مثل ما قبای بلندتان، عبای بلندتان 
یا شــلوارتان به این خارها گیر نکند یا خار به پایتــان فرو نرود؛ 
مراقبت می کنید. چطور مراقبید! تقوا یعنی این؛ یعنی مراقب 
باشــید که در این خارزار عالم وجود و عالم ماّده که از اطراف، 
خارها انســان را احاطه کرده اند، گیر نکنید. البّته تقوا مراتبی 
دارد؛ مرتبــه عالــی اش مــال آن کســانی اســت که از جانشــان 
گذشتند. رحمت خدا، رضوان خدا بر آن شهید عزیزی  که این 
گر از ســیم خاردار نْفس خودت گذشتی،  کلمه را یاد ما داد که ا
می توانی از ســیم خاردار دشــمن هــم بگذری. رضــوان خدا بر 

این شهیدان! خیلی چیزها یاد ما دادند.
  اآلن همین حرکتی که شما در امداد به سیل زدگان خوزستان 
و دیگــر مناطــق می بینیــد، آمــوزش شــهدای ماســت؛ امروز 
کشــور بــه ســمت مناطــق  حرکــت عظیــم مــردم از سرتاســر 

آنچه مهم اســت، این اســت که ما قدر قرآن را بدانیم. قــرآن فقط برای تالوت کردن نیســت؛ 
تالوت قــرآن مقدمه فهــم قرآن و بــه دســت آوردن معرفت قرآنی اســت؛ ایــن را بایســتی برای 
گر تالوت، تالوت درســت و به جایی باشــد، دو فایده مهــم را باید به ما  خودمان تأمین کنیم. ا
بدهد: یکی اینکه معنوّیت ما را، روح معنــوی ما را تعمیق کند، عمق ببخشــد. ما غرق در امور 
ماّدی هستیم؛ انســان ها احتیاج دارند به توّجه معنوی، به روح معنوّیت و این با تالوت قرآن 
گر خوب تــالوت کنیــم قــرآن را- حاصــل می شــود؛ و دّوم اینکه به فکــر خودمان و اندیشــه  -ا
خودمــان مــدد برســانیم و آن را از معرفــت قرآنــی تغذیــه کنیم؛ یعنــی قــرآن، هــم در دل ما اثر 
گر با قرآن مأنوس بشــویم، خیلــی از مفاهیم حیات و  می گذارد، هــم در ذهن ما اثر می گــذارد. ا
زندگی برای ما روشن خواهد شد. کج َروی ها، بدفهمی ها، یأس ها، خیانت های انسان ها به 
یکدیگر، دشمنی های انسان ها با یکدیگر، ذلیل کردن انساْن خود را در مقابل طواغیت عالم 
و امثال این ها، همه ناشی از دوری از قرآن اســت. قرآن، هم به ما معنوّیت می دهد، هم به ما 

معرفت می دهد.

     سعادت دنیا و آخرت
قرآن کتاب سعادت بشر است بالشــک ســعادت دنیا و آخرت. قرآن فقط برای سعادت آخرت 
نیست؛ سعادت دنیا را هم قرآن تأمین می کند. ســعادت دنیا یعنی برخورداری از ِنَعم الهی در 
این نشــئه؛ این را با قرآن می شــود تأمین کرد. می شــود مّلت ها با قرآن، با عمل به قرآن عّزت 
پیدا کنند، رفاه پیدا کنند، دانش پیدا کنند، قدرت پیدا کنند، وحدت و انســجام پیدا کنند، 
سْبک زندگی شیرین پیدا کنند؛ این ها همه امور دنیوی است. آخرت هم که حیات معنوی و 
حقیقی و مستمر و ابدی است، با قرآن حاصل می شود. پس قرآن کتاب سعادت دنیا و آخرت 

است، به شرط آنکه ما به قرآن عمل بکنیم، ببینیم قرآن چه می گوید.
 موارد عمل نکردن به قرآن در بین ما اّمت اســالمی یکی دو مورد نیست و گرفتاری های ما هم 
ناشــی از همین ها اســت. مثاًل فرض بفرمایید قرآن درباره پیــروان پیغمبر می فرماید: »َاِشــّداُء 
ًدا َیبَتغــوَن َفضــاًل ِمــَن اهلِل َو ِرضواًنا«؛ پس »َاِشــّداُء  ًعا ُســّجَ

َ
َعَلــی الُکّفــاِر ُرَحماُء َبیَنُهــم َتراُهــم ُرّک

َعَلی الُکّفاِر ُرَحمــاُء َبیَنُهم«. بعضی از ما »َاِشــّداُء َعَلــی الُکّفار« را فرامــوش می کنیم، می گذاریم 
کنــار. مثل چــه کســانی؟ مثــل همین هایــی کــه در کشــورهای اســالمی با آمریــکا ســاختند، با 
صهیونیست ها ســاختند، خون فلســطینی ها را لگد کردند، حّق فلســطینی ها را ضایع کردند؛ 
این ها »َاِشّداُء َعَلی الُکّفار« را فراموش کردند و شدند نوکر کّفار، شدند دنباله رِو کّفار، امربِر کّفار. 

اآلن بسیاری از سران کشورهای عربی از این قبیل اند؛ این ها یک دسته اند. 
یک دســته دیگر هم »ُرَحمــاُء َبیَنُهــم« را فرامــوش کرده اند، اختالفــات بین مســلمان ها را ]به 
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ســیل زده یک پدیــده عجیبی اســت؛ بــه ایــن توّجــه دارید؟ 
حاال خوزســتان یک جــور، لرســتان یک جور، ایــالم یک جور، 
جوان هــا  مــردم،  یک جــور؛  گلســتان  یک جــور،  مازنــدران 
می رونــد آنجــا و همــراه بــا جوان هــای خــود آن محل هــا، بــا 
تنشان، با دستشان، با امکاناتشــان، بعضی ها با پولشان، با 
جنسشــان، با هدایایشــان امداد می کنند؛ حرکت عظیمی راه 
کم نظیــر اســت. حــاال در جاهــای  افتــاده؛ این هــا در دنیــا 
مختلف دنیا دســتگاه های موّظف مثل هالل احمرها یا مثاًل 
فرض کنید بعضــی از بخش های دولتــی می روند و کارهایی 
می کنند اّما ]اینکه[ آحاد مردم این جور سیل آســا حرکت کنند 

بروند، یک پدیده مهّمی است؛ این درس شهدای ماست.
جوان های عزیز! اغلب شماها جوانید، آن روزها را ندیده اید؛ 
در دهــه60، در دوران دفــاع مقــّدس، همین جــور جوان ها با 
کارانه می رفتند؛»َفِمنُهم  شــوق و ذوق حرکت می کردند، فدا
لوا َتبدیاًل«؛ عّده ای  َمن َقضی َنحَبُه َو ِمنُهم َمن َینَتِظُر َو ما َبّدَ
شــهید شــدند، خوشــا بــه حالشــان! بعضــی هــم به ســالمت 
برگشــتند. آن هایی که به ســالمت برگشــتند، مراقب باشــند 
سالمتشــان را حفــظ کنند؛ این هــا آمــوزه قرآن اســت، این ها 
درس قرآن اســت کــه جــوان را آن جــور در آن میــدان وارد کار 

می کند و انسان مؤمن را حرکت می دهد.

     هدایت قرآنی
کید  عزیــزان من! بــا قرآن بیشــتر ُانــس بگیریــد. آنچه مــن تأ
می کنم و توصیه می کنم، این اســت کــه با قرآن بیشــتر ُانس 
گر برای  بگیریــد. این ذکر الهــی و تقوایی کــه عرض کردیــم، ا
ما حاصل بشــود، آن وقت هدایت قرآنی هم برای ما آســان تر 
قیــن«؛ تقــوا کــه بــود، هدایــْت  می شــود؛ ]چون[»ُهــًدی ِللُمّتَ

حتمی اســت؛ چــون ایــن قــرآن، »هــادِی« بعضــی و بعضــی 
 َمــن َیشــاُء َو َیهــدی َمــن َیشــاء«؛ 

ُ
را »ُمضــل« ]اســت[؛ »ُیِضــّل

این جوری اســت که بعضی ها را از آن طرف می برد، بعضی ها 
را هدایت می کند. هدایت مال مّتقین است. هر چه تقوا باالتر 
باشد، هدایت روشن تر و باالتر است؛ باید این را دنبال بکنیم.

خدا را شــکر می کنیم که بحمــداهلل مّلت ما بــه هدایت قرآنی 
اقبال کــرده؛ یک روزی این جــور نبــود. در دوران طاغوت در 
کشــور ما این خبرها نبود؛ این ُانس با قرآن، ایــن لّذت بردن 
از تالوت قرآن، این ســعی برای حفظ قرآن، این ســعی برای 
فهمیــدن مطالــب قــرآن، نبــود. گاهــی یــک قــاری ای هــم 
آن وقت داشــتیم که مثاًل فــرض کنید قــرآن را می خواند ]اّما[ 
نمی فهمید؛ امروز الحمــدهلل جوان های ما قرآن را می خوانند 
با فهم؛ می فهمند چه دارند می خواننــد. این را روزبه روز باید 

تقویت کنیم، این حالت را روزبه روز باید تشدید کنیم.
 بدانیــد کــه آنچه امروز دشــمنان علیــه جمهوری اســالمی به 
یــک صــورت و علیه اّمــت اســالمی به یــک صــورت -منتهــا 
ظهور دشــمنی ها نســبت به جمهوری اسالمی بیشتر است- 
انجــام می دهنــد، نفس هــای آخــِر دشــمنی دشــمن نســبت 
به جمهوری اسالمی اســت. هر چــه آن ها ســخت تر بگیرند، 
اراده مــا قوی تــر خواهــد شــد؛ هــر چــه آن ها شــّدِت عمــل به 
ج بدهند، ما قوی تر خواهیم شــد. هر چه آن ها نسبت به  خر
پایبندی ما به مفاهیم قرآنی و معارف قرآنی بیشتر عصبانی 
بشوند، به توفیق الهی تمّسک ما به قرآن بیشتر خواهد شد. 
تمّسک به قرآن، مایه سعادت ما اســت، مایه قّوت ما است، 
مایه عّزت ما اســت؛ و از خداونــد متعال می خواهیــم که این 
تمّســک را روزبه روز در ما بیشــتر کند و ما را بــه آن اهدافی که 

قرآن برای ما معّین کرده است برساند.    

همین حرکتی 
که در امداد 

به سیل زدگان 
خوزستان و دیگر 
مناطق می بینید، 
آموزش شهدای 

ماست؛  امروز 
حرکت عظیم مردم 

از سرتاسر کشور 
به سمت مناطق 

سیل زده یک 
پدیده عجیبی 
است؛ به این 
ید؟  توّجه دار
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گشا و سپیده 
زندگی ساز
هادیسجادیپور

مروری بر برخی فعالیت های قرآنی رهبر معظم انقالب

اجتماعــی مذهبیــان، رژیــم پهلــوی را بــه سیاســت تظاهــر 
کشــاند. قرآن های نفیس از سوی دســتگاه فرهنگی پهلوی 
منتشــر می شــد و در مســاجد بزرگــی مانند گوهرشــاد مشــهد، 
جلســات قرائت قرآن برگــزار می شــد. البته از آن طــرف، رژیم 
هرگونه فعالیت هماهنگ نشده از ســوی مذهبیان را کنترل 
می کرد و هر برنامه مذهبی را که در چارچوب سیاست هایش 
بــه خاطــر  ایــن دوران  در  ســرکوب می کــرد.  نمی گنجیــد، 
سیاســت های رژیم پهلوی، حتی دست رسی به قرائت های 
مشــهور قاریان بزرگ کــه می توانســت تأثیر زیــادی در جذب 
و عالقمند شــدن مــردم به قــرآن داشــته باشــد، میســر نبود. 
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای می فرماینــد: »من یــادم می آید 
که در ســابق، بعضــی از ایــن موج هــای رادیویی را بــا زحمت 
پیــدا می کــردم. رادیوهــای مصــر را بــاز می کــردم و بــا زحمت 
آن را می شــنیدم. ما رفیقی داشــتیم -خدا رحمتــش کند- او 
به مصــر رفته بــود، چند مــاه در آن جــا مانــده بــود و نوارهای 
ابوالفتاح، شــیخ مصطفی اســماعیل و محمد رفعــت و امثال 
آنان را بــه این جا آورده بــود. مخصوصًا مــن از نــوار ابوالفتاح 
خیلــی خوشــم می آمــد؛ آن را گــوش می کــردم. بعدهــا هم با 
صدای شــیخ مصطفی اســماعیل آشــنا شــدم. بعد که شــیخ 

مصطفی اسماعیل را شناختم، بقیه یادم رفت.« 

     قرآن جیبی
با همه محدودیت ها، حرکت قرآنی جدید در کشــور آغاز شد. 
جلسات قرآنی آیت اهلل خامنه ای در مشهد از سرچشمه های 
ایــن جریان بــود که بــه تدریــج توانســته بــود جمعیــت قابل 
توجهی از جوانان، دانشــجویان و حتی اســتادان دانشــگاه و 
دکترها و مهندسان را به سوی جلســات قرائت و تفسیر قرآن 
بکشــاند. ایــن جلســات، فرهنــگ مذهبــی قرآنــی را آرام آرام 
در رگ هــای جامعه تزریــق می کرد و جوانــان را از تــور نامریی 
گونی  فرهنگی رژیم، رها می نمود. این کار با ترفندهای گونا
انجام می شــد. ایشــان می فرمایند: »در دوران طاغوت، من 
در مشــهد جلســات تفســیر و درس قرآن داشــتم. به جوانانی 
کــه می آمدنــد، می گفتم که هــر کــدام از شــماها یک نســخٔه 

»دوری ما از قــرآن را رژیــم کافر ملحــد معاند پهلــوی به وجود آورد. لــذا وقتی که مــن می گویم 
گر مــا پنجاه میلیون نفر هســتیم، غیر از چنــد میلیون بچه هــای کوچِک زیر پنج ســال، بقیه  ا
باید بتوانند قــرآن را از رو تالوت کنند، شــما تعجــب می کنیــد؛ در حالی که تعجب نــدارد. مگر 
کثریت قاطع  این طوری نبود؟ قبل از دوران رژیم گذشــته، تقریبــًا این گونه بود. بی ســوادها ا
بودند، اما غالب آن ها قرآن را بلد بودند. شما جوانان ندیده اید، ولی من و کسانی که در سنین 
من هستند، به تکرار و تکرار کســانی را دیده ایم که سواد روخوانی نداشــتند و حروف فارسی را 

نمی شناختند، لیکن می توانستند قرآن را از رو بخوانند.«
در مطالعات مســتند تاریخ معاصر ایران در دوره پهلوی، کم رنگ کردن رابطه مردم با نمادها 
و باورهــای دینــی و مذهبــی یکــی از برنامه هــای آن رژیــم برای شکســتن ســد فرهنــگ دینی 
جامعه ایران در برابر برنامه های غارتگرانه و ســوء استفاده های سیاســی و اقتصادی به شمار 
می رود. سیاســت های آموزشــی و فرهنگی پهلوی ها به گونه ای بود که بچه های مدرســه ای 
با نت های موسیقی بیشتر آشنا باشــند تا آوای قرآن و جوانان بیشتر اوقات خود را در کاخ های 

جوانان بگذرانند تا در مساجد و محفل های مذهبی و قرآنی.
»مکتب های قرآن، بچه های چهار ســاله و پنج ســاله را قرآن درس می داد. من خودم در سن 
پنج ســالگی به مکتب رفتم و قرآن یاد گرفتم. امثال مــن، در همان مکتبی کــه ما می رفتیم، 
زیاد بودنــد و اصــاًل مکتب خانه ها همین طور بــود. ایــن مکتب خانه هایی کــه رژیم منحوس 
ج داد! و رعد و برق کــرد و آنها را برچیــد، خانه هایی برای  پهلوی، شــجاعت و شــهامت به خر
تعلیم قــرآن بودند. یــک زن یا مــردی می نشســت، بچه های مــردم را قــرآن یاد مــی داد، بعد 
این بچه ها در جامعه ای می افتادند که در آن، ســواد و علم و فرهنــگ، متعلق به عده خاصی 

بود، اما قرآن را بلد بودند.«
سیاست های پهلوی ها تا اندازه ای در ســطح جامعه ایران که به تدریج بیشتر جمعیت آن سر 
و شکل فرهنگ شــهری به خود می گرفت، کارگر افتاد و به ویژه در ســال های پیش از دهه 40 
جوانان مملکت را بــه بی بند و باری یا به اندیشــه های شــرقی و غربی ســوق داد. رهبر معظم 
انقــالب می فرمایند: »مــا باید قبول کنیم کــه ملت ما در نیم قــرن پیش از پیــروزی انقالب که 
واقعًا مدت کمی نیســت، روزبــه روز از قرآن فاصله گرفته و دور شــده اســت. ]...[ آن سیاســتی 
که رژیم وابسته فاسد خبیث دشمن را در این کشور بر ســر کار آورد و بیش از پنجاه سال مسلط 
نگهداشت، یکی از بزرگ ترین ضربه هایی که زد و ضررهایی که وارد کرد، همین بود که قرآن 
را به تدریــج کنار گذاشــت؛ تا آن جا کــه از میان جامعــه ما قرآن بیــرون رفت. ]...[ مــن پیش از 
انقالب، وقتی به وضع قــرآن در جامعه خودمان نگاه می کردم و جوان هایی با این اســتعداد و 

شوق و عالقه را می دیدم که از قرآن دور می ماندند، چه خون دلی می خوردم.«

     بقیه از یادم رفتند
رشد حرکت های مذهبی و سیاسی در دهه چهل و فعالیت های گسترده و خودجوش فرهنگی 
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گــر در جایــی منتظر  قــرآن در جیــب بغلتــان داشــته باشــید. ا
کاری می ایســتید و فراغتــی پیــدا می کنیــد، یــک دقیقــه، دو 
دقیقه، پنج دقیقه، نیم ســاعت، قرآن را باز کنید و به تالوت 
آن مشــغول شــوید تا با این کتاب انــس پیدا کنیــد. تعدادی 
که این طور عمــل کــرده بودند، هرچند بســیار انــدک بودند، 
لیکــن احســاس می کــردم کــه این هــا بــا ایــن کــه غالبــًا هــم 
عربی نمی دانســتند، از لحاظ فهم معارف اسالمی از دیگران 

برجسته تر بودند و به طور ممتازی با آن ها تفاوت داشتند.«
این قسمتی از ســخنان آیت اهلل خامنه ای است که می توان 
آن را گزارشــی از فعالیت های قرآنی ایشــان در روزهای پیش 
از پیــروزی انقــالب در مشــهد مقدس دانســت. پیشــینه این 
فعالیت های قرآنی، به دهه 40 و زمانی برمی گردد که ایشان 
با تشکیل جلســات قرائت و تفســیر قرآن، سهم قابل توجهی 
در ایجاد فضای قرآنی در مشهد داشتند. عمدٔه فعالیت های 
ایشــان در دو مســجد امام حســن)ع( و کرامــت بــود؛ هرچنــد 
پیش از این »آقــای خامنه ای روزهای پنج شــنبه و جمعه در 
َمدرس مدرســه میــرزا جعفــر و ســپس در مســجدی در پایین 
خیابــان و نزدیــک مدرســه ابدال خــان و پــس از آن در همان 
خیابــان و در مســجد قبله تفســیر می گفت؛ تفســیری بســیار 
پرشــوِر حرکت آفریــن و جهت دهنــده و بــه تعبیر زیبــای خود 

ایشان، سپیده گشا و زندگی ساز.«
جلسات مســجد کرامت جمعه ها صبح برگزار می شد. برنامه 
این بود که ابتدا آقای خامنه ای معنی و تفســیر مختصری از 
آیاتی را که قرار بود در آن روز خوانده شــوند، بیان می کردند و 

بعد از آن، آیات توسط یک قاری قرائت می شد.

     اهانت به اسرائیل!
در مســجد امام حســن)ع( هــم در ظهرهــای مــاه رمضــان، 
آیــت اهلل خامنــه ای بــه بیــان مســائل تفســیری و اعتقــادی 
ک و برخی مرتجعین  می پرداختند. علی رغم تبلیغات ســاوا
علیــه آیــت اهلل خامنــه ای، ایــن جلســات با اســتقبال شــدید 
مــردم و به ویــژه دانشــجویان مواجــه می شــد. ایــن حرکــت 
قرآنی شــامل درس تفســیر، جلســات قرائــت و حتــی تکثیر و 

ترویج نوارهای اســاتید مشــهور مصری در ســطحی گسترده 
در میــان جوانــان و عالقه منــدان بــود. رهبــر معظــم انقالب 
اســماعیل، خیلــی  می فرماینــد: »صــدای شــیخ مصطفــی 
فوق العــاده بــود. ]...[ االن در ایــران، میــل عمومی به طرف 
شــیخ مصطفی اســماعیل اســت؛ یعنــی قّراء مــا، حتمــًا روی 
ســبک قرائت شــیخ مصطفی اســماعیل تمرین دارند و روی 
دیگران کمتر. اعتقادم این اســت که این حرکت از مشهد و از 
دستگاه ما شروع شــد. در تهران هیچ کس غیر از عبدالباسط 
را نمی شناختند. من یک وقت که به تهران آمده بودم، فقط 
ح بــود. جاهــای دیگر هــم کــه می رفتیم،  عبدالباســط مطــر
فقط عبدالباسط را می شــناختند. ]…[ ما در مشهد، نوار شیخ 
مصطفی اسماعیل را داشــتیم. یکی از دوستانم می خواست 
به مســافرت برود، من گفتم که هرچه توانســتی، نوار شــیخ 
مصطفی اســماعیل پیدا کــن و بیــاور. او هم رفــت و چند نوار 
از نوارهای بسیار خوب شیخ مصطفی اســماعیل را آورد. من 
آن ها را به آقای مرتضی فاطمی -کــه در آن وقت نوارهای ما 
را تکثیر می کــرد- دادم تــا تکثیرشــان کند. او هــم همین کار 
را کــرد و نوارها را بــه چند نفری داد کــه از تهران آمــده بودند. 
در نتیجــه همٔه نوارهــا به طرف تهران ســرازیر گردید و شــیخ 

مصطفی اسماعیل شایع شد.«
بــا گرم تــر شــدن جلســات تفســیر آیــت اهلل خامنــه ای، ایشــان 
ک،  ســاوا اقــدام  ایــن  پــی  در  شــدند.  ممنوع المنبــر  ابتــدا 
آیــت اهلل خامنــه ای تدبیــر جدیــدی بــرای تبییــن نهضــت 
ک از مقابله با این جریان  اسالمی اندیشیدند. با این ترفند، ساوا
قرآنی درمانده شــد و بــرای کنترل فضای مشــهد و جلوگیری از 

حرکت های انقالبی مردم، باالخره این جلسات را تعطیل کرد.
»بنــده ســال 50 در مشــهد بــرای دانشــجوها درس تفســیر 
می گفتــم و اوایــل ســوره بقــره -ماجراهــای بنی اســرائیل- را 
ک خواستند و گفتند چرا شما  تفسیر می کردم. بنده را به ساوا
راجع به بنی اسرائیل حرف می زنید؟ گفتم آیه قرآن است؛ من 
دارم آیــه قرآن را معنا و تفســیر می کنــم. گفتند نــه این اهانت 
به اســرائیل اســت! درس تفســیر بنده را به خاطر تفسیر آیات 
بنی اسرائیل، چون اســم اســرائیل در آن بود، تعطیل کردند. 
اختنــاق در آن زمان عجیب بود؛ اما نه از طــرف دولت امریکا، 
نه از سوی دولت فرانسه و نه از طرف دولت های دیگر مطلقًا 

رژیم طاغوت به مخالفت با آزادی و دمکراسی متهم نشد!«
هرچند با دســتگیری و تبعید آیت اهلل خامنه ای در سال های 
نزدیــک به پیــروزی انقــالب، جلســات تفســیر ایشــان تقریبًا 
تعطیــل شــد، اما افــراد شــرکت کننده در ایــن جلســات بعدهــا 
»جامعــه قاریــان مشــهد« را تشــکیل دادند کــه در ســال های 
بعد از پیــروزی انقالب، فعالیت رســمی خود را آغاز کرد. ســال 
68 آقای فاطمی در نامه ای به رهبر انقالب، خبر از راه اندازی 
این تشــکل داد و رهبــر معظم انقالب در پاســخ او نوشــت: »از 
این اقــدام خوشــحالم و آن را بــه فال نیــک می گیــرم. درباره 
قرآن هرچه تالش کنید، زیادی نیســت. سعی کنید از اساتید 
اســتفاده شــود؛ همکاری میان قراء باســابقه مشــهد بیشتر از 
پیش شــود؛ به آموزش و تفهیم قرآن و تحفیظ آن نســبت به 
نوجوانان اهتمام ورزیده شود. خداوند به شما و همکارانتان 

توفیق عنایت فرماید. سید علی خامنه ای   28 /68/09«    

در مسجد امام 
حسن)ع( هم 

در ظهرهای ماه 
رمضان، آیت اهلل 

خامنه ای به بیان 
مسائل تفسیری 

و اعتقادی 
می پرداختند. 

علی رغم تبلیغات 
ساواک و برخی 
مرتجعین علیه 

ایشان، این 
جلسات با 

استقبال شدید 
یژه  مردم و به و

یان  دانشجو
مواجه می شد. 

این حرکت قرآنی 
شامل درس 

تفسیر، جلسات 
قرائت و تکثیر 

نوارهای اساتید 
مشهور مصری در 
میان جوانان بود
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تمسک به نور
پرکاربردترین آیات قرآن 

در کالم رهبر معظم انقالب چیست؟

سـخنان رهبـر معظـم انقـالب حضـرت آیـت اهلل خامنـه ای مملـو از آیـات 
قرآنـی اسـت و ایـن خصیصـه از دیربـاز بـا بیانـات ایشـان گـره خـورده 
اسـت؛ به طوری کـه سـخنرانی ها و دروس ایشـان بـا تکیـه بـر مبانـی و 
مفاهیـم قرآنـی شـکل می گرفتـه اسـت. سلسـله جلسـات معرفتـی ایشـان در مـاه 
رمضـان سـال ۱۳۵۳ کـه بعدهـا بـا عنـوان »طـرح کلـی اندیشـه اسـالمی در قـرآن« 
از  اسـتفاده  ایشـان در  ایـن روش  ایـن مدعـا اسـت.  بـر  گردیـد، شـاهدی  منتشـر 
آیـات و مباحـث قرآنـی در دوران رهبـری نیـز ادامـه یافـت. بـه مناسـبت مـاه مبـارک 
رمضان که ماه بهار قرآن اسـت، در مطلبی »پرکاربردترین آیات قرآن در کالم رهبر 

انقـالب« را مـورد بررسـی قـرار می دهیـم.   

ممکن اســت برای شما این ســؤال پیش آمده باشــد که رهبر 
معظم انقــالب کــدام آیــات را بیشــتر در ســخنرانی های خود 
کنــون آیــه »نصــرت الهــی« بیشــترین  اســتفاده کرده انــد؟ تا
تکــرار را در بیانــات منتشرشــده در دوران رهبــری ایشــان 
ن 

َ
ْخِرُجوا ِمــن ِدَیِرِهم به غیر َحــٍق ِإال أ

ُ
ِذیَن أ

َ
داشــته اســت: »اّل

َمت  اس َبْعضُهــم ِبَبْعٍض َلُهّدِ َنا اهلُل َو َلــْو ال َدْفُع اهلِل الّنَ َیُقوُلوا َرّبُ
صَوِمُع َو ِبَیــٌع َو صَلَوٌت َو َمســِجُد ُیْذکــُر فی ها اســُم اهلِل کِثیرًا َو 
َلَینصــَرّنَ اهلُل َمــن َینصــُرُه ِإّنَ اهلَل َلَقــِوی َعِزیٌز« )آیه 40 ســوره 
مبارکــه حــج( »آنــان کــه از خانه هــای خود بــه ناحــق اخراج 
شــدند )و جرمی نداشــتند( جز آن کــه می گفتند: »پــروردگار ما 
گر خداوند برخی از مردم را با برخی دیگر  خدای یکتاست« و ا
دفع نمی کــرد )در هر عصری کفــار را از مجتمــع دینی و امکنه 
مذهبــی به وســیله مؤمنیــن دفــع نمی کــرد( البتــه دیرهــای 
کنشــت های جهــودان و  کلیســاهای ترســایان و  راهبــان و 
مســجدهای مســلمانان کــه بســیاری از اوقــات نــام خــدا در 
آن ها ذکر می شــود ویــران می گردید؛ و بی تردید خــدا هر که را 
که او را یاری می کند یــاری خواهد کرد، همانا خــدا نیرومند و 

شکست ناپذیر است«.

     یاری پروردگار
این آیه در مجموع بیانات منتشر شــده از رهبر انقالب، حدود 
گر آیات هم مضمون بــا آن را نیز  67 بار تکرار شــده اســت که ا
به این تعــداد اضافه کنیم بر تعــداد آن ها افزوده خواهد شــد. 
در رابطه با این آیه و آیات پیش از آن، نقل شده است که این 
کرم  آیات، نخستین آیاتی است که در آن اذن جهاد به پیامبر ا
صلی اهلل علیه وآله وســلم داده شــده اســت. بــرای درک بهتــر 
معنای این آیه بایــد مختصری توضیح پیرامون ســیاق آیه و 

معنای مختصری از آیات پیش از آن ارائه شود.
 در ایــن آیــات موضــوع جهاد مــورد اشــاره قــرار گرفته اســت. 
در ابتــدا خداوند اجــازه جهاد را به کســانی که جنــگ از طرف 
دشــمنان بر آن ها تحمیل شــده اســت، بــه این دلیــل که به 
آن ها ستم شده اســت، می دهد: »اذن للذین یقاتلون بانهم 
ظلموا« ســپس این اجازه را با وعده پیروزی از ســوی خداوند 
قادر متعال تکمیــل کرده می فرمایــد: »و خدا قــدرت بر یاری 

کردن آن ها دارد« »و ان اهلل علی نصرهم لقدیر«.
ســپس توضیح بیشــتری دربــاره این ســتمدیدگانی کــه اذن 
دفــاع بــه آن هــا داده شــده اســت می دهــد و منطــق اســالم را 
در زمینــه این بخــش از جهــاد روشــن تر می ســازد و می گوید: 
»همان کســانی که به ناحق از خانه و النه خود اخراج شدند« 
)الذیــن اخرجــوا مــن دیارهم بــه غیر حــق( و بــه زبــان کنایه 
جرم آن هــا این گونه توضیح داده می شــود: »تنها گناهشــان 
این بود که می گفتند پروردگار ما خداوند یکتا اســت« )اال ان 

یقولوا ربنا اهلل(
ســپس به یکی از فلســفه های تشــریع جهاد در این آیه اشاره 
گــر خداونــد از مؤمنــان دفــاع نکنــد و از طریــق  می شــود: »ا
اذن جهــاد بعضــی را به وســیله بعضی دفــع ننمایــد، دیرها و 
صومعه ها و معبدهای یهود و نصارا و مســاجدی که نام خدا 
در آن بســیار برده می شــود، ویــران می گردد« )و لــوال دفع اهلل 
النــاس بعضهم بــه بعض لهدمــت صوامــع و بیــع و صلوات و 
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مساجد یذکر فی ها اسم اهلل کثیرا(
کید  و در پایــان آیه بــار دیگر وعــده نصــرت الهــی را تکــرار و تآ
کــرده و می فرمایــد: »به طــور مســلم خداوند کســانی کــه او را 
کــز عبادتــش دفــاع نماینــد یــاری  یــاری کننــد و از آئیــن و مرا
می کنــد« )و لینصــرن اهلل مــن ینصــره(  و بــدون شــک ایــن 
وعده خدا انجام شــدنی اســت؛ چرا کــه »او قوی و قــادر و غیر 
قابــل شکســت اســت« )ان اهلل لقوی عزیــز( نکتــه مهمی که 
رهبر معظــم انقــالب در ایــن آیه بــر آن تکیــه می کننــد و از آن 
بیشــتر اســتفاده می کننــد، موضــوع »وعــده نصــرت الهــی« 
گر خداوند را یاری  کید بر این عبارت که »ا است. ایشــان با تأ
کنید، خدا نیز قطعًا شما را یاری خواهد کرد« به توضیح ابعاد 

گون این فراز از آیه می پردازند. گونا
 

     یاری رساندن به خدا
خداوند متعــال در آیــات مختلــف وعده هایی را بــه مؤمنین 
داده اســت کــه هر کــدام از آن هــا قابلیت بررســی مجــزا دارد؛ 
از جمله »وعــده هدایــت»، »وعــده تعلیــم»، »وعــده حفظ و 
صیانت« و همچنین در آیه مورد بحــث »وعده نصرت« را به 

ایشان داده است.
حضرت آیــت اهلل خامنــه ای در دیدارهای مختلــف، معنای 
یــاری رســاندن بــه خداونــد را توضیــح داده انــد و مــراد از 
ایــن نصــرت را، یــاری کــردن دیــن، راه و هدف هــای الهــی 
گونی دارد کــه از جمله  دانســته اند. این امر نیــز راه هــای گونا
آن هــا می تــوان به ایــن مــوارد در بیانــات ایشــان اشــاره کرد: 
ح کردن  »فکــر کــردن و اندوختــن اندیشــه های نــاب و مطــر
درســت آن در عالم«، »در مقابل خطرات سینه سپر کردن« و 

»اطاعت امر الهی و پیروی از راه اوست.« 
 

     شرط تحقق وعده الهی
امــا نکتــه ای کــه ایشــان بــه تنــاوب آن را متذکــر می شــوند، 
مشــروط بــودن وعــده الهــی اســت. بــه این معنــی کــه برای 
دســتیابی به نصرت الهــی می بایســت اقداماتی نیز از ســوی 
مؤمنین صــورت بگیــرد، البتــه این شــروط بــه تعبیر ایشــان 
دشــوار نیســت و می توان با اندکی کوشــش، آن هــا را محقق 
کرد و نتیجــه آن را که »رســیدن یاری الهی« اســت مشــاهده 
کــرد. »برای خــدا بــودن حرکــت و قیــام«، »ایســتادگی و صبر 
داشــتن« و »از دســت ندادن امید« از جمله این شروط است. 
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای در ســایر ســخنان خــود در ذیل 
این آیــه کریمه، از میان ســایر شــروط، به »غفلــت نکردن« و 

»مجاهده و تالش کردن« نیز  اشاره می کنند.

     مصداق های تحقق وعده الهی
»تحقق« وعده الهی، عالوه بر آن که بشارت قرآن به مؤمنین 
اســت، برای مردم کشــور ما یک »تجربه عینی« نیز هســت. 
»پیــروزی انقالب اســالمی« و »پیروزی بــر رژیم تا بــن دندان 
مسلح شاهنشاهی«، جز با نصرت الهی امکانپذیر نبود. پس 
گون ابتــدای انقــالب« در حالی  از آن نیــز در »فتنه هــای گونا
که هنــوز نیــروی مســلح ســازمان یافته و دولتی مســتحکم و 
قوام یافته نداشتیم، بر همه گروهک ها و تجزیه طلبان فائق 

آمدیم. »هشــت ســال مقاومت جانانــه در مقابــل متجاوزان 
بعثی« که بــا حمایــت همه جانبه از ســوی کشــورهای بلوک 
شــرق و غرب پشــتیبانی می شــدند نیز از مصداق هــای دیگر 
تحقــق نصــرت الهــی اســت کــه باعــث پیــروزی مــا در ایــن 

عرصه ها شد.
مؤمنیــن لبنانــی نیــز تجربــه »یــاری الهــی« را در ماجــرای 
مقاومــت در برابر غاصبــان رژیم صهیونیســتی و اخــراج آنان 
از کشورشــان و ســپس در جنگ 33 روزه مشــاهده کرده اند. 
»ایســتادگی و مجاهــدت مــردم غــزه« در جنــگ 22 روزه نیــز 
نمونه دیگری از تحقق وعده نصرت الهی است.« آیه شجره 
طیبه پس از آیه نصرت الهی بیشترین استفاده را در بیانات و 
پیام های منتشر شده از ایشــان با 44 بار، تکرار داشته است: 
صُلها 

َ
َبٍة أ َبًة َکَشــَجَرٍة َطِیّ َلم َتَر َکیَف َضَرَب اهلَلُّ َمَثاًل َکِلَمًة َطِیّ

َ
»أ

ماِء« )آیه  24 ســوره  ابراهیم( آیا ندیدی  ثاِبٌت َوَفرُعها ِفی الَسّ
کیــزه( را به درخت  چگونه خداونــد »کلمه طیبــه« )و گفتار پا
کیزه ای تشبیه کرده که ریشــه آن )در زمین( ثابت و شاخه  پا

آن در آسمان است؟!
در این آیه مبارکــه خداوند متعال »کلمه طیبــه« را به درختی 
کیزه تشبیه کرده است که ریشــه آن ثابت و شاخه های آن  پا
در آســمان اســت. »جاهایی که خــدای متعال در قــرآن َمَثل 
می زنــد - »ان اهلَلّ الیســتحیی أن یضــرب مثاًل مــا بعوضة فما 
فوق هــا« - جــای دّقت بیشــتری اســت؛ چــون در ایــن گونه 
موارد، قرآن حقیقِت بــزرگ و پایداری را با تکیــه بر یک مثال 
گــر عقل داریــم، باید  محســوس، برای ما بیــان می کنــد. ما ا
بفهمیم. یکی از آن موارد، همین جاســت. شــما یک درخت 
کی حاصلخیز نشــاندید  معمولی را نگاه کنیــد کــه آن را در خا
و بــه آن رســیدید و آفــت را از او دفــع کردید و دیگــر نگرانی ای 
کلها کل حین بــه اذن ربها«. به هنگام فصل  ندارید، »تؤتی ا
میوه، سبد را برمی دارید و می روید تا میوه بچینید. این، یک 

مثل است. کلمه طّیبه مثل همین درخت است.
آن چــه کــه در این آیــه ممکن اســت مورد ســؤال قــرار بگیرد، 
این اســت که منظور از »کلمــه طیبه« چیســت؟ دیدگاه های 
مختلفــی را مفســران برای توضیــح کلمــه طیبه ارائــه کردند 
کــه برخــی از آن هــا عبــارت اســت از: »کلمــه توحیــد و جمله ال 
الــه اال اهلل«، »اوامر و فرمان های الهی«، »ایمان«، »شــخص 

مؤمن«، »روش و برنامه های سازنده« و...
حضرت آیت اهلل خامنه ای همانند برخی از مفســران معاصر، 
می داننــد  طیبــه  کلمــه  از  مصادیقــی  را  مــوارد  تمامی ایــن 
کلمــه طّیبــه و  و معتقدنــد: »همــه حقایــق درســِت عالــم، 
کلمات الّلهند. مــا در زمینه مورد نظر خودمــان، کلمه طّیبه را 

پیدا می کنیم.« 
ایشــان با ایــن توضیح، هــر فکــری را که طیــب و منشــأ برکت 
برای مردم باشــد، هر عملی که صالح باشــد و موجب هدایت 
مردم شــود و حتی همان انســانی که این عمل و فکــر صالح از 
او نشأت گرفته است را »کلمه طیبه« می دانند: »کلمه طیبه، 
هر آن فکری اســت که در دل یک انســان بــزرگ و الهی بروید 
و منشــأ بــرکات بــرای مــردم بشــود؛ هــر آن عملی اســت کــه از 
ح یک انســان صالح ســر بزند و برای هدایت بشــر و رشــد  جوار
عالم انسانیت دارای برکات باشد. همچنین کلمه طیبه، آن 

رهبر معظم انقالب 
در دیدارهای 

مختلف، معنای 
یاری رساندن به 

خداوند را توضیح 
داده اند و مراد از 

این نصرت را، 
یاری کردن دین، 
راه و هدف های 
الهی دانسته اند. 

این امر نیز راه های 
گونی دارد  گونا

که از جمله 
آن ها می توان 

به این موارد در 
بیانات ایشان 

کرد: »فکر  اشاره 
کردن و اندوختن 

اندیشه های 
ناب و مطرح 

کردن درست آن 
در عالم«، »در 
مقابل خطرات 

سینه سپر کردن« و 
»اطاعت امر الهی 

و پیروی از راه 
اوست.« 
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انسانی است که این اندیشه نیکو یا این عمل صالح در وجود 
او متحقق شده اســت و در او بروز و نمود پیدا می کند... کلمه 
طیبه، هم قول اســت، هم آن قائل است؛ هم فکر است، هم 
آن چیزی اســت که زائیده از آن فکر اســت؛ هم آن شخصیت 
انسانِی برگزیده ای است که این فکر و عمل به او قائم است.«

     وحدت
کالم رهبــر معظــم  »آیــه وحــدت« ســومین آیــه پرکاربــرد در 
انقــالب اسالمی اســت. ایــن آیــه در بیانــات منتشــر شــده از 
ایشــان 33 بار تکرار شــده اســت. »بنای توحیــد - که مبنای 
فکــری و اعتقــادی و اجتماعی و عملــی ماســت - در وحدت 
اســت.« این عبارت رهبر انقــالب نشــان دهنده جایگاه ویژه 
وحدت در اندیشــه ایشــان اســت کــه مبتنی بــر مبانــی قرآنی 
است. همان طور که در شأن نزول آیه نیز آمد، امر به وحدت، 
توصیه ای همیشــگی به مســلمانان در همه دوران هاســت. 
»یکی از دســتورات قــرآن این اســت کــه آحاد امت اســالمی با 
یکدیگــر متحــد باشــند؛ دســت در دســت یکدیگــر بگذارنــد: 
»و اعتصمــوا بحبــل اهلل جمیعــًا و ال تفّرقــوا« ایــن خطــاب به 
کیســت؟ خطاب به ما اســت، خطاب بــه ملت ایران اســت، 
خطــاب بــه ملت هــای مســلمان کشــورهای اسالمی اســت، 

خطاب به همه مؤمنین به اسالم در سراسر دنیا است.«

     اعتصام به حبل اهلل
رهبر انقالب عبارت »اعتصام به حبل اهلل« را با استفاده از آیه 
256 ســوره مبارکه بقره این گونه توضیح می دهنــد: »ما این 
اعتصام را درســت بشناســیم و آن را انجام دهیم. آیه شریفه 
قــرآن می فرماید: »فمــن یکفــر بالطاغــوت و یؤمن بــاهلَلّ فقد 
استمسک بالعروة الوثقی«. این، اعتصام به حبل اهلَلّ را برای 
ما معنا می کند. تمســک به حبل اهلَلّ چگونه اســت؟ با ایمان 
بــاهلَلّ و کفــر بــه طاغــوت.« ایشــان مشــکل جوامع اســالمی را 
در کفر بــه طاغوت می دانند: »در بســیاری از بخشــهای امت 
اسالمی ایمان باهلَلّ هســت؛ اما کفر به طاغوت نیست. کفر به 
طاغوت الزم اســت. بدون کفر به طاغوت، تمســک به عروه 
وثقای الهی امکانپذیر نیســت.« حضرت آیــت اهلل خامنه ای 
طاغــوت را نیــز معرفــی می کننــد: »امــروز طاغــوت اعظــم در 
دنیا، رژیم ایــاالت متحده امریکاســت؛ زیرا صهیونیســم را او 
بــه وجــود آورده اســت و آن را تأییــد می کند. امریکا جانشــین 

طاغوت اعظم قبلی یعنی انگلیس است.«
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای در دیدارهــای خــود مصادیقــی 
از حبــل اهلل را نیــز ذکــر می کننــد. »حــج« یکــی از ایــن جلوه ها 
اســت: »حج یکــی از مظاهــر حبل اهلل اســت؛ بــه ایــن حبل و 
ریســمان مســتحکم الهی چنگ بزنید جمیعًا؛ یعنــی با هم. 
با هــم باشــید. نــه فقــط شــما ایرانی ها بــا هــم باشــید، بلکه 
شما امت اسالم با هم باشــید. مســلمان ها، از آفریقائی اش تا 
آسیائی اش تا اروپائی اش، سیاه و سفیدش، در هر نقطه دنیا 

که هستند، یک تن واحدند.«
ایشــان اســالم و والیت را نیز یکی دیگــر از مصادیــق حبل اهلل 
می دانند: »وحدت عمومــی، به معنای گرد آمــدن صاحبان 
گون بر گرد محور اسالم، خط امام  سلیقه ها و روش های گونا

« است  و والیت فقیه است. این، همان اعتصام به »حبل اهلَلّ
که عموم مســلمین بــدان مکلــف گشــته اند؛ و این، آن اســم 
اعظمی اســت که همه گره هــا را بــاز و همه موانــع را برطرف و 

همه شیاطین را مغلوب می کند.«
 

      اعتصام دسته جمعی
کید  یکی از نکاتی که رهبر انقالب در رابطــه با این آیه مورد تأ
قــرار می دهند، عبــارت »جمیعًا« که به معنای دســته جمعی 
اســت. ایشــان با اســتفاده از این عبارت به ایــن نکته لطیف 
اشاره می کنند که اعتصام به حبل اهلل، به صورت فردی هم 
ممکن است ولی قرآن می فرماید به صورت گروهی و جمعی 
به آن متمسک شوید: »قرآن می فرماید: »واعتصموا به حبل 
اهلَلّ جمیعًا والتفّرقــوا«. اعتصام بحبل اهلَلّ برای هر مســلمان 
کتفــا نمی کند به این کــه ما را به  یک وظیفه اســت؛ اما قرآن ا
اعتصام به حبل اهلَلّ امر کند، بلکه به مــا می گوید که اعتصام 
بــه حبــل اهلَلّ را در هیئــت اجتمــاع انجــام بدهیــد؛ »جمیعًا«؛ 
همه با هــم اعتصام کنیــد؛ و این اجتمــاع و ایــن اتحاد، یک 
واجب دیگر اســت؛ بنابراین، عــالوه بر این که مســلمان باید 
معتصم به حبل اهلَلّ باشد، باید این اعتصام را به همراه دیگِر 

مسلمان ها و همدست با آن ها انجام دهد.«
 

     یاد نعمت وحدت
در آیه شــریفه از برادری و وحدت میان مسلمانان، به عنوان 
»نعمت« یاد شــده اســت و دســتور به »یاد کردن« این نعمت 
می دهد: »آن چه که در قرآن مشاهده می شود، نقطه مقابل 
این آفت ها، »ذکر« اســت؛ نه فقط ِورد و اوراد و امثال این ها. 
اورادی که وجــود دارد، یکــی از وســایل ذکر اســت؛ اما ذکر به 
معنای یاد خدا و یاد تکلیف و یاد نعمت الهی است؛ »و اذکروا 
نعمة اهلَلّ علیکم اذ کنتم اعدائا فأّلف بین قلوبکم فأصبحتم 
گر در قرآن مالحظه کنید، در موارد متعّددی  بنعمته اخوانا« ا
به »یاد نعمت خدا« اشاره شده اســت. نعمت خدا، همه اش 
ک و امثال این ها نیســت که به نظرمان کوچک  خورد و خورا
گرچــه آن هم کوچــک نیســت؛ خیلی مهّم اســت -  بیایــد - ا
بلکه خدای متعــال نعم عظیمی بــر انســان ها و از جمله بر ما 

دارد که باید به یاد آن ها بیفتیم.

      اتحاد داخلی
رهبر معظم انقالب با استفاده از عمومیت این آیه، وحدت را 
منحصر در میان کشــورهای اســالمی نمی دانند؛ بلکه اتحاد 
و همدلی و بــرادری در میان توده های مردم کشــور و به ویژه 
مسئوالن را نیز یک فریضه و الزام می دانند: »همه آحاد ملت 
و بخصوص مســؤولین کشــور باید نعمــت وحــدت و اّتفاق و 
همدلی را - که خدای متعال آن را به ما ارزانی داشت - برای 
خود حفظ کنند و آن را بــه خطر نیندازند: »واذکــروا نعمة اهلَلّ 
علیکم اذ کنتم اعــداء فاّلف بین قلوبکــم فأصبحتم بنعمته 
اخوانــا«... ایــن بــرای ما یــک فریضه و ضــرورت اســت. این 
فقط امری نیســت که »بهتــر اســت« آن را مراعــات کنیم. نه 
»باید« آن را مراعــات کنیم؛ هرکس مراعــات نکند، به منافع 

کشور و مردم و به سرنوشت انقالب ضربه زده است.«

همه آحاد ملت 
و بخصوص 

مسؤولین کشور 
باید نعمت 

وحدت و اّتفاق 
و همدلی را - که 
خدای متعال آن 

را به ما ارزانی 
داشت - برای 

کنند  خود حفظ 
و آن را به خطر 

نیندازند: »واذکروا 
نعمة اهلَلّ علیکم 

کنتم اعداء  اذ 
ف بین قلوبکم 

ّ
فال

فأصبحتم بنعمته 
اخوانا«... 

این برای ما 
یضه و  یک فر

ضرورت است. 
این فقط امری 

نیست که »بهتر 
است« آن را 

کنیم.  مراعات 
نه »باید« آن را 
کنیم؛  مراعات 

هرکس مراعات 
نکند، به منافع 

کشور و مردم و به 
سرنوشت انقالب 

ضربه زده است
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     عدالت و قسط
چهارمین آیــه پرکاربرد در بیــان رهبر معظم انقــالب با 26 بار 
تکــرار، »آیــه 25 ســوره حدیــد« اســت. موضــوع محــوری که 
ایشــان در ایــن آیــه بــر آن تکیــه می کننــد، مســأله »عدالت و 
قســط در جامعه« اســت کــه بــه تعبیــر ایشــان اصلی ترین امر 

مربوط به زندگی مردم است. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای در بیانات خود مفردات این آیه را 
این گونه توضیح می دهند: »بّینات یعنی حجت های متقن 
و غیر قابــل تردیدی کــه پیغمبــران ارائــه می دهنــد؛ کتاب، 
یعنــی منشــور ادیــان در مــورد معــارف، احــکام و اخالقیــات؛ 

میزان، یعنی آن سنجه ها و معیارها«. 
ایشــان بــا توضیــح معنــای قســط، بــه تفــاوت آن بــا عــدل 
نیــز اشــاره می کننــد: »قســط چیســت؟ قســط یعنی اســتقرار 
عدالت اجتماعــی در جامعه. قســط با »عدل« فــرق می کند. 
عــدل یــک معنــای عــام اســت. عــدل همــان معنــای واال و 
برجسته ای اســت که در زندگی شــخصی و عمومی و جسم و 
جان و ســنگ و چوب و همه حــوادث دنیا وجــود دارد؛ یعنی 
یک موازنــه صحیح. عــدل این اســت؛ یعنی رفتــار صحیح؛ 
موازنه صحیــح؛ معتــدل بــودن و به ســمت عیب و خــروج از 
حد نرفتن. این، معنای عدل اســت. لکن قسط، آن طور که 
انسان می فهمد، همین عدل در مناســبات اجتماعی است؛ 
یعنی آن چیزی که ما امروز از آن به »عدالت اجتماعی« تعبیر 
می کنیم. ایــن، غیــر از آن عــدل به معنــای کلی اســت. انبیا 
گرچه حرکت کلی شــان به ســمت آن عدالت به معنای کلی  ا
اســت - »بالعدل قامــت الســموات و االرض«؛ آســمان ها هم 
با همــان اعتدال و عدالــت و میزان بودن ســر پا هســتند - اما 
آن چیزی که فعاًل برای بشــر مسأله اســت و او تشنه آن است 
و بــا کمتــر از آن نمی توانــد زندگــی کند، قســط اســت. قســط 
یعنی این که عدل، ُخرد شود و به شــکل عدالت اجتماعی در 
آید. »لیقوم الناس بالقســط.« انبیا برای ایــن آمدند.« بر این 
اســاس حضرت آیت اهلل خامنه ای قسط را پیاده کردن عدل 

در اجتماع می دانند.

     هدف تمامی انبیاء
رهبــر معظم انقــالب بــا اســتفاده از ایــن آیــه مســأله برقراری 
عدالــت را هــدف تمامی انبیــا در طــول تاریــخ ذکــر می کننــد: 
»اســتقرار عدالت، دســتور همــه انبیاء الهی اســت کــه فرمود 
ارسال رسل و فرســتادن کتاب ها و این همه تالشی که انبیاء 
و پیــروان انبیــاء انجــام دادنــد، برای این اســت کــه: »لیقوم 

الّناس بالقسط« زندگی مردم، زندگی همراه با قسط باشد.« 
البته ایشــان تصریح می کننــد که ایــن هدف، هدفــی میانی 
است و هدف اصلی انبیاء، رستگاری جامعه و ایجاد بستری 
برای عبودیت خداوند است: »البته شکی نیست که قیام به 
قســط و همه آن چه که مربوط به زندگی دنیایــی، اجتماعی 
و فــردی افــراد اســت، مقدمه آن هــدف خلقــت اســت: »و ما 

خلقت الجّن و االنس ااّل لیعبدون«؛ 
یعنی عبودیت. اصاًل هدف خلقت، عبد خدا شدن است؛ که 

باالترین کماالت هم همین عبودیت خداست.« 

     استفاده از قدرت 
حضرت آیت اهلل خامنه ای با استفاده از ادامه این آیه شریفه 
که پیرامون »انزال حدید« اســت، الزمه پیاده شدن قسط در 
جامعه را وجود »قدرت« ذکر می کنند: »شما ببینید در همین 
آیه کریمه قرآن که راجع به قســط صحبت می کند و می گوید 
خــدای متعــال همــه پیغمبــران را فرســتاد، »لیقــوم الّنــاس 
بالقســط«؛ بــرای این که قســط و عدالــت را در جامعه مســتقر 
کنند، بالفاصلــه می فرماید: »و انزلنا الحدید فیه بأس شــدید 
و منافــع للّنــاس«؛ یعنــی پیغمبران عــالوه بــر این که بــا زبان 
دعوت ســخن می گویند، با بــازوان و ســرپنجگان قدرتی که 
مجهز به ســالح هســتند و با زورگویان و قدرت طلبان فاســد، 
معارضــه و مبــارزه می کننــد...  کســانی کــه طرفــدار عدالــت 
هســتند، در مقابــل زورگویــان و زیاده طلبان و متجــاوزان به 

حقوق انسان ها باید خود را به قدرت مجهز کنند. 
 

     هدف قیام حسینی و مهدوی
رهبر انقالب با اشــاره به وصیت و سخنان حضرت اباعبداهلل 
کوفــه، هــدف از  علیه الســالم در آســتانه حرکــت بــه ســمت 
ایــن قیــام را نیــز تحقــق عدالــت و مقابلــه بــا ظلــم می دانند: 
»حرکت امــام حســین علیه الســالم بــرای اقامــه حــق و عــدل 
بود... تمــام آثار و گفتــار آن بزرگــوار و نیــز گفتاری کــه درباره 
آن بزرگــوار از معصومین رســیده اســت، این مطلب را روشــن 
می کند کــه غــرض، اقامــه حــق و عــدل و دیــن خــدا و ایجاد 
کمیت شــریعت و برهــم زدن بنیان ظلــم و جــور و طغیان  حا
بوده است.« همچنین این هدفی است که از سوی حضرت 
مهــدی عجل اهلل تعالی فرجه الشــریف نیــز دنبــال می شــود: 
»هــدف حکومــت ولّی عصرعّجل اهلَلّ تعالی فرجه الّشــریف در 

آخر زمان هم باز همین عدل است.«     

آن چیزی که فعاًل 
برای بشر مسأله 
است و او تشنه 

آن است و با کمتر 
از آن نمی تواند 

زندگی کند، قسط 
است. قسط یعنی 
این که عدل، ُخرد 

شود و به شکل 
عدالت اجتماعی 

در آید. »لیقوم 
الناس بالقسط.« 

انبیا برای این 
آمدند.« بر این 
اساس حضرت 

آیت اهلل خامنه ای 
قسط را پیاده 
کردن عدل در 

اجتماع می دانند
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توصیه های قرآنی رهبر انقالب

پایــگاه اطالع رســانی دفتــر حفــظ و نشــر آثــار حضــرت آیــت اهلل العظمی خامنــه ای 15 توصیــه 
کاربردی رهبرمعظم انقالب اسالمی برای انس بیشتر با قرآن را منتشر کرده است. 

     نوجوانان را با متن و ترجمه قرآن آشنا کنید
واقعیت تلخ این اســت که قرآن هنوز در جامعه ما، یک امر عمومی نشــده است. همه به قرآن 
عشــق می ورزند و احترام می کنند؛ اما عده کمی همــواره آن را تالوت و عده کمتــری در آن تدبر 
می کننــد. بــرای رفــع ایــن نقیصــه کــه کاری ممکــن و روان اســت، در گام اول بایــد جوانان و 
نوجوانان را با متن و ترجمه قرآن آشنا کرد و از شــربت گوارا و حیات بخش قرآن، به ذایقه آنان 

چیزی چشانید.

ع بشود      حفظ قرآن از دبستان شرو
ترتیبــی بدهید کــه بشــود بچه هــا را از کوچکــی در دبســتان وادار به حفظ قــرآن کننــد - البته 
مجبورشــان نکنند - جایزه قرار بدهند و مثاًل بگویند هر بچه ای که در دوره دبستان، این قدر 
گر کسی در دبیرستان، این مقدار قرآن  از قرآن را حفظ بکند، این مقدار امتیاز خواهد گرفت؛ یا ا
را حفظ کند، به قدر این واحدها یــا این درس ها، نمره یا امتیاز مــاّدی می دهیم. من عقیده ام 
این اســت که حفظ قــرآن باید از بچگی شــروع بشــود، یعنی حــدودًا از دوازده ســالگی ســیزده 

سالگی؛ »الّتعلم فی الّصغر کالنقش فی الحجر«.

     ناتوانی در روخوانی قرآن از هیچ کس پذیرفتنی نیست
وقتی در کشــوری، مثاًل بیست یا بیســت وپنج میلیون جوان از زن و مرد هســت، جا دارد که در 
میان این ها، اقاًل یک دو، ســه میلیون تالی قرآن، با آداب و شــرایطش باشــد؛ اقاًل یک میلیون 
از این جوانــان، حافظ کالم خدا باشــند؛ تعــداد معتٌدبهــی از جوانــان، عارف به معانــی قرآن و 

قادر بــه فهم الفــاظ و ظواهر قــرآن باشــند؛ تعــداد معتٌدبهی، 
عالم به قرائات مختلــف و نوافل قرائــت و زینت های تالوت 
قرآن باشــند و بدون اســتثنا، همه مــردم در این کشــور، قادر 
بــه روخوانــی قــرآن باشــند. ایــن، قاعــده اســت. نمی شــود 
قبول کرد، در کشــوری که مردمش معتقد به اسالم هستند، 
احدی از آحاد مردم - غیر از اطفال بسیار کوچک - باشند که 
نتوانند قرآن را بخوانند؛ چه رسد به این که در نظامی، مردم 

بر پایه اسالم زندگی کنند.

     معنای آیات قرآن را 
با مراجعه به ترجمه ها و تفاسیر درک کنید

آیــه ای را کــه تــالوت می کنیــد، به درســتی معنایــش را درک 
کنیــد. همیــن معنایی که یــک عربــی دان می توانــد بفهمد، 
همیــن معنــای ظاهــری را درســت درک کنیــد. این کــه درک 
شــد، آن وقــت در تــالوت، فرصــت و قــدرت تدبــر بــه انســان 
دســت می دهــد؛ یعنــی انســان می توانــد آن وقت تدبــر کند؛ 
و من به شــما عرض کنم وقتی کــه معنای آیــه را بدانیم، آن 
کســی که اهل صوت و آهنگ و لحن و خواندن هســت، خوِد 
گــر ما بدانیم  این فهم معنــای آیه، لحــن را هدایت می کند. ا
چــی داریــم می خوانیــم، هیــچ لزومی نــدارد کــه نــگاه کنیم 
ببینیم فــالن قــاری فرض کنیــد که معــروف، وقتــی این آیه 
را خوانــده، کجــا را پاییــن آورده، کجــا را باال بــرده، کجــا را با 
گر  رقت خوانــده، کجا را با شــدت خوانــده. نه لزومی نــدارد. ا
معنا را فهمیدیم، خود این معنا آدمی را که اهل صوت هست 
و صدای او آهنگ پذیر اســت و انعطاف آهنــگ دارد، صدای 
او را هدایت خواهد کــرد، خودش آهنگ را به مــا خواهد داد؛ 

مثل حرف زدن معمولی.
کثر مردم مــا از الفاظ آیــات کریمه قرآن، مســتقیم  متأســفانه ا
کثر عربی نمی دانند. خب یکی  کمتر استفاده می کنند؛ یعنی ا
گیری زبان  از محرومیت های ماســت. لذا در قوانین کشور فرا
عربی که زبان قرآن اســت، یکــی از چیزهای الزم فرض شــده 
گــر ما واقعــًا بخواهیم معانی  که این، به خاطر همین اســت. ا
قــرآن را بفهمیــم، مــردم معمولــی کــه عربــی هــم نخواندند، 

می توانند مراجعه به تفاسیر و به ترجمه ها بکنند.

     به محض بیکاری، قرآن بخوانید
ما باید رابطه مــان را با قــرآن روزبه روز مســتحکم تر کنیم. در 
خانه هــا قــرآن بخوانید. حتــی در هنگام بــی کاری، چنانچه 
مختصــر فراغتــی پیــدا می کنیــد، خودتــان را به قــرآن وصل 

کنید. هر روز مقداری قرآن بخوانید و آن را فرابگیرید.

     یک نسخه قرآن در جیب بغلتان داشته باشید
در آن دوران طاغــوت، من در مشــهد جلســات تفســیر و درس 
قرآن داشــتم؛ به جوانانی که می آمدنــد، می گفتم که هر کدام 
گر  از شماها یک نســخه قرآن در جیب بغلتان داشــته باشید؛ ا
در جایی منتظر کاری می ایستید و فراغتی پیدا می کنید - یک 
دقیقه، دو دقیقه، پنج دقیقه، نیم ســاعت - قــرآن را باز کنید 

و به تالوت آن مشغول شوید تا با این کتاب انس پیدا کنید.
مــا در طــول هشــت ســال جنــگ، زیــر آتــش تــوپ و تفنــگ، 

انس با قرآن
از ݣݣهر رفیق ݣݣناصحی
برای ݣݣانسان مفیدتر است
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جوانانــی را در جبهه ها داشــتیم که بــه مجردی کــه بر زمین 
می نشســتند و اندک فراغتــی پیــدا می کردند، قرآنشــان را باز 
گــر در اتوبوس  می کردند و مشــغول تالوت می شــدند؛ یا مثاًل ا
و یا کامیون نشســته بودنــد و داشــتند می رفتند، قرآنشــان را 

درمی آوردند و بنا می کردند به خواندن. 

     روزی 10  آیه قرآن بخوانید
قــرآن را بایســتی از خودمــان جــدا نکنیم. دائــم باید بــا قرآن 
مرتبــط و مأنــوس باشــیم. حــاال در روایــات دارد کــه هــر روز 
الاقــل پنجاه آیه قــرآن بخوانید. ایــن، یکی از معیارهاســت. 
گــر نتوانســتید، روزی ده آیــه قــرآن بخوانید؛ نگوئید ســوره  ا
حمد را می خوانم و این چند آیه ســوره حمد با چند آیه ســوره 
قل هواهلل - یک رکعت - می شــود همان ده آیه ای که فالنی 
می گوید. نه غیر از آن قرآنی که در نمــاز می خوانید - چه نماز 
نافله، چه نماز فریضه - قرآن را باز کنید، بنشــینید، با حضور 

قلب، ده آیه، بیست آیه، پنجاه آیه، صد آیه بخوانید. 

     خود را به تدبر در قرآن عادت دهیم
این کــه حتی قــرآن را با صدای خــوش تالوت کنیــم یا تالوت 
خــوش را بشــنویم و از آن لــّذت ببریــم کافی اســت؟ نــه. چیز 
دیگــری الزم دارد. آن چیســت؟ آن تدّبر در قرآن اســت. باید 
در قرآن تدّبر کرد. خوِد قــرآن در موارد متعــدد از ما می خواهد 
گر ما یــاد گرفتیــم که بــا قرآن  کــه تدّبر کنیــم. عزیــزان مــن! ا
به صــورت تدّبــر، ُانــس پیــدا کنیــم، همــه خصوصیاتــی کــه 
گفتیم حاصل خواهد شــد. ما هنوز خیلــی فاصله داریم؛ پس 

باید پیش برویم.

     سهل انگارانه به آیات نگریستن را کنار بگذاریم
اصاًل تدبر برای تفسیر کردن نیست؛ برای فهمیدن مراد است. 
انســان هر ســخن حکیمانه ای را دو گونه می توانــد تلقی کند: 
یکی سرســری و با ســهل انگاری؛ یکی بــا دقــت و کنجکاوانه. 
این اصاًل به مرحله تفسیر کردن و تعبیر کردن نمی رسد. تدبری 
که در قــرآن الزم اســت، پرهیز کــردن از سرســری نگریســتن در 
قرآن اســت؛ یعنی شــما هر آیه قرآنی را که می خوانید، با تأمل و 
ژرف نگری باشد و دنبال فهمیدن باشید. این همان تدبر است 
و بدون این که نیازی به این باشد که انسان، سالیق خودش را 
به قرآن تحمیل کند - که همان تفسیر به رأی است - خواهید 
دید که باب هایی را از معرفت، به حسب محتوای آیه - هرچه 

که محتوای آیه است - باز می کند.

     آن قدر قرآن را از اول تا آخر بخوانید
تا ذهنتان با معارف آن آشنا شود

خواندن قــرآن، از اول تا آخر، یک چیز الزمی اســت. باید قرآن 
را از اول تــا آخر خواند؛ باز دوبــاره از اول تا آخــر؛ تا همه معارف 
قرآنی یکجا با ذهن انســان آشنا شــود. البته معلمینی الزمند 
تا برای ما تفسیر کنند، مشکالت آیات را تبیین کنند، معارف 
آیات و بطون آیــات الهی را برای مــا بیان کننــد ؛ این ها همه 
گر این ها شد، هرچه زمان به جلو برود، ما به جلو  الزم است. ا

می رویم و توقف دیگر وجود ندارد.

     قرآن خواندن با حالت روزه داری لذت دیگری دارد
با حالــت روزه داری یا حالــت نورانیِت ناشــی از روزه داری، در 
شــب ها و نیمه شــب ها تالوت قرآن، انس با قــرآن، مخاطب 
خدا قرار گرفتن، لذت دیگــری و معنای دیگری دارد. چیزی 
کــه انســان در چنیــن تالوتــی از قــرآن فــرا می گیــرد، در حــال 
متعارف و معمول نمی تواند به چنین تالوتی دسترســی پیدا 

کند؛ آن ها از این هم بهره می برند. 

     قهرمانان قرآنی را احترام کنید
گر بخواهیم همه قرآن را بیاموزند، عــّده ای باید در اوج قرار  ا
گــر بخواهید  گیرنــد - مثــل همه چیز دیگــر - همین طــور که ا
ورزش، همگانی شود، بایســتی عّده ای قهرمان را جلِو چشم 
گر بخواهید قرآن در خانه ها، بین بچه ها،  مردم نگهدارید. ا
بیــن بزرگ ها، بیــن زن هــا و مردهــا رواج پیــدا کند، بایســتی 

قهرمانان قرآنی را احترام کنید. 

     برای قراء قرآن منبر بگذاریم
می خواهــم در جامعــه ما کاری بشــود کــه برای قــراء قــرآن منبر 
بگذاریم و همچنان که اآلن وعاظ منبر می روند، قاریان قرآن هم 
منبر بروند و مثاًل نیم ســاعت قرآن بخوانند و مردم آن زالل کالم 
الهی را مستقیم از او بشنوند و دل هایشان بلرزد و اشک بریزند و 
موعظه بشوند و بلند شوند و بروند؛ ولی ما حاال قرآن کریم را فقط 
مقدمه سخنرانی قرار داده ایم! من در سال های 51 و 52 و 53 در 
مشهد سخنرانی می کردم؛ می ایستادم سخنرانی می کردم. بعد 
هم که حرف من تمام می شــد، روی زمین می نشســتم. سپس 

صندلی می گذاشتیم تا قاری قرآن تالوت کند.

     حاجی ها در حج یک ختم قرآن داشته باشند
گــر یــک جوانــی، یــک مــردی یــا زنــی در دوره حــج انــس با  ا
قرآن را یــاد بگیرد، تأمــل و تدبــر در عبارات دعاهــا و مناجات 
با پــروردگار را یاد بگیرد، این می شــود ســرمایه ای بــرای او در 
گر خود را مقید کنــد که در مدینه منوره  طول زندگی. حاجی ا
یــک ختــم قــرآن بخوانــد؛ در مکــه مکرمــه یــک ختــم قرآن 
بخواند - اینجا خانه قرآن اســت؛ محل نزول قرآن است - یا 
گر نمی تواند یک ختم قرآن بخواند، یک بخش عمده ای از  ا
گر عادت کند به تأمل و تدبر  قرآن را بخواند با تأمل، با تدبر؛ ا
در قرآن در ایــن مدتی که آنجاســت - بتوانید عــادت بدهید 
حاجی را بــه اینچنین ســیره ها و رویه های مانــدگار معنوی و 
روحی - این برای او می شود یک ســرمایه. قرآن یک ذخیره 
تمام نشــدنی اســت. انس با قــرآن از هــر واعظی، از هــر رفیق 

ناصحی، از هر درسی برای انسان مفیدتر است.

     جوانان آیات عزت و توحید عملی را حفظ کنند
گرچه همه آیات کریمه قــرآن نور اســت، اما امروز جوانان به  ا
بخشــی از آیــات قــرآن خیلــی احتیــاج دارنــد و آن، چیزهایی 
اســت که عزت اســالم و عزت جامعه اســالمی و توحید عملی 
جوامع اسالمی در آن هاســت. جوانان ما در همه جای دنیای 
اسالم بایســتی این گونه آیات را روان و حفظ باشــند و از آن ها 

درس بگیرند.    

اصاًل تدبر برای 
تفسیر کردن 

نیست؛ برای 
فهمیدن مراد 

است. انسان 
هر سخن 

حکیمانه ای را دو 
گونه می تواند تلقی 
کند: یکی سرسری 
و با سهل انگاری؛ 

یکی با دقت و 
کنجکاوانه. این 
اصاًل به مرحله 

تفسیر کردن و تعبیر 
کردن نمی رسد. 

تدبری که در قرآن 
الزم است، پرهیز 
کردن از سرسری 

یستن در قرآن  نگر
است؛ یعنی شما 

هر آیه قرآنی را 
که می خوانید، با 

تأمل و ژرف نگری 
باشد و دنبال 
فهمیدن باشید



راهــــــــبرد

اردیهبشت 98  |  مشاره 43 16

راهــــــــبرد

با قرآن ݣݣباید ݣݣمثل ݣݣآینه ݣݣمواجه ݣݣشد

گوش می کردند و وقتی حّظ خودشان را می بردند، به راهشان 
ادامــه می دادنــد. تالوت قــرآن با صــوت خــوش و بــا آداب که 
شــیوه خاصــی دارد، موســیقی خاصــی دارد، روش خاصــی 
دارد، امــور الزمی اســت. این هــا انســان را نزدیــک می کند؛ امــا 
گر بخواهیم تشبیه کنیم، این طور می گوییم:  کافی نیست. ا
قرآن را به صورت بنای ُمْعظمی، دارای ســالن ها و حجره ها و 
گون و اعماق فراوان در نظــر بگیرید. این عمارت  زوایای گونا
گــر آن مدخــل را زیبــا  وســیع و عظیــم، ســردر و مدخلــی دارد. ا
ســاختیم، مردم برای ورود در آن عمارت، تشــویق می شوند. 
مدخــِل آن بنــای رفیــع، همین تالوت هــای زیبایی اســت که 
این جا خواندنــد. کاشــی کاری َدِم در این تالوت اســت. حال 
وارد شوید. این کاشی کاری، بسیار الزم است. این زیباسازی 
تالوت، امــر الزمی اســت. البتــه باید قــاری به این نکتــه توجه 
داشته باشــد که تالوت او، فقط تلفیق آهنگ ها نیست؛ بلکه 
برجسته سازی معنا، از رســالت های هنری او به شمار می آید. 
رهبــر انقالب مــّد ظلــه، ایــن نکتــه را چنیــن بیــان می فرماید: 
اشــکال ]دیگر[ این اســت که وقتی قاری و تالوتگــر ما، تالوت 
می کند و این لحن های زیبا و آهنگ های خوب را فرا می گیرد 
و می خواند، تصور کند که کار او فقط همین تلفیق آهنگ ها و 
بیان این الفاظ، با صدای خوش و با آهنگ خوش است. این 
گر پیش بیاید، ضرر دارد. قاری  هم یکی از اشکاالت است که ا

قـرآن کریـم، نسـخه شـفابخش بشـریت و نـور هدایـت در ظلمت کـده دردآور و 
دهشـتناک کنونـی اسـت. مصلحـان و رهبران که سـکان داران کشـتی هدایـت در 
این دریای پرتالطم هستند، هرچه با این کتاب آسمانی آشناتر باشند، جامعه 
را بهتر به سـاحل می رسـانند. آنچه در ذیل آمده، بخشـی از سـخنان مقام معظم رهبری 

دربـاره ایـن کتـاب آسـمانی اسـت.   

     انس با قرآن
رهبر معظم انقــالب درباره انــس با قــرآن می فرمایــد: در این فـــضای آلوده مادیات، شایســته 
ک شد و این، جز با  است در دریای بی کران معنویت قرآن کریم شنا کرد تا از پلیدی های دنیا پا

انس مدام با این کتاب آسمانی ممکن نیست.

     زیور قرآن
گر زیبا باشــد، در اعماق وجود انســان بیشــتر نفوذ می کند. در روایت، صوت خوش زیور  تالوت ا
کرم)ص( نقل می کند که فرمود: ِلکّلِ شــی ٍء  قرآن معرفی شــده اســت. امام صادق)ع( از پیامبرا
وُت الَحَســُن؛ هــر چیزی زیــوری دارد و زیور قرآن، صدای خوش اســت.  ِحلیه وِحلیه القرآِن الّصَ
مقام معظم رهبری مّدظلــه درباره تالوت زیبــا می فرماید: البتــه تالوت قرآن با صــدای خوش، 
کار بســیار خوبــی اســت. روایــت دارد که امــام ســجاد)ع( هــم درباره امــام ســجاد)ع( دارد و هــم 
درباره امام باقر)ع( وقتی تالوت می کردند، کسانی که از نزدیک محل تالوت ایشان می گذشتند، 
زانوهایشــان می لرزید و سست می شد و نمی توانستند حرکت کنند. می ایســتادند تالوت قرآن را 
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ما وقتی قــرآن را تالوت می کنــد، باید آن چنان تــالوت کند که 
گویی قرآن را دارد نازل می کند به قلب مخاطب؛... شــما باید 
قرآن را به گونه ای تالوت کنیــد که گویی این مفاهیم قرآنی و 
آیات کریمه قرآن، در حال نازل شــدن بر قلب مخاطب است. 
آهنگ ها را با مضامین منطبق کردن و از آهنگ برای برجسته 
کردن معنــا و مضمون آیه کمــک گرفتن. ایــن آهنگ ها و این 
نغمه هــای قرآنــی، مهم تریــن هنــرش ایــن اســت کــه بتواند 
کمک کنــد به ایــن کــه آن مضمــون برجســته شــود و در ذهن 

مخاطب بنشیند.

     تهذیب، راه انس با قرآن
همنشینی با قرآن، ســنخیتی خاص می طلبد. در قرآن آمده 
کان نمی تواننــد به آن  ــُروَن؛ جز پــا  اْلُمَطّهَ

َ
ــُه ِإاّل اســت: ال یَمّسُ

دســت زننــد ]دســت یابند.[ امامــان معصــوم: در حــد اعالی 
طهارت، عدل قرآن محسوب می شوند. هر شخص دیگری 
که بخواهد با این اقیانوس بی کران ارتبــاط برقرار کند، باید 
ک کند. رهبــر فرزانه انقالب مّد  آلودگی گناه را از جان خــود پا
کیزه،  ظلــه می فرماید: بــا قرآن بایــد مثل آینــه مواجه شــد؛ پا
براق و بی زنگار تا قرآن در دل ما منعکس شــود. قرآن باید در 
جان ما انعکاس پیدا کند. این، همیشه و برای همه نیست؛ 
بــرای کســانی اســت کــه دلشــان را بــا صفــای باطــن و نفس 
کیزه کنند؛ با ایمان، با باور و با قبول با قرآن مواجه شــوند،  پا
وااّل کسانی که دل معاند دارند، بنای برنشنیدن و نفهمیدن 
دارند، نوای قــرآن، کالم قرآن و پیام قــرآن در دل آن ها اثری 
َمُهــُم اْلَمْوتی 

َ
ْلنــا ِإَلیِهــُم اْلَمالِئکــه َو کّل نــا َنّزَ ّنَ

َ
نمی کنــد.  »َو َلــْو أ

ْن یشــاَء 
َ
 أ

َ
 َشــی ٍء ُقُباًل ما کاُنــوا ِلیْؤِمُنــوا ِإاّل

َ
َو َحَشــْرنا َعَلیِهــْم کّل

گر برای برخی افراد، زمین را به آسمان بدوزی، این  اهلُل«... ا
دِل ناباور و زنگار گرفته، نزدیک نمی شــود و ایمان نمی آورد؛ 

لذا قرآن را می خواند، اما به قرآن نزدیک نمی شود.

     پاسخگویی به مسائل
یکــی از دغدغه هــای مــا پاســخگویی بــه ســؤاالت ماســت 
همچنیــن زندگی، تــوأم با مشــکالت اســت و انســان، در پی 
راه حــل آن ها اســت. یکــی از آثــار انس با قــرآن، ارائــه همین 
راه حل هــا اســت. مقام معظــم رهبــری مّد ظلــه در ایــن باره 
می فرمایــد: البته هنــوز خیلی فاصله اســت تا آن جــا که همه 
ملت مــا، همــه جوانــان ما، مــرد و زن مــا، با قــرآن انــس پیدا 
کنند. وقتی انــس با قــرآن پیدا شــد، آن وقت ایــن مجال به 
وجود خواهد آمد که انســان از قرآن اســتفتا کند، سخن قرآن 
گــون زندگی بخواهد و بشــنود. این،  را در زمینه مســائل گونا
در ســایه انس با قــرآن انجــام خواهد گرفــت، وااّل ایــن گونه 
نیســت که هرکــس قــرآن را بــدون هیچ انســی باز کنــد و یک 
مطلبــی را از درون آن پیدا کنــد؛ نه خیلی اوقات قرآن دســت 
نمی دهــد. دل نمی تواند خــود را بــه مفاهیم قرآنــی و معانی 
قرآنــی نزدیک کنــد؛ ولی انــس که باشــد، این عملــی خواهد 

شد. پس این ها مقدمه برای انس با قرآن است.
رهبر معظم انقالب مدظله، جایی دیگر، اســباب بازگشــایی 
گره ها را تدبــر در حکمت های قرآنی دانســته و چنین توصیه 
می کننــد: باید به قرآن نزدیک شــد. شــما جوان هــای عزیز و 

همه جوان هایی که این حرف را در سرتاسر کشور می شنوید، 
بدانیــد در قــرآن حکمــت هســت، نــور هســت، شــفا هســت. 
عقده هایی که بر اثــر چالش هــای موجود مادی دنیــا در دل 
و جان انســان به وجــود می آیــد، سرانگشــت حکمــت قرآنی 
می توانــد همه ایــن عقده ها را بــاز کند. این، واقعیت اســت. 
ح صــدر می دهد، امیــد می دهد، نور  دل ها را بــاز می کند، شــر
می دهد، عزم راسخ برای حرکت در صراط مستقیم می دهد. 

با قرآن باید مواجه شد و این ها را گرفت.
جوانان، سرمایه انسانی یک جامعه به شمار می آیند. ایجاد 
تحریف و شبهه در اعتقادات این گروه، از سالح های دشمن 
اســت و راه مبارزه با این حربه، انــس با قرآن می باشــد. رهبر 
گــر جــوان مســلمان با  معظــم انقــالب مــّد ظلــه می فرمایــد: ا
قرآن ُانس پیــدا کند و فرصــت تدّبر در قرآن را بــه خود بدهد، 

بسیاری از شبهات دشمنان بی اثر خواهد شد.

     هدایت به نور
تنها با کمک نور معنویت و معرفت می توان در این ظلمتکده 
دنیایــی قــدم برداشــت و بــه ســر منــزل مقصــود رســید. ایــن 
نــور، در ســایه انــس با قــرآن بــه دســت می آیــد. رهبــر انقالب 
گر با قرآن ُانس پیدا  اسالمی مدظله در این زمینه می فرماید: ا
کنید، می بینید که دل و جان شــما نورانی می شــود. به برکت 
قرآن، بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب و روح انسان زدوده 
ُلمــاِت ِإَلی  می شــود. آیا این بهتر نیســت؟ »یْخِرُجُهــْم ِمَن الّظُ
ور«. به وسیله قرآن است که خدای متعال می فرماید: »اهلُل  الّنُ
ور«. به برکت  ُلماِت ِإَلــی الّنُ ذیَن آَمُنوا یْخِرُجُهــْم ِمَن الّظُ

َ
َوِلی اّل

قرآن است که انســان از ظلمات اوهام، اشــتباهات، خطاها و 
غلط ها، به نور هدایت راه پیدا می کنــد. قرآن، کتاب معرفت 
اســت. ما در زمینه زندگی، در زمینــه آینــده، در زمینه تکلیف 
کنونــی، در زمینــه هــدف از بــودن و در بســیاری از زمینه های 
دیگــر، خیلــی از مســائل را نمی دانیــم. بشــر، مشــحون بــه 

جهالت ها است و قرآن، برای انسان معرفت می آورد.
دســتاوردهای عظیــم دیگــری در ســایه انــس با قــرآن کریم 
نصیــب انســان می شــود کــه بهــره منــدی از هــر یــک، برای 
ســعادت کافی اســت. رهبر فرزانه انقالب مدظله در ســخنی 
به برخی از این دســتاوردها اشــاره می کرده و چنین می گوید: 
معرفــت، نجــات، ســالمت، رشــد و تعالــی و تقرب انســان به 
ســوی خدای متعــال، از دســتاوردهای قرآن کریم اســت که 

تنها با انس و تدبر در قرآن کریم به دست می آید.

     تربیت صحیح
زنان نیمی از پیکر جامعه را تشکیل می دهند. نقش آن ها به 
گر  عنوان مادر در صالح یا فســاد جامعــه قابل انکار نیســت. ا
این گروه با قرآن انس داشته باشــند، بی تردید آینده جامعه 
نیز قرآنی خواهد شــد. مقام معظم رهبری این مهم را چنین 
گر زن ها با قرآن مأنوس شــوند، بســیاری  بیــان می فرمایند: ا
از مشــکالت جامعه حل خواهد شد؛ چون انســان های نسل 
بعــد در دامن زن پــرورش پیدا می کند و زِن آشــنای بــا قرآن و 
مأنوس با قرآن و متفاهم با مفاهیم قرآن، می تواند در تربیت 

فرزند تأثیرات زیادی داشته باشد.    

حضرت آیت اهلل 
خامنه ای: به 

برکت قرآن است 
که انسان از 

ظلمات اوهام، 
اشتباهات، 

خطاها و غلط ها، 
به نور هدایت 

راه پیدا می کند. 
قرآن، کتاب 

معرفت است. ما 
در زمینه زندگی، 
در زمینه آینده، 

در زمینه تکلیف 
کنونی، در زمینه 

هدف از بودن 
و در بسیاری از 

زمینه های دیگر، 
خیلی از مسائل 

را نمی دانیم. 
بشر، مشحون به 
جهالت ها است و 
قرآن، برای انسان 

معرفت می آورد
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      کتاب انسان سازی
از آن طــرف قرآن هم کــه کتاب زنــده الهی اســت، آن هم آن 
قــدری که دنبــال این بوده اســت کــه تهذیــب کند مــردم را، 
دنبال چیزهــای دیگر نبوده اســت. اصاًل، می شــود گفت که 
قــرآن بــرای همین مقصــد آمــده اســت؛ بــرای اینکه بشــر به 
این مطلب از همه چیز بیشــتر احتیاج داشــتند. قــرآن کتابی 
اســت بــرای انسان ســازی، در تمــام مراحلــی که انســان طی 
می کند، قرآن در همه مراحلش دعوت دارد و راه دارد. و تمام 
قصه هایی که در قرآن نقل شده اســتـ  گاهی هم تکرار شده 
اســت، برای این بوده است که مســئله اهمیت داشته استـ  
این قصه ها راهنمای مردم بوده اســت و بــرای تهذیب بوده 
است. قرآن کتاب احکام نیست؛ کلیات را، کلیات احکام را، 

اصولش را ذکر فرموده است آن هم نه به طور تمام آن.
قرآن کتاب دعوت است و کتاب اصالح یک جامعه است که 
بعد از اینکه به قرآن اصالح شــد جامعه، به سنت نبی و اخبار 
کرم به وســیله ائمه هــدی و روات آنها  وارده از طرف پیغمبر ا
عمل بشــود. از این جهت، این دو نکته اسباب این می شود 
که ما توجه به این بکنیم کــه هم خودمان را تهذیب بکنیم؛ 
گر علم بالتهذیب  برای اینکه اهّم امور این است نزد اسالم و ا
باشــد ضــررش از جهل بدتــر اســت، هــم خودمــان را تهذیب 
بکنیــم و هم خودمــان را متوجه بــه حق تعالــی و احکام حق 
تعالــی بکنیــم و هــم جامعــه را بــه ایــن راه دعــوت کنیــم که 
الحمدهلل، امــروز ـ تقریبــًا ـ همــه مســائل تهذیبــی و مســائل 
گر  اخالقی قابــل دعوت اســت و هیچ مانعــی از این نیســت. ا
ســابق شــما می خواســتید که بعضی از احکام الهی را منتشــر 
کنید یــا بعضــی از اخــالق فاســده را ذکــر بکنید، حتــی در یک 
جــای محــدود هــم نمی توانســتید؛ بــرای اینکــه آنهایی که 
مخالف شــما بودند آن قدر فاســد بودند که شــما از هر صفت 
زشــتی که اســم می بردید، آن ها به ریش می گرفتند و جلوی 
شما را می گرفتند و امروز بحمداهلل این فرصت برای ما، برای 
شــما آقایان علمــا، برای همــه علمای اســالم در ایــران پیش 
آمده است که راه باز اســت برای مهذب کردن مردم و دعوت 
مردم بــه صــالح. بنابرایــن، آن چیــزی کــه در رأس همه امور 
اســت، برای همه ماها اول تهذیب نفس اســت و در خالل او 

تهذیب مردم است.
گر انسان خودش مهذب نباشد نمی تواند دیگران را تهذیب  ا
کند، حرف اثــر ندارد... تمام آن مســائلی که در اســالم اســت 
حتــی مســائل سیاســی اش، مســائل تهذیبــی اســت، بــرای 
درســت کردن آدم اســت. ما نباید همه مســائل را حاال دنبال 
مســائل سیاســی قــرار بدهیــم. بایــد همــه مســائل را دنبــال 
مســائل اســالمی و خصوصــًا، این وجهــه تهذیــب مــردم قرار 
دهیم. شــما مالحظه می فرمایید که لحن قــرآن در این باب 
کیــد در آن دارد؛ چندین  از همه ابواب دیگر زیادتر و بیشــتر تأ
آیه قســم هســت و بعدش »َقْد َافَلَح َمْن َزّکیها َو َقــْد خاَب َمْن 
َدّســیها«. این به مــا می فهماند که اســاس مســائلی که همه 
چیز به آن درســت می شــود، آن تهذیب اســت و اســاس همه 
مسائلی که انحرافی است، این عدم تهذیب است و »َدّسی« 
در نفس انسان است، »دّسی« شیطان است؛ بنابراین، باید 

ما سرلوحه همه امورمان را این قرار بدهیم.    

بنیانگـذار انقـالب اسـالمی در یکـی از دیدارهایـی کـه بـا ائمـه جماعـات داشـتند 
درخصوص نقش قرآن در تهذیب فردی و اجتماعی سخنانی را بیان فرمودند. 

مطلـب زیـر گزیـده ای از ایـن بیانات اسـت.   

ما باید ببینیم که بیشــتر صدمه ای که اسالم خورده است از چه خورده اســت و از چه گروهی و 
بیشتر چیزی که اسالم به او اهمیت داده است چه امری اســت تا راه باز بشود برای کوشش ما 
که در این امری که اهتمام دارد اسالم در آن، کوشــش کنیم و جلوی آن چیزهایی که بر اسالم 
وارد شده است، صدماتی که بر اســالم وارد شده است، ان شــاءاهلل، جلویش گرفته بشود. من 
گمان می کنم که آن چیزی که به اســالم بیشــتر از همه چیز ضرر زده است عدم تربیت صحیح 

است، تحقق پیدا نکردن تهذیب و اخالق اسالمی است.
گر شما در طول تاریخ اسالم بلکه همه انبیا توجه کنید و البته توجه دارید، آن قدری که اسالم  ا
از این اشــخاص منحرف و غیــر مهذب صدمه خورده اســت و تمــام ادیان صدمــه دیده اند، از 
هیچ چیــز دیگــر ندیده اند. اصل اســاس آن چیــزی که به مکتب هــای توحیدی ضرر رســانده 
اســت و مانع شــده اســت از اینکه رشــد پیدا کنند، همین غیر مهذب بودن بود؛ گاهی از طرف 
اشــخاصی که علم دارند و مهذب نیســتند و بیشــتر هم از طرف اشــخاصی که جاهــل بودند و 

مهذب نبودند.

کتاِب اصالح جامعه 
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نامۀ محبوب
محبوب است

آنان که به این مقام یا شبیه به آن رســیده اند اعتزال از خلق 
و انــزوا اختیار نمی  کننــد، بلکه مأمور به آشــنا نمودن و آشــتی 
گر چــه کم توفیق  دادن گمراهان، بــا این جلوه ها هســتند، ا
یافته انــد. و آنان که با رســیدن به بعض مقامات و نوشــیدن 
جرعــه ای از خــود بی خــود شــدند و در صعــق باقــی مانده اند 
گرچه به کماالتــی بــزرگ راه یافته اند لکن به کمــال مطلوب 
نرســیده اند. موســی کلیــمـ  صلــوات اهلل و ســالمه علیهـ  که از 
تجّلی حق به حال صعق افتاد با عنایت خاّصه افاقه یافت و 
مأمور خدمت شد، و رسول اهلل خاتم با رسیدن به مرتبۀ عالی 
انسانیت و آنچه در وهم کس نیاید، به مظهرّیت اسم جامع 
ْنِذر« مأمور هدایت شد.

َ
ُر. ُقْم َفأ ّثِ

ها اْلُمّدَ اعظم با خطاب »یا َاّیُ
پســر عزیــزم! آنچــه اشــاره کردم بــا آن کــه خــود، هیچــم و از 
گر به جایی نرســیدی انکار  هیْچ هیچ تر، برای آن اســت کــه ا
مقامات معنوی و معارف الهی را نکنی و از کســانی باشــی که 
دوستدار صالحین و عارفین باشی هر چند از آنان نیستی و با 

دشمنی دوستان خدای متعال از این جهان رخت نبندی.
گرچه با  فرزندم! بــا قرآن این بــزرگ کتاب معرفت آشــنا شــو ا
قرائت آن؛ و راهی از آن به سوی محبوب باز کن و تصّور نکن 
که قرائت بدون معرفت اثری ندارد که این وسوســۀ شیطان 
اســت. آخر، این کتاب از طرف محبوب است برای تو و برای 
گرچه عاشــق و  همه کــس، و نامۀ محبــوْب محبوب اســت ا
محّبْ مفاد آن را نداند و با این انگیزه حّب محبوب که کمال 
گر در  مطلوب اســت به ســراغت آید و شــاید دســتت گیرد. ما ا
تمام لحظات عمر به شــکرانۀ این که قرآن کتاب ماســت به 

سجده رویم از عهده برنیامده  ایم.    

امـام خمینـی )ره( در یکـی از نامه هایشـان در اوایـل دهـه 60 خطـاب بـه فرزنـد 
گرامی شان حجت االسالم و المسلمین سید احمد خمینی نکاتی را درباره قرآن 

بیـان فرموده انـد کـه بخش هایـی از آن را مـرور می کنیـم.   

قــرآن این کتــاب معرفــت  اهلل و طریق ســلوک بــه او، با دســت دوســتان جاهــل از طریــق خود 
به انحــراف و انزوا کشــیده شــد و آرای انحرافی و تفســیرهای بــه رأی که آن همه ائمۀ اســالمـ  
علیهم الســالمـ  از آن نهــی فرمودنــد، در آن راه یافت و هر کس با نفســانّیت خــود در آن تصرف 
نمــود. ایــن کتــاب عزیــز در محیطــی و عصــری نــازل شــد کــه تاریک تریــن محیــط و عقــب 
افتاده ترین مردم در آن زندگی می کردند و به دست کسی و قلب الهی کسی نازل شد که زندگی 

خود را در آن محیط ادامه می داد، و در آن حقایق و معارفی است که در
جهان آن روزـ  چه رســد به محیط نزول آنـ  ســابقه نداشــت و باالترین و بزرگ ترین معجزۀ آن 

همین است. 
آن مسائل بزرگ عرفانی که در یونان و نزد فالسفۀ آن سابقه نداشت و کتب ارسطو و افالطون 
بزرگ ترین فالســفۀ آن عصرها از رســیدن به آن عاجز بودند، و حّتی فالسفۀ اســالم که در مهد 
قــرآن کریــم بــزرگ شــدند و از آن اســتفاده  ها نمودنــد بــه آیاتی کــه صراحــت زنده بــودن همۀ 
موجودات جهــان را ذکر کــرده، آن آیــات را تأویل می کنند، و عرفای بزرگ اســالم کــه از آن ذکر 
می کنند همه از اســالم اخذ نموده و از قرآن کریم گرفته اند، و مســائل عرفانی به آن نحو که در 

قرآن کریم است در کتاب دیگر نیست.
کرم اســت که با مبدأ وحی آن طور آشــنایی دارد که اســرار وجــود را برای  و اینها معجزۀ رســول ا
او بازگو می  نمایــد و خود با عروج به قّلۀ کمال انســانیت حقایق را آشــکارا و بدون هیچ حجاب 
می بیند و در عین حال در تمام ابعاد انســانیت و مراحل وجود، حضور دارد و مظهر اعالی »ُهَو 
ّوُل َو اآْلِخــُر َو اْلّظاِهــُر َو اْلباِطــن« می باشــد، و می خواهد همۀ انســان ها به آن برســند و چون 

َ
األ

نرســیده اند گویی رنج می برد، و شــاید »ما َاْنَزْلنا َعَلْیَک اْلُقرآَن ِلَتْشقی« اشــارۀ لطیفه ای به آن 
باشد و شاید ما ُاوذی نبّی مثل ما ُاوذیت نیز مربوط به همین معنی باشد.

توصیه امام خمینی)ره( به فرزندشان
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پایه های فکری برای 
ایجاد یک نظام اسالمی

ماجرای تدوین و انتشار کتاب
»طرح کلی اندیشه اسالمی در قرآن«

سـال  رمضـان  بـه  قـرآن«  اسـالمی در  اندیشـه  کلـی  »طـرح  کتـاب  ماجـرای 
۱۳۵۳ شمسـی بـاز می گـردد. پـس از تعطیلـی جلسـات آیـت اهلل خامنـه ای 
در مسـجد کرامـت مشـهد در اسـفند سـال ۱۳۵۲ به وسـیله سـاواک، ایشـان 
جسـته و گریخته در میعادگاه های مختلفی به سـخنرانی و تبلیغ می پرداختند. با این 
حـال ایشـان از همـان روز نخسـت بعـد از تعطیلـی مسـجد کرامـت، اقامـه نمـاز جماعت 
در مسـجد امام حسـن مجتبـی علیه السـالم را به عهـده گرفتنـد. البتـه هنوز امـکان ارائـه 
یـک برنامـه منسـجم وجـود نداشـت و تنهـا شـب های شـنبه بـود کـه آیـت اهلل خامنه ای 
بـه سـخنرانی می پرداختنـد. در ایـن مطلـب بـه داسـتان شـکل گیری و انتشـار ایـن اثـر 

رهبـر معظـم انقـالب می پردازیـم.   

کار مســجد امام حســن علیه الســالم رونــق  بــه مــرور زمــان، 
گنجایــش  مســجد،  کوچکــی  کــه  به انــدازه ای  گرفــت. 
عالقه مندان به سخنرانی های آیت اهلل خامنه ای را نداشت. 
ایشان در همین باره می گویند: »با شــروع نماز جماعت در آن 
مسجد کوچک که به تعبیر حدیث شریف همچون مفحص 
غ ســنگ خوار( بود، طــالب و کســبه به آن  قطاه )آشــیانه مــر
روی آوردند، به طوری که دیگر جایی نبود و متولیان مسجد 
مجبور شــدند آن را توســعه دهند، به حدی که وســعت آن از 
مسجد کرامت هم بیشتر شد. من به خاطر حساسیت زدایی 
و یا الاقــل کم کــردن آن، فقط شــب های شــنبه در آنجــا نماز 
می خوانــدم و درس هایــی از نهج البالغــه ایــراد می کــردم که 

جمع زیادی در آنها شرکت می کردند.«
به این ترتیب بود که پیشنهاد آیت اهلل خامنه ای برای توسعه 
مســجد قبول عام پیدا کرد. خیلی زود قبض هــای کمک به 
ح توســعه بــه فــروش رفــت و حتــی بــه ریالــی از وجوهات  طــر
شرعی و ســهم امامی که در اختیار ایشــان قرار می دادند نیازی 
نشد. هم زمان با همین کوشش ها بود که آیت اهلل خامنه ای 
ح تازه ای برای ســخنرانی ها و مباحثشــان در مسجد امام  طر
ح تبیین رئوس و اصول کلی  حسن علیه السالم ریختند: »طر
ح قرار بود  اندیشــه اســالمی با تکیه بر قرآن کریم«. در این طــر
اصول اصلی اعتقادت اسالمی مســتند به آیات قرآن بررسی و 
تبیین شــود؛ به عبارت دیگر یک تفسیر موضوعی قرآن کریم 
به شــمار می آمد. مــاه رمضان ســال 1353 شمســی، بهترین 
زمان برای ارائه ایــن مباحث بود. این گونه بــود که مقدمات 
کار فراهــم آمد: »مــاه رمضانی که عرض می کنم خدمت شــما 
تازه مســجد امام حســن مجتبی علیه الســالم را بازســازی هم 
کــرده بودند. هنــوز کامل نبــود که مــاه رمضانی شــد و کل ماه 
رمضان ظهرها ایشان در مســجد یک بحث سنگین و عمیق 
را شــروع کردنــد کــه جمعیــت هــم خیلــی اســتقبال می کــرد. 
مسجد پر بود. پشــت مســجد یک گاراژی بود که همین اآلن 
هم هســت، آنجا هم افراد می آمدند، می نشســتند و استفاده 
می کردند. چون داخل جا نبود ما هم که جوان بودیم ظهرها 
برای نمــاز به آنجــا می رفتیــم. سلســله مباحثی را که ایشــان 
ح کلی اندیشــه های  آنجــا بحــث کردند -کــه این کتــاب طــر
اســالمی درقرآن چکیــده همــان مباحث مــاه رمضان ایشــان 
اســت- عمدتًا مباحث زیربنایی اعتقادی است؛ یعنی بحث 
توحید هســت، نبــوت و والیت که به این ســه تا محور بیشــتر 
نتوانستند برســند و عمدتًا هم با اســتفاده از آیات قرآن مجید 

بود.«
رهبــر معظــم انقــالب، خــود دربــاره اهــداف و چگونگــی آن 
برنامه و ســخنرانی ها این طور توضیــح می دهند: »بنده یک 
ماِه رمضان در مســجد امام حســِن مشــهد ســخنرانی مستمر 
سی جلسه ای داشــتم.  آن زمان به ضبط سخنرانی ها خیلی 
اهمیت داده نمی شــد؛ اما اســتثنائًا همه این ســی سخنرانی 
ضبط شده است. در آن سخنرانی ها راجع به توحید، امامت، 
والیت، نبّوت و ســایر مباحث اساســی بحث شــده اســت که 
االن هم آنهــا را تأیید می کنــم. این ها پایه هــای فکری برای 
گرچــه مــا آن موقع امیــدوار  ایجــاد یــک نظــام اســالمی بود؛ ا
نبودیم کــه نظــام اسالمی شــش، هفــت ســال دیگــر محّقق 
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گــر پنجــاه ســال دیگــر هــم ایجاد نشــود،  شــود. می گفتیــم ا
باالخره پایه های فکری اش اینهاســت. آن کار، جهت دادن 

به فکر نسل جواِن آن روز بود«.

      بدیع و ابتکاری
ویژگــی  یــک  جلســات  ایــن  در  ح شــده  مطر مباحــث 
منحصربه فرد هم داشــت که شــاید در میان بیشــتر کارهای 
تبلیغاتی - مبارزاتی یاران امام خمینی رحمــه اهلل یگانه بود؛ 
ح و بحــث« مطالــب از ســوی آیــت اهلل خامنه ای  »روش طــر
به شــکلی بدیــع و ابتــکاری پایه ریــزی شــده بــود. بــه گفتــه 
یکــی از حاضــران در ایــن جلســات، »روش هــم ایــن بــود که 
قباًل خالصه درس را می نوشــتند، بعد اینها پلی کپی می شــد، 
تکثیــر می شــد و قبــل از درس در همان جــا بــه افــراد فروخته 
می شــد. افرادی که دوســت داشــتند می خریدند، جلویشان 
گــوش می کردنــد. ســخنرانی  می گذاشــتند و درس را هــم 
بیشتر به درس شباهت داشــت. در حقیقت درس بود گرچه 
ســخن شــکل ســخنرانی داشــت. برخــی از مخاطبــان ســرپا 
می ایستادند. جمعیت هم بعد از نماز مغرب، عشا و ظهر ماه 

رمضان می نشستند استفاده می کردند.«
یکی دیگر از ویژگی هــای این روش تدریس و بحث، شــرکت 
دادن مخاطبان و جوانان از طریق »کنفرانس دادن مطالب 
جلسه پیشین« بود: »مسجد امام حسن مجتبی علیه السالم 
هــم، محــل حضــور و تجّمــع نیروهــای انقالبــی، بــازاری، 
تحصیل کــرده حــوزوی و دانشــگاهی بــود. آنجــا، از جملــه 
ح  مــواردی کــه تدریــس فرمودنــد، نهج البالغــه و درس و طر
کّلی اندیشه های اسالم بود. آنجا خیلی کالسی تر کار می شد. 
به این معنا که بیانات ایشان را، جوان های حاضر یادداشت 
می کردند و جلســه بعد، کنفرانس می دادند. در واقع، تربیت 

گاه به معارف دینی به تمام معنا بود. انسان های آ
گردان مشــهد آیت اهلل خامنه ای،  در همین رابطه، یکی از شا
برداشت شخصی جالب یکی از مســتمعان حاضر در جلسات 
ح مباحث ایشان را به  از سیمای آیت اهلل خامنه ای و روش طر
یاد دارد که در نوع خود شنیدنی اســت: »]آیت اهلل خامنه ای[ 
جلوی تخته می نشستند و شروع می کردند به نوشتن. عبای 
ایشــان که افتاد یک کســی پهلوی من بود، گفــت -آن زمان 
برای ما ســیدجمال الدین اســدآبادی یــک الگو بــود-، گفت 
که: »ســیدجمال!« ســیمای آقا را از پشــت که نــگاه کرد گفت 
اصاًل ســیدجمال زنده شــده اســت. ای کاش که موفق باشد، 
ســیدجمال کــه موفــق نشــد. نحــوه دستشــان را وقتــی کــه 

می نوشتند و صحبت می کردند حالت اینجوری داشتند.

      واکنش های منفی 
کنش های  ح کلــی اندیشــه اســالمی در قــرآن، وا مباحــث طــر
گونی را برانگیخــت.  افزون بر عالقه مندان و مســتمعان  گونا
مباحــث کــه ارتبــاط خوبــی بــا محتــوا و روش ابتــکاری ارائه 
آن برقرار کرده بودنــد، دو گروه اما تلقی چنــدان مثبتی از این 
برنامه نداشــتند. گروه نخســت، بخشــی از بدنــه مذهبی آن 
روزهای شــهر مشــهد بــود که با دیــده تردیــد بــه نوآوری های 
و  گوشــه  در  و  می نگریســت  خامنــه ای  آیــت اهلل  مباحــث 

کنــار انتقادهــای بعضــًا تنــد و گزنــده ای بــه مباحث داشــت. 
انتقادهایــی که امثــال آیــت اهلل مطهری هــم به دلیــل برخی 
آثار نوآورانــه و بدیع خــود از آن بی نصیــب نمی ماند. حضرت 
آیت اهلل خامنه ای خود راوی خوبی برای این فضای گزنده و 
پرتردید به شمار می آیند: »من یادم می آید توی همین تهران 
بعضی از علماء و بسیاری از مردم با مرحوم مطهری سر همین 
قضیه ]کتــاب[ حجاب درافتادنــد.  من در مشــهد یک بحثی 
کردم در بــاب والیت، یک برداشــت جدیدی از کلمــه والیت و 
مسأله والیت که ماه رمضان بود و بحث هایی برای جوان ها 
می کردیم آن وقت ها راجــع به توحید و نبوت و چــه و از جمله 
والیــت، یک بحــث قرآنی خیلــی خــوب و کاملی بــود بعد هم 
چاپ شــد یعنی؛ خالصه اش هم یک جایی چاپ شــد، اصل 

سخنرانی ها هم بعد از انقالب درآوردند چاپ کردند. 
یک عده ای در مشــهد جنجال علیه من بــه راه انداختند که 
چرا در زیر کلمه والیــت فالنی این حرف هــا را زده در حالی که 
ایــن منکر بــه معنــای انــکار آن والیتی کــه آنهــا می گفتند که 
نبود، آن هــا می گفتند والیــت یعنی محبت. خــب ما محبت 
ائمه را که قبــول داریم؛ والیــت یعنی اعتقــاد به امامت علی. 
ایــن را که ما قبول داشــتیم یــک چیزهایــی عالوه بــر اینها ما 
از کلمه والیت پیــدا کرده بودیم. مــن آیات والیــت را در قرآن 
جمــع کــردم؛ آیاتــی کــه در آن کلمــه والیــت بــکار رفته اســت 
»هنالــک الوالیــة هلل« مثــاًل فرض کنیــد و آیــات متعــددی را، 
از ایــن کلمــات یــک برداشــت جدیــدی از کلمه والیــت را من 
ح کــردم. خــب ایــن بایــد مغتنم شــمرده  عرضه کــردم مطــر
گر یک نفری بیاید فــرض بفرمائید  بشــود. در عالم پزشــکی ا
ح کند کــه اضافه بر  دربــاره حصبه یک ایــده جدیــدی را مطر
معلومــات قبلی باشــد بــا او چه جــوری رفتــار می کننــد؟ خب 

احترامش می کنند، تکریمش می کنند.«

      کنترل های شدید ساواک
گــروه دوم کــه به شــدت برنامــه مســجد امام حســن مجتبی 
علیه السالم را زیر نظر داشتند، نهادهای امنیتی رژیم پهلوی 
ک( بودنــد.  و به ویــژه ســازمان اطالعــات و امنیــت )ســاوا
محتوای سیاســی ای که از برخی فقره های سخنان آیت اهلل 
ح  خامنه ای برداشــت می شــد و پیشــتر هم در گفتارهای شر
ک را به شدت  نهج البالغه تجربه شــده بود، حساسیت ســاوا

برمی انگیخت.
ســخنرانی روزهــای 26 و 27 رمضــان )21 و 22 مهرمــاه 
ح شــد  1353(، کــه بــا موضــوع »والیــت مطلقه امــام« مطــر
یکــی از همیــن فقره هــای حساســیت برانگیز بــود. آیــت اهلل 
کیــد بــر اینکــه ولــی،  خامنــه ای در ایــن ســخنرانی ها بــا تأ
کم مطلــق، فرمانروای مــردم، باید از طرف خــدا منصوب  حا
شــود، گفت که نقش ولــی و امام ماننــد جان در بدن انســان 
اســت. جامعه بدون امــام مانند کالبــد بی جان اســت. »ولی 
را خدا معرفــی می کند، ماننــد 12 امام، ولــّی بعد از امــام را امام 
زمــان معرفــی کــرده اســت. کســی کــه جانشــین من اســت، 
چهار شــرط باید داشــته باشــد: صائنًا لنفســه، حافظًا لدینه، 
مخالفًا لهــواه و مطیعــًا ألمر مــواله« آیت اهلل خامنــه ای پس از 
قرائت ایــن نکته خطاب بــه حاضــران گفت: »با ایــن بیان، 

مباحث طرح کلی 
اندیشه اسالمی در 
قرآن، واکنش های 

گونی را  گونا
برانگیخت.  افزون 

بر عالقه مندان و 
مستمعان مباحث 
که ارتباط خوبی 
با محتوا و روش 
ابتکاری ارائه آن 

کرده بودند،  برقرار 
گروه اما تلقی  دو 

چندان مثبتی 
از این برنامه 

نداشتند. گروه 
نخست، بخشی 

از بدنه مذهبی 
آن روزهای شهر 

مشهد بود که 
با دیده تردید 

به نوآوری های 
مباحث آیت اهلل 

خامنه ای 
یست و  می نگر

کنار  در گوشه و 
 
ً
انتقادهای بعضا

گزنده ای به  تند و 
مباحث داشت
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]جانشــین[ امام زمــان ]را[ خودتــان فکــر کنیــد، قالب گیــری 
نماییــد و اندازه گیــری کنیــد و از آلبــوم ]علمــای بــزرگ[ آن را 
انتخاب کنید... قضــاوت با خودتــان. انتخاِب ولــی با خود 
ک  شما.« سخنان وی به قدری آشــکار بود که گزارشگر ساوا
در پایان گزارش خود نوشــت: »منظور ]آیت اهلل[ خامنه ای از 

جانشین امام، در این شرایط، ]امام[ خمینی است.«
ح کلــی  در گزارشــی کــه هنــگام انتشــار نســخه نخســت »طــر
اندیشه اسالمی در قرآن« نوشته شده هم به رویکردهای ضد 
رژیم آیــت اهلل خامنه ای اشــاره شــده اســت: »آقای ســیدعلی 
کرامــت )واقــع در  خامنه ای، امــام جماعــت ســابق مســجد 
چهــارراه نــادری( بــه علــت تبلیغــات علیــه حکومــت وقت و 
پشــتیبانی از آیــت اهلل خمینــی چندیــن مــاه بــه زنــدان رفــت 
و اخیرًا از زنــدان آزاد شــد. او کتاب هایــی که اخیرًا نوشــته و یا 
می نویسد ]را[ به نام سیدعلی حسینی چاپ و منتشر می کند، 
برای اینکه او را نشناســند؛ چون که او به سیدعلی خامنه ای 
معروف است نه سیدعلی حسینی. از جمله ]در[ کتابی به نام 

ح کلی اندیشه اسالمی در قرآن( همین کار را کرد.« )طر
ح شــده در این  ک از مباحث مطر در گزارشــی دیگر تلقی ســاوا
ک معتقــد  گزارشــگر ســاوا جلســات به روشــنی آمــده اســت. 
اســت که آیت اهلل خامنه ای در این ســخنرانی ها »به تشریح 
اصول انقالبــی قــرآن و به طــور کنایــه در لفافــه به تشــویق و 
تحریک مــردم و بــه پایــداری  ]در برابــر[ اختالفــات طبقاتی« 
می پردازد. به اعتقاد او »در پس این نشســت ها سازماندهی 
دیگری وجــود دارد کــه این جوانــان را تبدیل بــه گلوله های 
کــس قــدری دقــت و توجــه بــه وضــع  آتشــین می کنــد. هــر 
کثر حضار می نمود،  مجلس مزبور... و نحوه اعمال و گفتار ا
درمی یافت کــه جوان هــا... ]که[ بیــش از صد نفر بــوده  و هر 
دانشــجو و کارگر و کارمند جــزء و دهاتی هایی کــه در یکی دو 
ســال اخیر به مشــهد کوچ کرده انــد بــوده و به طــوری که... 
می گویند این گروه به طــور مدام آموزش می بینــد و تبلیغات 
آن چنــان مؤثــر اســت کــه جوانــان را بــه صــورت گلولــه آتش 
درآورده و از هیــچ چیز ترس ندارند. مبلغیــن گروه به عناوین 
مختلــف ثابت می کنند کــه در حــال حاضر دســتگاه دولتی از 
حکومت یزید پلیدتر و بدتر اســت و گفته می شــود که شماها 
کبر حســین علیه السالم  مانند امام حســن علیه السالم و علی ا
هستید؛ دستگیری و احیانًا مرگ برایتان افتخار است و تمام 

اعضاء وابسته، با ایمان راسخ این ادعا را قبول دارند.

     تا افغانستان
مجموعــه مباحــث آیــت اهلل خامنــه ای در چند مرحلــه برای 
چــاپ آمــاده شــد و بــه انتشــار رســید. در ابتــدا کتابچــه ای از 
خالصــه مباحــث در ســال 1354 منتشــر شــد. اما صــورت 
کامــل و پیاده شــده همــه ســخنرانی ها بــه بعــد از انقــالب 
اســالمی باز می گــردد. البتــه پیــش از انقــالب هم بــه توصیه 
کار پیاده ســازی ســخنرانی ها  شــخص آیــت اهلل خامنــه ای 
ناتمــام  ک   ســاوا تهدیدهــای  به دلیــل  بود امــا  شــده  آغــاز 
مانــد. مرحــوم علی جــان زاهــدی، معــاون حــزب وحــدت 
گردان رهبر معظم انقالب، درباره  اسالمی افغانســتان و از شــا
ایــن پیاده ســازی ناتمــام می گویــد: »ایشــان می گفتنــد کــه 

این کتــاب  را من خالصــه کردم ولی بســیار خالصه شــده. به 
ایــن خاطــر دســتور دادنــد کــه نوارهایــی از این ســخنرانی ها 
را من پیاده کنم. ما یک دوســتی داشــتیم به نام ســیدحیدر 
محمــودی. ایشــان نویســنده بود، شــاعر بــود و متفکــر بود. 
ایشــان وظیفه گرفــت که ایــن ســخنرانی ها را خالصــه کند. 
شــش ســخنرانی پیاده شــد و ایشــان خالصه کردنــد و بردند 
خدمت آقا، آقا پســندیدند. بعد گفتند کار را به همین ترتیب 
شــما ادامــه بدهیــد. نوارهــای ســخنرانی را  آقــا آدرس دادند 
از یک مغــازه ای به نام ســعید ]آقــای ســیدمرتضی فاطمی[، 
بــرو از آنجــا بگیــر. رفتیــم آنجــا بســیار بــا تــرس و لــرز رفتیم. 
ک تعقیب می کرد ما را. نوارها  ک؛ ســاوا می ترســیدیم از ســاوا
را گرفتیــم و خالصــه پیــاده کردیــم و بعد آن دوســت مــا پنج 
- شــش نــوار را خالصه کردنــد و خدمــت آقــا بردنــد، و آقا هم 
ک بودیم و حمله صورت  پســندیدند. بعد ما تحت نظر ســاوا
گرفت، هشــت نفــر از رفیقان مــا را گرفتنــد و ما فــرار کردیم به 

افغانستان، و این کار ناتمام ماند.«
پس از وقوع انقالب اســالمی، باز هــم تا مدت ها انتشــار متن 
کامــل ســخنرانی ها ممکــن نشــد. البتــه بخش هایــی از آن، 
در قالــب جزوه ها و کتابچه هایی در دســترس قــرار می گرفت 
کــه نمونــه آن، جــزوه و کتابچــه »والیــت«، محصــول حزب 
جمهوری و ســازمان تبلیغات اسالمی است که مطالب فصل 
والیــت از ســخنرانی ها را در بــر می گرفــت. بــا ایــن حــال پس 
از مدتــی که حتی همیــن کتابچه ها هــم نایاب شــده بودند، 
کتابــی بــا  مجموعــه ســخنرانی ها در ســال 1392 در قالــب 
ح کلی اندیشه اسالمی در قرآن« از سوی »مرکز  همان نام »طر

صهبا« منتشر شد.    

گزارشی که  در 
هنگام انتشار 

نسخه نخست 
»طرح کلی 

اندیشه اسالمی در 
قرآن« نوشته شده 
یکردهای  هم به رو
یم آیت اهلل  ضد رژ

خامنه ای اشاره 
شده است: 

»آقای سیدعلی 
خامنه ای، امام 
جماعت سابق 
کرامت  مسجد 

)واقع در چهارراه 
نادری( به علت 

تبلیغات علیه 
حکومت وقت 
و پشتیبانی از 

آیت اهلل خمینی 
چندین ماه به 
زندان رفت و 

 از زندان 
ً
اخیرا

آزاد شد. او 
کتاب هایی که 

 نوشته و یا 
ً
اخیرا

یسد ]را[  می نو
به نام سیدعلی 
حسینی چاپ 

و منتشر می کند، 
برای اینکه او را 
نشناسند؛ چون 

که او به سیدعلی 
خامنه ای معروف 
است نه سیدعلی 

حسینی.
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تربیت 
دالور مرداِن ݣݣمبارز

کتاب تفســیر ســوره برائت از منظر حضرت آیت اهلل خامنه ای ســال گذشــته توســط انتشارات 
دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقالب اسالمی منتشــر و در اختیار عالقمندان قرار گرفت. مطلب زیر 

به معرفی این کتاب می پردازد.
یکــی از مهم تریــن فعالیت هــای انقالبــی و مبارزاتــی حضــرت آیــت اهلل العظمــی خامنــه ای در 
کم بر جامعه آن  ســال های پیش از پیروزی انقالب اســالمی و در سخت ترین شــرایط امنیتی حا
روزگار، برگزاری جلسات تفسیر و بیان مفاهیم معرفتی قرآن کریم برای عموم مردم به خصوص 
نسل جوان طلبه و دانشجو بود. این جلسات بارها توسط مأموران امنیتی رژیم طاغوت پهلوی 
مورد تهدید و تعطیلی قرار گرفت، اما با عزم و مجاهدت معظم له و اشتیاق مخاطبان آن، ادامه 

یافت و رنج دستگیری و تجربه زندان شاهنشاهی در این عزم، خللی وارد نکرد.
از پاییز سال 1350 جلسات تفسیر آیت اهلل خامنه ای برای طالب در مدرسه »میرزا جعفر« مشهد 
ک،  آغاز شد. این جلسات از همان ابتدا نگرانی رژیم را برانگیخته بود به طوری که در اسناد ساوا
از ایشان به عنوان »فردی ناراحت و غیرقابل اصالح« که »باالخره باید از حوزه علمیه طرد گردد« 
یاد شــده اســت. در این جلســات ســوره های مبارکه مائده، انفال، برائت و آیاتی از ســوره مبارکه 
یونس مورد تفســیر و تبیین قرار گرفت. تفسیر سوره مبارکه برائت از اوایل ســال 1351 آغاز شد و 

حدودًا تا بهمن 1351 - برابر با محرم الحرام 1393 هجری قمری - ادامه یافت.
این درس تفســیر که یکــی از دو درس تفســیر در حــوزه علمیه مشــهد در آن روزگار بــود، به طور 
معمول در روزهای تعطیلی دروس رسمی حوزه یعنی پنجشنبه ها و جمعه ها در »مدرسه میرزا 
جعفر« از مــدارس علمیه در محــدوده حرم مطهــر و بعدها در مســجدی در »پاییــن خیابان« و 

سپس »مسجد قبله«  برگزار می شد.
این جلســات کــه در فضــای خفقــان و اختنــاق شاهنشــاهی برگــزار می شــد، واجــد مضامینی 
اجتماعــی و هدایتــی، شــورانگیز و انقالبــی، غنی و سرشــار از نــکات تربیتــی ناب بود کــه دل و 
جان مشــتاق طالب جوان را از زالل معارف ناب قرآنی ســیراب می کرد و به مانند سایر درس ها 
و ســخنرانی های ایشــان در آن صرفًا بــه بیان مطالب و معارف فرعی اســالم بســنده نمی شــد 
کم شدن دین بر جامعه و مبارزه با طاغوت در آن ها  بلکه آموزه های مهم دینی، چون لزوم حا
تبیین و تصریح می شــد. نتیجه حضور افراد در این جلســات، اعتقاد مســتحکم آنــان به لزوم 

مبارزه با رژیم شاهنشاهی و براندازی آن و جایگزین کردن حکومتی بر پایه دین بود.
ک در گزارشــی دربــاره جلســات درس و ســخنرانی معظم له بــرای دانشــجویان در  مأمور ســاوا

مســجد امــام حســن )علیه الّســالم( می نویســد: »ایــن گــروه معرفی تفسیر سوره برائت، اثر رهبر معظم انقالب
به طور مــدام آموزش می بیند و تبلیغات آن چنان مؤثر اســت 
که جوانان را به صورت گلوله آتش درآورده و از هیچ چیز ترس 
ندارنــد. مبلغیــن گــروه بــه عناویــن مختلــف ثابــت می کنند 
که در حــال حاضــر، دســتگاه دولتــی از حکومت یزیــد پلیدتر 
و بدتــر اســت و گفته می شــود کــه شــماها ماننــد امام حســن 
کبــر حســین ]علیه الســالم[ هســتید؛  ]علیه الســالم[ و علی ا
دستگیری و احیانًا مرگ برایتان افتخار است و تمام اعضای 
وابســته، بــا ایمــان راســخ ایــن ادعــا را قبــول دارنــد.« شــاید 
انتخاب ســوره هایی با مضامین اجتماعی مثل ســوره برائت 

نیز به همین دلیل بوده است. 
آنچــه از جلســات درس تفســیر ســوره برائــت باقــی اســت دو 
نوشته است: نخســت متن واصل از پیاده ســازی نوار صوتی 
کــه همــان زمــان توســط جنــاب حجت االســالم  و  دروس 
المســلمین حســن ربانــی راد فردوســی، ضبط و پیاده ســازی 
شــده اســت. دیگر، یادداشــت های جنــاب حجت االســالم  و 
المســلمین محمدباقر داوودی که در جلسه درس در دفتری 

می نگاشته است.
پیــش از ایــن و در ســال 1393 مجموعــه مبانــی و قواعــد 
تفســیری حضــرت آیــت اهلل العظمــی خامنــه ای برگرفتــه از 
متــون ایــن جلســات تفســیری به صــورت کتابــی مســتقل، 
اســتخراج و بــا عنــوان »مــروری بــر مبانــی، روش و قواعــد 
تفســیری حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای در تفسیر سوره 
توبه« توســط انتشــارات انقالب اســالمی منتشر شــده است. 
برای تتمیــم فایده، آن کتــاب به ابتدای متن تفســیر ســوره 

مبارکه برائت افزوده شده است.    
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قرآن نیاز امروز ما است
گزیده ای از بیانات رهبر ی در محفل انس با قرآن کریم

قرآن بر سر آن ها داد کشیده؛ این را باید مردم بفهمند. اینکه 
ــُکُم  ذیَن َظَلموا َفَتَمّسَ

َ
قرآن به مــا ]می گویــد[: َوال َترَکنوا ِاَلــی اّل

الّنــار؛ اعتماد نکنیــد به ظالمین، ایــن همین گرفتــاری امروز 
مردم دنیا است. اعتماد می کنند، پدرشــان درمی آید. دیدید 
در بعضــی از این کشــورهای عربی یک حرکــت خوبی انجام 
گرفت، یــک مبارزه خوبــی به وجــود آمد، یک غوغایــی به پا 
شــد، یک بیداری ای به وجــود آمد، منتها مثل شــعله ای که 
ک بریزند، خاموش شد؛  کســتر بریزند و خا بیایند روی آن خا
ذیَن َظَلموا« را عمل نکردند. رکون 

َ
چرا؟ چون »ال َترَکنوا ِاَلی اّل

کردند بــه آمریکا، بــه رژیم صهیونیســتی؛ نفهمیدنــد چه کار 
باید بکنند، ]لذا[ این جوری می شود.

گر چنانچه خدای متعال به یک مّلتی کمکی کرد و آن مّلت   ا
قدر آن کمک را ندانســتند، کتکش را می خورند، سیلی اش را 
می خورند؛ بایــد قدر بدانند. مّلــت ما بحمــداهلل از روز اّول قدر 
دانســت. این حرکت عظیم مّلت ما، این بقــای انقالب، این 
ایستادگی این مّلت و عّزت روزافزون این مّلت، این پیشرفت 
فوق العاده این کشــور به خاطر همین اســت که ایــن مّلت به 
برکت وجود امام بزرگوار به این چنــد جمله از آیات قرآن عمل 
کــرد؛ او بــه مــا یــاد داد. خــود او دلش ُپــر بــود از ایمان بــه اهلل، 
سرشار و لبریز بود از ایمان به خدا و معارف قرآنی؛ به ما یاد داد 
که چه کار بکنیم و حرکت کردیم؛ و بحمداهلل ]مّلت[ ایستاد. 
امــروز هم راه همین اســت؛ امروز هــم جز ایســتادگی در مقابل 
شیاطین و طواغیت و کّفار راهی برای این کشور وجود ندارد و 
ان شــاءاهلل که خدای متعال هم توفیقات خــود و کمک های 

خود را به این مّلت خواهد داد.    

امیرالمؤمنین )علیه الّســالم( می فرماید: ظاِهُرُه َانیٌق َو باِطُنُه َعمیق؛ »َانیق« یعنی آن زیبایی 
شــگفت آور، آن زیبایــی ای که وقتــی انســان در مقابــل آن قــرار می گیرد، بــه حیــرت می افتد؛ 
زیبایــی در قــرآن این جــوری اســت. البّتــه مــا فارس زبان هــا یعنــی غیــر عرب زبان هــا و خیلی 
از عرب زبان ها ایــن توفیــق را ندارند که ایــن زیبایــی را درک کنند؛ ]ولــی[ با ُانس زیــاد با قرآن 
می شــود درک کرد. وقتی انســان با قرآن ُانس بگیــرد، زیاد تــالوت کند، زیاد بشــنود، آن وقت 
می فهمد که غیر از جنبه معنوی، این زبان، این جمالت، چقدر شــیوا است، چقدر زیبا است. 

این اثر هنری را باید هنری اجرا کرد.
گاهی های خودش،  َباِطُنُه َعمیق؛ این عمق را هر کســی به اندازه توانایی خودش، به اندازه آ
مطالعات خــودش، فهــم و هوش خــودش، می توانــد پیش بــرود؛ همه بــه یک انــدازه پیش 
نمی رونــد. ما هــم می توانیم باالخــره یک دســت و پایی بزنیــم؛ این دســت و پــا را بزنیم یعنی 
دّقت بکنیم که از قرآن معارف بفهمیم. اینکه گفته می شود »از قرآن درس زندگی بیاموزیم«، 
معنایش این نیست که مثاًل فرض کنید که بایستی ما قوانین و مقّررات راهنمایی و رانندگی را 
هم در قرآن پیدا کنیم؛ نه، قرآن ذهن ما را به معارف عالی مزّین می کند. وقتی ذهن انسان با 
معارف عالی باال رفت، همه اسرار عالم را می تواند بفهمد؛ حکمت می آموزد: آن که در او جوهر 
دانایی است، بر همه کاریش توانایی است.  وقتی شما فهمیدید که معارِف قرآنی این ها است 
و این ها مثاًل در ذهن جامعه، در ذهن مجموعه مجتمِع در این کشــور یا الاقل مجموعه قرآنی 

گون بشری به روی انسان باز می شود. ما تثبیت شد، آن وقت باب های معارف گونا
ما احتیاج داریم به قــرآن؛ این قرآن نیاز امروز ما اســت؛ نه فقط ما مّلت ایران، جامعه اســالمی 
بلکه جامعه بشری، امروز واقعًا به قرآن نیاز دارند. قرآن است که با استکبار مخالفت می کند، 
قرآن اســت که بــا ظلــم صریحًا مخالفــت می کنــد، قرآن اســت که بــا کفر بــاهلل صریحــًا مقابله 
ذیــَن ءاَمنوا ُیقاِتلوَن فی 

َ
می کند، قرآن اســت که با طغیان و طاغوت با قدرت مقابله می کند: َاّل

ــیطان؛ این لحن قرآن 
َ

ذیَن َکَفروا ُیقاِتلوَن فی َســبیِل الّطاغوِت َفقاِتلوا َاوِلیاَء الّش
َ
َســبیِل اهلِل َواّل

چه قوی اســت! این ها همین گرفتاری های امروز بشــر اســت. این هایی کــه می بینید عربده 
می کشند در موضع ریاســت جمهوری فالن کشــور یا پادشاهی فالن کشــور علیه مّلت ها، علیه 
مردم، علیه صلــح، علیه آرامش، علیــه ثبات حکومت ها و کشــورها، همان هایی هســتند که 



مـاه مبـارک رمضـان، موضـوع محـوری مطالـب ایـن بخـش از مجلـه اسـت. 
مطلـب نخسـت به شـرح دعای سـحر در بیـان امام خمینی)ره( می پـردازد. 
مطلبـی از آیـت اهلل العظمـی مـكارم شـیرازی دربـاره تقوا معیـار پذیـرش روزه، 
گفتاری از آیت اهلل مجتبی تهرانی درخصوص تفاوت »روزه شكمی« و »روزه 
معنـوی«، نـگاه امـام موسـی  صـدر بـه مـاه مبـارک رمضـان، سـخنان حجـت 
االسـام و المسـلمین فاطمی نیـا دربـاره تـداوم کسـب فیـض این مـاه مبارک 
در تمامی سـال، گفتاری از آیت اهلل شـهید مرتضی مطهری با موضوع تزکیه 
نفـس بخش هایـی از مطالب این قسـمت هسـتند. داسـتان قرآنـی مباهله، 
معرفـی اپلیكیشـین های رمضانـی و اسـتفتائات مرتبـط بـا مـاه رمضـان دیگر 

مطالـب بخـش »در پرتو معنا« هسـتند.

درپرتومعنا

26

رستاخیز دوباره امت
کن! حال خوش رمضان را حفظ 
همراهان مجازی
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در ضمیر ما نمی گنجد 
به غیر از دوست، ݣݣکس

شرح دعای سحر در بیان امام خمینی )ره(

کتـاب »شـرح دعـای سـحر« اولیـن اثـر عرفانی امـام خمینـی )ره( اسـت . از امـام 
رضـا)ع( نقـل شـده اسـت که امـام باقـر )ع( ایـن دعـا را کـه بـه دعـای مباهلـه نیـز 
مشهور است، در سحرهای ماه مبارک رمضان می خواندند. این دعا شروح 
متعـددی دارد کـه یکـی از مهم تریـن آن هـا شـرح امام خمینـی )ره( اسـت کـه در سـن ۲7 
سـالگی تألیـف کرده  انـد. دعـای سـحر، دعایـی اسـت کـه بـا ایـن جملـه آغـاز می شـود: 
»اللهـم انـی اسـئلک مـن بهائـک بابهـاه و کل بهائـک بهـی. اللهـم انـی اسـئلک ببهائـک 
کلـه.« در ایـن مطلـب بخش های ابتدایی تفسـیر امام خمینـی )ره( را با هم می خوانیم.   
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در پرتو معنا 

 ،  َبهاِئــَک َبِهّیُ
ُ

»الّلُهّمَ اّنی اْســَئُلَک ِمــْن َبهاِئَک ِباْبهــاُه، َو ُکّل
ِه.« ُهّمَ اّنی اْسَئُلَک ِبَبهاِئَک ُکّلِ

َ
الّل

بــار الهــا از تو ســؤال می کنــم بــه زیباتریــن زیبایــی ات و همه 
زیبایــی تو زیبــا اســت، خداونــدا از تو ســؤال می کنــم به همه 
»الّلهــم«  را  عوالــم  همــه  انســان  جامعیــت  زیبایــی ات.« 
کننده کــه می گویــد: »اللهــم«، اصل ایــن کلمه »یــا اهلل«  دعا

است )و مثل این است که یا اهلل گفته است(.
بدان که انســان، تنها وجودی اســت که جامــع همه مراتب 
عینی و مثالی و حســی اســت و تمام عوالم غیب و شهادت و 
هر چه در آن هاســت در وجود انســان پیچیده و نهان است، 
چنانکه خدای تعالــی می فرماید: »خداوند همــه نام ها را به 
آدم آموخت«. و موالی ما و موالی همه توحیدیان )صلوات 
اهلل علیــه( بنابر نقــل بعضی شــعری بدین مضمــون فرموده 
اســت: تــو پنــداری همیــن جــرم صغیــری - جهانــی در نهاد 
تو نهــان اســت. بنابرایــن آدمی با ملکیــان، ملکی اســت و با 
ملکوتیــان ملکوتی و با جبروتیــان جبروتی؛ و روایت شــده از 
آن حضرت و حضــرت صــادق علیهما الّســالم کــه فرمودند: 
کــه صــورت انســانی بزرگتریــن حجت هــای الهــی  »بــدان 
اســت بــر خلقــش و او همــان کتابی اســت کــه خــدای تعالی 
آن را بــا دســت خــود نوشــته اســت و او همــان هیکلی اســت 
کــه آن را با حکمــت خود بنایــش نمــوده و اوســت مجموعه 
صــورت جهانیــان و اوســت مختصــری از لــوح محفــوظ و 
او بر هر غایبی شــاهد اســت و اوســت راه راســت به هــر گونه 
خ  خیر و نیکی و همان راهی اســت که در میان بهشــت و دوز

کشیده شده است«.
پــس انســان خلیفــه خداســت بــر خلــق او و بــر صــورت الهی 
آفریده شــده اســت، متصرف در بالد خداســت و خلعت های 
اســماء و صفات خداونــدی را در بــر کــرده و در گنجینه های 
ملک و ملکــوت او نفــوذ دارد، روحــش از حضرت الهیــه بر او 
دمیده شــده، ظاهرش نســخه ای اســت از ملک و ملکوت و 
باطنش گنجینه هــای خدای الیمــوت؛ و چــون جامع همه 
صورت هــای کونیــه الهیــه بــود، از ایــن رو در تحــت تربیــت 
اســم اعظمی که بــه همــه اســماء و صفــات محیــط بــود و بر 
همــه رســم ها و تعّین هــا حکومت داشــت قــرار گرفــت، پس 
رب انســان جامع کامــل همانا حضرت الهیه اســت و ســزاوار 
است که او خدای را به نامی که با مقامش تناسب دارد و او را 
از اموری که با او سازگار نیست محافظت می کند بخواند و از 
این روســت که باید در مقام اســتعاذه و پناهندگی از شیطان 
رجیم به نــام »اهلل« پناهنده شــود نه دیگر نام هــا و طبق آیه 
ُقْل اُعوُذ ِبَرّبِ الّناِس به او امر شده اســت تا به پروردگار مردم 
پناهنده شود از شــر کســی که با مرتبه او و کماالت او ضدیت 
و تنافــر دارد و آن وسوســه باطنی اســت و پنــاه به خــدا برد از 
کســی که در باطن او وسوســه ایجاد می کند و در راه معرفت، 

راهزن اوست.
عــارف کامــل کمــال الدیــن عبــد الــرزاق کاشــانی در تأویــالت 
می گوید: »انســان همان وجود جامعی اســت کــه همه مراتب 
وجود را در انحصار خود قرار داده اســت. پس پروردگاری که او 
را ایجاد کرده و کمال انسانی را به او افاضه فرموده همان ذات 
خداوندی است، به اعتبار همه اسماء به حســب بدایت که از 

آن به »اهلل« تعبیر می شــود و از این روســت که خدای تعالی به 
شیطان فرمود: »چرا سجده نکردی به آنچه من با دو دستم او 
را آفریدم؟« دو دست متقابل، مانند دو دست لطف و قهر و یا دو 

دست جالل و جمال که شامل همه اسماء است«.

     در سّر ابتدا به »اللهم« در اکثر دعاها
پس کســی که بازگشت انســان را از اســفل ســافلین به عهده 
خ تاریــک، بــه محــل کرامــت و امــن الهــی  گرفتــه و او را از دوز
بازمی گردانــد و از تاریکی هــا بــه نــور می کشــاند و از راهزنــان 
ســلوک محافظت می کند همان اهلل اســت، چنانکــه فرمود: 
کــه ایمــان آورده انــد و آنــان را از  کســانی اســت  »اهلل ولــّی 

تاریکی ها به نور می کشاند.«
 پــس ســالک کــه بــا قــدم معرفــت، ســلوک إلــی اهلل می کند 
ک تاریکی، بار سفر  مانند مسافری است که در راه وحشــتنا
به ســوی حبیب خود را بسته اســت و شــیطان، راهزن این 
راه اســت و خــدای تعالی با اســم جامــع محیطــش حافظ و 
کننده و ســالک الزم اســت که  نگهبان اوســت، پس بــر دعا
به نگهبان و مربی خود توســل جســته و با گفتن »اللهم« یا 
ع به او نماید؛ و ســّر اینکه بیشــتر دعاها با این  »یا اهلل« تضر
کلمه شروع می شــود همین اســت، گر چه از نظری تمسک 
جســتن به دیگر اســماء الهیه خوب اســت و آن نظر عبارت 
ک تعین های اســمائی و صفاتی در احدیت  است از اســتهال
جمــع، چنانکــه در ســّر اینکــه در جمــالت ایــن دعــا پــس از 
اثبــات افضلیت، دوباره بازگشــت نمــوده و می گوید: »همه 
بهــای تو بهــی اســت« و همچنیــن بقیــه جمــالت، چنانکه 

گفت. خواهیم 
من گفتــن در دعاها منافاتــی با فقر ذاتــی نــدارد »اّنی« گفتن 
کلمه »من« در اینجا نه بــرای اثبات منّیت اســت، زیرا اظهار 
کننــده  گدایــی منافــات دارد، درصورتی کــه دعا منّیــت بــا 
می گویــد مــن از تــو ســؤال می کنــم و گدایــی می کنــم، بلکــه 
این »من« گفتن مانند »شــما« گفتن اســت که خــدای تعالی 

می فرماید: »شما نیازمندان به خدا هستید«. 
ک اســتغنا و  بااینکــه شــمایی که ســوای حق باشــد خــود مال
ک فقر و نیازمندی. پس آنچه با مقام  بی نیازی اســت نه مال
ســالک الــی اهلل منافــات دارد آن گونــه اســتقالل و بی نیــازی 
ْســماٌء 

َ
 أ

َ
اســت کــه در کلمــه »شــما« در آیــه شــریفه ِإْن ِهــَی ِإاّل

ْنُتــْم )این هــا نام هایــی اســت کــه شــما آن هــا را 
َ
ْیُتموها أ َســّمَ

نام گذاری کرده اید( ذکرشده و اما در مقام اظهار ذلت و اظهار 
فقر اثبات انانیت نکوهیده نیســت، بلکه اصــاًل از باب اثبات 
انانیت نیســت، مانند کلمه »شــما« اســت که در آیه شــریفه: 
»ای مردم شما نیازمندان به خدا هســتید« آمده است، بلکه 
گر در حالت  حفظ مقام عبودیت و توجه به نیاز و تنگدســتی ا
صحو دوم )صحــو بعد از محو( باشــد خود یکــی از تمام ترین 

مراتب انسانیت است.
چنانکه در روایت شــریفه بنابر آنچه گفته شــده به آن اشــاره 
 شده اســت که رســول خدا صّلی اهلل علیه و آله و ســّلم فرمود: 
»برادرم موســی از چشــم راســت نابینا بــود و برادرم عیســی از 
چشــم چپ نابینا بود و این منم که هر دو چشمم بیناست.« 
پس بنابراین روایت، حفظ مقام کثــرت در وحدت و وحدت 

سالک که با قدم 
معرفت، سلوک 
إلی اهلل می کند 
مانند مسافری 

است که در 
راه وحشتناک 

یکی، بار سفر  تار
به سوی حبیب 

خود را بسته است 
و شیطان، راهزن 

این راه است 
و خدای تعالی 

با اسم جامع 
محیطش حافظ 

و نگهبان اوست، 
کننده و  پس بر دعا
سالک الزم است 

که به نگهبان 
و مربی خود 

توسل جسته و 
با گفتن »اللهم« 
یا »یا اهلل« تضرع 
به او نماید؛ و سّر 

اینکه بیشتر دعاها 
با این کلمه شروع 

می شود همین 
است
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در کثــرت، بــرای احــدی از انبیــاء مرســل میســر نشــده مگــر 
برای خاتم پیامبــران باالصاله و برای اوصیــاء آن حضرت به 

تبعیت او؛ درود خداوند بر همه آن ها باد.
گر به زبان استعداد  »اْسَئُلَک« »از تو ســؤال می کنم«. ســؤال ا
شد دست رد به ســینه ســائل نمی خورد و دعایش پذیرفته و 
مستجاب خواهد شد، زیرا فاعل و کسی که خواسته را انجام 
می دهد تمام و فوق تمام اســت و فیض آن حضرت، کامل و 

فوق کمال است.
ســالک إلــی اهلل پس ازآنکــه بــا عنایــات حــق مــورد تجلیــات 
افعالــی و صفاتــی و اســمائی و بلکــه ذاتــی حضــرت حــق قرار 
گرفــت به فنــای فنــا مطلق بــار می یابــد و حالــت محــو بعد از 

صحو به او دست می دهد. 
گــر عنایــت ازلــی بیشــتر شــامل حــال او گــردد مجددًا  پس ا
بــرای هدایــت و دســتگیری انســان ها بــه حالــت صحــو 
کــه آن را صحــو ثانــی می گوینــد و هم رتبــه بــا  بازمی گــردد 
مقام نبــّوت اســت و چنانکــه حضرت امــام فرموده اند یکی 
از تمام تریــن مراتــب انســانیت اســت. افاضــه نمی شــود از 

ناحیه نقصان استعداد است. 
گــر پذیرنــده، اســتعداد پذیــرش فیض را داشــته باشــد  پس ا
فیض الهی از خزینه هایی که پایان ندارد و کمبودی در آن ها 
ایجــاد نمی شــود و از معــادن فیضی کــه غیرمتناهی اســت و 

نقصان پذیر نیست، بر او افاضه خواهد شد.

     حقیقت اخالص
کننــده را ســزاوار چنین اســت که تــا می توانــد باطن  پس دعا
خــود را منــزه کنــد و آن را از آلودگی هــا و ملــکات پســت تهــی 
ســازد تا دعایش از مرحلــه گفتار به مقــام حــال و از مقام حال 
بــه لســان اســتعداد رســد و از ظاهــر بــه باطن ســرایت کنــد تا 

دعایــش مســتجاب گــردد و بــه مقصــدش نائــل شــود. پس 
کوشــش کن تا مگر باطنت دعا کنــد و باطنت طالب باشــد تا 
درهای ملکوت بر قلبت گشوده شود و اسرار جبروت بر سّرت 
و ضمیرت منکشــف گردد و کشــتی عقلت در دریاهای خیر و 
برکات به حرکت درآمده، به ســاحل های نجات برســد و تو را 
ک نجات بخشد و با دو بال )علم و عمل(  از گرداب های هال
کت و بدبختی بــه عالم انوار  از این ســرای تاریک و خانــه هال
پرواز نماید؛ و مبادا در مقابل این صفات حســنی و امثال علیا 
کــه آســمان ها و زمین ها بــر آن ها اســتوار اســت و همــه عوالم 
با نــور آن ها روشــن اســت، رســیدن به شــهوت های پســت و 
لذت هــای فانی و پوســیده و غرض هــای حیوانــی و کماالت 
چهارپایان و درنــدگان را در نظر داشــته باشــی، بلکــه باید در 
طلــب کرامت هــای الهــی و انــوار عقلــی و کماالت الیــق مقام 
انســان به عنوان آنکه انسان است، باشــی و بهشتی را که به 

پهنای آسمان ها و زمین طلب کنی. 
تازه این هم در ابتدای ســیر و ســلوک اســت وگرنه »نیکی های 

نیکمردان برای مقربین گناه محسوب می شود«؛ 
بنابرایــن، عارف کامل کســی اســت که قلــب خــود را همچون 
هیولی که هر صورتی را می پذیرد آماده پذیرش هر صورتی سازد 
که محبــوب، آن صــورت را بــه آن قلب بدهــد و هیچ صــورت و 
فعلّیتی را از پیش خود مطالبه نکند و از هــر دو عالم بگذرد و به 

هر دو نشئه پشت پا زند، چنانکه عارف شیراز گوید: 
در ضمیر ما نمی گنجد به غیر از دوست کس

 هر دو عالم را به دشمن ده که ما را دوست بس. 
و در جای دیگر گوید:

 نیست در لوح دلم جز الف قامت دوست
 چه کنم حرف دگر یاد نداد استادم.

کــه در روایــت بــه آن  و ایــن اســت حقیقــت آن اخالصــی 
اشاره شــده که »هر کس چهل روز بــرای خدا اخــالص از خود 
نشــان دهــد چشــمه های حکمــت از دل او بر زبانــش جریان 
می یابد«؛ و در کافی از امام رضا علیه الّســالم نقل شــده اســت 
که امیرالمؤمنیــن علیــه الّســالم می فرمــود: »خوشــا بــه حــال 
کســی که عبادت و دعا را برای خــدا خالص کنــد و دلش را به 
آنچه چشــمش می بیند مشــغول نســازد و یاد خدا را به آنچه 
گوشــش می شــنود فراموش نکند و به آنچه بــه دیگری داده 

شده سینه اش اندوهگین نگردد«.
پس مرگ بر بنــده ای که ادعــای بندگی کند آنگاه آقــا و موالی 
خــود را بــه اســماء و صفاتــی بخوانــد کــه آســمان های ارواح و 
زمین هــای اشــباح بــا آن اســماء و صفــات اســتوار اســت، ولــی 
خواســته اش شــهوت های نفســانی و رذایــل حیوانــی باشــد و 
تاریکی هایــی را بخواهــد کــه روی هــم انباشــته شــده اســت و 
ریاست های باطل و دست باز و قدرت کامل در شهرها و مسلط 
شــدن بــر بنــدگان خــدا خواســته او باشــد. تــو را ز کنگــره عرش 

می زنند صفیر، ندانمت که در این دامگه چه افتاده است؟
و ای خوشا به حال بنده ای که پروردگارش را به خاطر خود او 
عبادت کند و خالص برای او شده باشــد و به جز او منظورش 
نباشــد و شــهوت های دنیــوی و مقامــات اخــروی را خریــدار 
خ کبــود، ز هر چــه رنگ  نباشــد. غــالم همت آنــم که زیــر چــر

تعلق پذیرد آزاد است.    

کننده را   دعا
سزاوار چنین 

است که تا 
می تواند باطن 

خود را منزه کند و 
آن را از آلودگی ها 
و ملکات پست 

تهی سازد تا 
دعایش از مرحله 

گفتار به مقام حال 
و از مقام حال به 

لسان استعداد 
رسد و از ظاهر 

به باطن سرایت 
کند تا دعایش 

مستجاب گردد و 
به مقصدش نائل 

شود
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تقوا، معیار پذیرش
مــاه رمضــان، نــزد معصومیــن)ع( جایــگاه ویــژه ای داشــت و در 
ابتدای این ماه مردم را هشدار می دادند و اهمیت آن را برای مردم 
َیاُم  ِذیَن آَمُنــوا ُکِتَب َعَلْیُکــُم الِصّ

َ
َها اّل ّیُ

َ
تبیین می کردنــد. در آیه »َیــا أ

ُقوَن«  )بقــره 183( خدا  ُکْم َتّتَ
َ
ِذیَن ِمــْن َقْبِلُکــْم َلَعّل

َ
َکَما ُکِتــَب َعَلی اّل

درخصوص روزه، مؤمنان را خطاب قرار می دهد و این بیان کننده 
این است که نشانه ایمان روزه گرفتن در ماه مبارک رمضان است. 

در این آیه آمده اســت که »... ُکِتَب َعَلْیُکُم...«، بر شما نوشته شــده است، با توجه به این که 
هرگاه بخواهند مسئله ای به صورت محکم بیان شود، تنها به گفتن لفظی کفایت نمی شود، 
َیاُم...«  بلکه به صورت مکتوب نوشــته می شــود، در این آیه نیز جملــه »... ُکِتَب َعَلْیُکــُم الِصّ

نشان دهنده اهمیت باالی روزه است.
روزه تنها برای مســلمانان نیســت، بلکه برای ســایر پیامبران و ادیان الهی  نیــز واجب بود. در 
این آیه خداونــد می فرماید گمان نکنید روزه در ماه مبارک رمضان تنها برای شــما مســلمانان 
اســت، بلکه برای اقوام پیشــین نیز وجود داشــته اســت. روزه اثرات تربیتی فراوانی دارد. این 
آیه هدف از روزه در ماه مبارک رمضان را زنده شــدن تقوا در وجود انسان ها ذکر می کند؛ به این 

گر در ماه مبارک رمضان روزه گرفته شود، تقوای انسان افزایش می یابد. معنی ا

     چه وقتی روزه گرفتن گناه است
البته عده ای از روزه معاف هستند و در صورت گرفتن روزه؛ عمل حرام انجام داده اند، مثاًل بیماری 
که روزه گرفتن برای او ضرر داشته باشد و موجب تشدید یا طوالنی تر شدن بیماری و یا بیمار  شدن 
انســان ســالم شــود و نیز مســافر و کســانی که از گرفتن روزه ناتوان هســتند، نباید روزه بگیرند و در 
صورت انجام آن مرتکب گناه شــده اند. دخترانی که در ابتدای ســن تکلیف هستند و نمی توانند 
روزه را تحمل کنند، نباید آن ها را مجبور به این کار کرد، همچنین افراد پیری که نمی توانند روزه 

بگیرند، معاف هستند. البته این افراد در قبال آن برای هر روز، باید فقیری را سیر کنند.

     معیار پذیرش روزه
گر بعد از روزه گرفتن تقوای انسان بیشتر  افزایش تقوا معیاری  برای پذیرفته شدن روزه اســت ا
گر در تقوای انسان فرقی نکرد، انسان  شود، معلوم می شود روزه، روزه حقیقی بوده است، ولی ا

بداند که روزه او تنها تشنگی و گرسنگی کشیدن است و عمل او تنها نامش روزه بوده است.
حقیقت تقوا این اســت که یک حالت خداترســی باطنی در انســان وجود داشته باشــد و در هر 
گــر کســی در کارهای خود  مســئله ای که پیش می آید، رضای خــدا در نظر گرفته شــود؛ حال ا

راضی بودن خدا و اجازه اسالم و پیامبر)ص( را توجه نکند، با تقوا نیست.
عده ای فکــر می کننــد عبادات مــا خدمتــی به خداســت و یا پاســخی بــر نعمت های او اســت، 
ک می کنــد و او را از  درصورتی کــه روزه گرفتــن بــه نفع خــود انســان اســت و روح و جســم او را پــا
بیماری ها و شــیطان نجات می دهد. به عنوان مثال عمل کردن به نســخه پزشــک ســودی 
برای پزشــک ندارد و تنها موجب درمان انســان می شــود. نماز، روزه، حج و دیگر احکام الهی 

مانند نسخه پزشک است که انسان در صورت عمل به آن خود را درمان می کند.
نزول قرآن باالتریــن ویژگی ماه مبارک رمضان اســت. خداونــد ماه رمضان را بــه عنوان ماهی 
که قرآن نازل  شــده معرفــی می کند و این باالتریــن ویژگی ماه رمضان اســت. در ایــن ماه قرآن 
به صورت دفعی بر قلب پیامبر نازل شــده و در 23 ســال به صورت تدریجی بــر او نازل گردیده 
اســت. قرآن مایــه هدایــت انســان و نجــات او از بی راهــه بــه راه درســت، از ظلمــت به نــور، از 
کندگی به اتحاد و از  چنگال شیطان به سوی خدا اســت. قرآن معجزه پیامبر)ص( است و   پرا

آیاتی در آن است که معجزه پیامبر)ص( را دوچندان می کند.    

آیتا...العظمیمکارمشیرازی

روزه مقبول چگونه است؟
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در پرتو معنا در پرتو معنا 

رستاخیز دوباره امت
نگاه امام موسی  صدر به ماه مبارک رمضان

مؤمنــان! دگربــار، رمضــان مبــارک فرا رســیده اســت؛ با شــب های 
کنده از شــمیم خاطرات  الهام بخش، روزهــای آموزنده و فضــای آ
کــه مایــه جدیــت و نظــم اســت. دگربــار، روزه  و عبرت هایــش 
می گیریم، شــب زنده داری می کنیم، شــعایر را دوچندان می کنیم 
و سرانجام عید را با شادمانی و خشــنودی جشن می گیریم و پس از 
آن بــه زندگــی عــادی بــاز می گردیــم. بدین ســان ســال ها تکــرار و 
بر حجم خاطــرات افزوده می شــود. اما بیــم آن می رود کــه روزه بــه عادتی بی روح و شــعایر آن 
به ســنت هایی ســرگرم کننده بدل و ماه رمضــان از همه معانی اصیلی اش تهی شــده باشــد. با 
نگاهی سریع در می یابیم که این مشــکل، یعنی مشکل و مســئله روزه و رمضان، مسئله همه 
کن مقدس و  عبادات و همه مناسبت ها اســت. این آفت به همه عبادات و ایام، راه یافته و اما

شعایر دینی و همه آموزه های آسمانی را در برگرفته است.
آیا نقش راهبری دین در هدایت آدمی به آخر رســیده اســت؟ و به آیین هــا و خاطرات و تجمل 
که  بدل شــده اســت؟ یــا اینکــه اساســًا آموزه هــای دینــی بــرای تخدیــر آدمی آمده انــد و ازآنجا
کنون کــه آدمی بر  گرفته انــد. آیا ا گیرند ایــن آموزه ها نیــز همه زندگــی آدمــی را فرا ســختی ها فرا

بسیاری از مشکالت و سختی هایش چیره گشته، باید از نقش دین بکاهیم؟
مؤمنان! بهتر اســت پیــش از آنکــه دیگــران از ما بپرســند، ما خــود این ســوال دشــوار را از خود 
ح شــده اند، اما ما آن ها  بپرســیم؛ اما حقیقت این است که این پرســش و پاسخ ها پیش تر مطر
را نادیده گرفتیم، بر آن ها چشــم پوشــیدیم و از ســخن گفتن دربــاره آن هــا روی برتافتیم تا با 

واقعیت دلهره آور و تلخ روبه رو نشویم.
ای مؤمنان! آیــا در روزه هایمان آثــار روزه را می بینیــم؟ و در نمازمان عــروج آن را؟ آیا در »فطر« 
و »قربــان« معانــی ایــن اعیــاد و کارکردشــان را حس می کنیــم؟ آیا شــعایر در مــا فعــل و انفعال 
کن مقدس در ما اثر دارند؟ آیا در مســجداالقصی و کلیســای قیامت آن معانــی را که بالقوه  و اما
برای امت مان روشــن بــود، یافته ایــم. این ها تجــارب تلــخ و دردآور مــا در متن واقعیــت تلخ و 
دردآور ماســت. پس بار دگر با نگاهی واقع بینانه، همه جانبه و با شجاعت و بینش آموزه های 
دین مان را ارزیابی کنیم، شــاید راهی نو بپیماییم و در آن ها زندگی بدمیم و از هســتی خود به 
گیر خود را باز یابد. بگذاریم دین ابعاد  دین و آموزه های واالیش ببخشــیم تا جایگاه رفیع و فرا

وجودی ما را فراتر ببرد و کثرت مان را وحدت بخشد و تشتتمان را به همدلی بدل کند.
ای مؤمنان! هرگاه اندیشــه دینی و آموزه هایش در همه ابعــاد زندگیمان؛ در خانــه، در بازار، در 
دفتر کار، و در عرصه های حیات ما حضور داشــته باشــد، هــرگاه حصارها را از احســاس دینی در 
بند در عبادتگاه ها، برداریم و بگذاریم این احساس به کلیت حیاتمان راه یابد، به زندگیمان پا 
نهد، تا اختیار ما به دست او باشد و اثر گذارد و هدایت کند، هرگاه به او فرصت دهیم و نخواهیم 
که با منزوی کردن او از نقشــش بکاهیــم و او را از میان ببریــم، تنها در این صورت اســت که آثار 

این گنج گران مایه را در زندگی و در ساختن تمدن خود می بینیم.
مؤمنان! روزه ماه رمضان و دیگر عبادات و شــعایر دینی تنها فعالیتی جسمانی نیستند، بلکه 

حرکاتی سرچشــمه گرفته از عقــل و دل اند که بــه قالب حس 
در می آینــد و بــا آن در می آمیزند، از همیــن رو هرگاه بــه دور از 
دخالت عقل و دل انجام گیرند، اعمالی خشــک، کم رنگ و 
تقلید گونه اند که ما را به خود مشــغول می کنند، ولی تأثیری 

نمی گذارند.
بر ماست تا در این تجربه تازه و این ماه مبارک و در روزه اش، 
عقــل و دل را در کنــار جســم فعــال کنیــم. بایــد تفکــر و تأمل 
کنیم، باید عشــق بورزیم و حساس باشــیم. باید این عشق و 

آن تأمل را در متن روزه خود جاری سازیم.
پیامبر فرمودند: »تفکر ســاعه خیر من عباده ســبعین ســنه« 
)یک ســاعت تفکر، برتــر از هفتاد ســال عبادت اســت.( امام 
صادق)ع( نیــز فرموده اند: »هل الدین اال الحــب؟« )آیا دین 
جــز محبــت اســت؟( ایــن چنیــن روزه زنــده ای، ســپر آتــش 
اســت و یکی از ارکان اســالم، مهمانی خداوند اســت و تکریم 
انسان. قدر انســان اســت و قدر او. فقط در این صورت است 
که رمضان شرایط و فضایی را فراهم می کند که در آن انسان 
گرامی ســاخته می شــود، انســانی که فاتح مکه اســت و پیروز 
بدر و سازنده تاریخ. این چنین رمضانی ماه الفت و همدردی 
با دیگران و فصــل فراموشــی کینه ها و اتحاد صفوف اســت. 
ماه وحدت کلمه و وحــدت دل ها و ماه رســتاخیز دوباره امت 
اســت. ایــن گونــه روزه داری مــاه رمضــان نخســتین گام در 
ســاختن امت و تاریــخ اســت، تمرینــی بــرای جهــاد و آمادگی 
برای نبرد اســت، آغاز بازگشــت به سوی خداســت، به سوی 
ســرزمین مقــدس خــدا، به ســوی قــدس. ایــن وعــده حــق 

خداوند است و خداوند از وعده اش تخلف نمی کند.
خداوند می فرماید: »ولینصــرن اهلَلّ من ینصــره ان اهلَلّ لقوی 
عزیز الذیــن ان مکناهم فــی االرض أقاموا الصلــوه و آتو الزکاه 
وامروا بالمعروف و نهــوا عن المنکر وهلَلّ عاقبــه االمور. و قطعًا 
خدا به کســی که )دیــن( او را یــاری می کند، یــاری می دهد، 
کــه خــدا ســخت نیرومنــد شکســت ناپذیر اســت. همان  چرا
کســانی که چــون در زمین به آنــان توانایــی دهیم، نمــاز برپا 
می دارند و زکات می دهند و به کارهای پسندیده وامی دارند، 
و از کارهای ناپســند بــاز می دارند، و فرجــام همه کارهــا از آِن 

خداست. )حج: 40 و 41(    
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آینه در آینه
گاهی کــه تنهایی، آینه برمــی داری و به چهره خویــش می نگری تا نیک و بد و زشــت و زیبای 
آن را ببینی. خلوت بــا خویش، برای شــناخت »خود«! شــاید در حضور جمع، شــرم کنی، ولی 
درتنهایی، خجالت و شرمی نیست، چون نگاه و مراقبتی نیست، جز همان که نگاهش همه 

جاهست و مراقبتش دائمی است. ماه رمضان، به نوعی فصل محاسبه است.
»محاســبه« و »مراقبه« هم یــک آینه اســت، اما... پیش چهره جانــت و در برابــر روحت! و... 
شــاید در حضور جمع و در ازدحام روزمر گی نتوانی و مجالی نیابی تا از خودت حســاب بکشــی. 

اینجا هم خلوت و تنهایی و فراغت، چاره ساز است.
لحظــات سرشــار از بــرکات و معنویــات رمضــان از همیــن فراغت هــای مطلــوب و دوســت 
داشتنی اســت. فرصت  خلــوت با خویش و خداســت، ســاعات حضــورو در مجلــس »مراقبه« و 
»محاسبه« است، موعد امتحان اخالص است، فرصتی است تا »دفتر دل« را بگشایی و »کتاب 

عمل« را بازخوانی کنی. تو که می گفتی: مجال و حالی نیست، گرفتاری ها و مشکالت و...
فرصتی برای »رســیدن به خود« نمی گــذارد، اینک، ایــن همان مجال و فرصت نــاب! تو باید 
آموختــه و تمرین کــرده باشــی، »تنهایی در جمــع« را، »خلــوت« در »ازدحــام« را، »ســکوت در 
هیاهو« را، رمضان چیست و تو در کجای این »قطعه ای از بهشت« قرار داری که موهبت  خدا 

برای زمینیان است؟ با کدام دعوت به این ضیافت آمده ای؟
سر کدام سفره و مائده معنوی نشسته ای و فیض حضورت و بهره آمدنت چیست؟

این نیز نوعی محاسبه و حساب کشیدن از خویش را می طلبد.
ســحرهای پــر برکــت، افطارهــای پرمعنویــت، شــب های دعــای افتتــاح و کمیــل، جلســات 
دعا و ترتیل و تالوت و تواشــیح، حــاالت پرجذبه انس با قــرآن و مفاتیح، تهجد و ســحرخیزی 
و چشــمان بیدار قبل از فجر دعاهای روزانه، همه و همه مائده های آســمانی این »شــهر اهلل« 
اســت و تو را فرا خوانده اند تا به قدر تشــنگی و تــوان و در حــد ظرفیت وجودی  از این »چشــمه 

رحمت« بنوشی و از »جان، جامه تقوا« بپوشی و در راه عبودیت  خدا بکوشی.
باالخــره مهمان شــدیم... اینک کــه آمــده ای و مهمان این بــزم حضوری، وقــت تنگ و 

مجال گذرا را باید مغتنم  شمرد.    

جوادمحدثی
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تو خود حجاب خودی
از میان برخیز!

ماه مبارک رمضــان مــاه »راز و نیاز« اســت؛ اّما گاهی راز از رّب اســت 
گــر راز از رّب اســت، در اینجا این  و اظهــار نیاز از عبد اســت. خوب، ا
ح می شــود که باید ُحُجبــی که در ارتباط با باطن اســت  بحث مطر
هم برطرف شود. اما حجابی از ناحیه رّب نیست. حجاب از ناحیه 
عبد اســت و بایــد این حجــاب را برطــرف کند. اما ایــن حجاب ها و 

موانع با چه مقامی از مقام های معنوِی برطرف می شود؟

     مقام رضا، ثمره نهایی
کــرم)ص( وقتی بــه معراج رفــت، در آنجا خطاب شــد »َیا  در حدیث معــراج داریم کــه پیغمبر ا
وِم«؛ ای احمــد، می دانی روزه چه اثری در پــی دارد و چه چیزی  أْحَمُد َهْل َتْعَلُم َما ِمیــَراُث الَصّ
َها  ْمِت أَنّ ُة اْلَکاَلِم َو ِمیَراُث الَصّ

ّ
ْکِل َو ِقَل ُة اأْل

ّ
وِم ِقَل به ارث می گذارد؟ »َقاَل: اَل. ُثَمّ َقاَل: ِمیَراُث الَصّ

ُتوِرُث اْلِحْکَمَة َو ِهَی ُتــوِرُث اْلَمْعِرَفَة َو ُتــوِرُث اْلَمْعِرَفُة الَیِقیَن َفإَذا اْســَتْیَقَن اْلَعْبــُد اَل ُیَباِلی َکْیَف 
اِضیــَن«؛ روزه دو اثــر دارد؛ یکی اثر ظاهری اســت که همان  أْصَبَح ِبُعْســٍر أْم ِبُیْســٍر َفَهَذا َمَقاُم الَرّ
کم خوردن است و دومی که باالتر اســت، کم صحبت کردن و سکوت است که ما به آن »صوِم 
گــر جلوی زبانــت را بگیــری و مراعات زبانی داشــته باشــی، ایــن موجب  صمــت« می گوییم. ا
می شــود که حکمت پیدا کنی. آن وقــت میراث حکمت، معرفت اســت و معرفت هــم یقین را 
از خود به ارث می گــذارد و ثمره یقین هم »مقام رضا« اســت و این همان مقامی اســت که با آن 

می توانی حجاب ها را برطرف کنی.

     روزه ای برای همه؛ حتی ناتوان ها و پیرها
من به آن کسانی که از نظر شــرعی معذورند و نمی توانند روزه بگیرند و غصه می خورند که من 
محروم شدم از برکات صوم و ماه مبارک رمضان، می خواهم بگویم که این دیدگاه و نگرش تو 
یک نگرش مادی است. شــما خیال کرده اید که روزه، نخوردن و نیاشــامیدن است؟ برای تو 
کل« و کم خوردن اســت؛ آن چیســت؟ جلوی زبانت  هم روزه وجود دارد. آنچه باالتر از »قّلت ا
را بگیر؛ یک ماه رمضان، از اول تــا آخر غیبت نکن، دروغ نگو، تهمت نــزن، ایذاء مؤمن نکن، 
گر صحت  برو جلوی آفات زبانت را بگیر؛ روزه اینجا هم هست. میراث الصوم این است. بله، ا
کل هم در کنارش هست تا درد و ِالم گرسنگی و تشنگی  مزاج داری و عذر شرعی نداری، قّلت ا

را بچشی که آن هم آثاری دارد.

     روزه شکمی و روزه معنوی
در روایات داریم که فــردی خدمت پیامبر)ص( آمــد و گفت: »من روزه هســتم.« حضرت به او 
فرمود: »اســتفراغ کن!« دید همین طور دارد تکه تکه گوشــت از حلقش بیرون می آید. پرســید: 
»این چیست؟« حضرت فرمود: »غیبت کرده ای! این روزه نیست.« روایت می خواهد همین را 

بگوید که من اشاره کردم. این اصاًل روزه نیست. روزه شکمی هست، ولی روزه معنوی نیست.

آیتا...مجتبیتهرانی

نوشـتار زیـر از سـخنان مرحـوم آیت اهلل آقا مجتبی تهرانـی درباره تفـاوت »روزه 
کـه نمی تواننـد روزه  شـکمی« و »روزه معنـوی« و توصیـه ای بـرای کسـانی 
بگیرنـد، انتخـاب شـده کـه در جلسـات مـاه رمضـان گفته شـده اسـت. گلچین 

سـخنان ایشـان را در ادامـه می خوانیـد.   
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     با خدا حرف بزن!
َهــا ُتــوِرُث اْلِحْکَمــَة«؛ یعنی میراث ســکوت،  ْمــِت أَنّ کــرم)ص( فرمــود »َو ِمیــَراُث الَصّ پیغمبــر ا
حکمت اســت. پس معلوم می شــود منظور از این »صوم صمت« که در روایات هست، »حرف 
نزدِن« مطلــق نیســت، بلکــه مــراد همــان »قّلــت کالم« و پرهیــز از بیهوده گویی اســت. اتفاقًا 
بعضی جاها باید حرف بزنی؛ با خدا باید حرف بزنی؛ بایــد دعا بخوانی. نه اینکه هر چیزی که 
از دهانت بیرون بیاید را بگویی. آن چیزی که برای تو ُحُجب را برطرف می کند و تو را به »مقام 

رضا« می رساند، آن را مراقبت کن.

     ماه کالم رّب و عبد 
ماه رمضان ماه کالم رّب و عبد اســت. خدا در ماه مبارک رمضان بــا تو صحبت کرده و کالمش 
را بر پیغمبــر فرو فرســتاده و پیغمبــر هم قــرآن را به شــما تحویل داده و گفته اســت کــه این ها 
حرف هایی است که خدا با شــما زده اســت. خدا در این خطاب هایی که در قرآن هست، مثل 
ذیَن آَمُنوا«، دارد حرف می زنــد و به من و تو خطاب می کند. قرآن را 

ّ
َها اَل ُیّ

َ
اس« و »یا أ َها الَنّ ُیّ

َ
»یا أ

نگاه کن؛ از اول تا آخر او دارد با تو حرف می زند. خــوب، تو نمی خواهی جوابش را بدهی؟ او در 
ماه مبارک رمضان با تو سخن گفته است، تو هم باید در همین ماه با او سخن بگویی. لذا شما 
گر بــه روایاتی که در باب ماه مبارک رمضان وارد شــده اســت، مراجعه کنیــد، همین مطلب را  ا

می بینید.

     سفارش به »زیاد دعا کردن«
ِمیــُر اْلُمْؤِمِنیــَن)ع( َعَلْیُکــْم ِفی َشــْهِر َرَمَضــاَن ِبَکْثَرِة 

َ
روایت از امــام صادق)ع( اســت که »َقــاَل أ

َعــاء«؛ یعنــی علــی)ع( فرمــود: »بــر شــما بــاد در مــاه رمضــان، بــه کثــرت دعــا و 
ّ

ااِلْســِتْغَفاِر َو الُد
اســتغفار«. در روایت دیگــر آمده اســت: »َکاَن َعِلــُیّ ْبــُن اْلُحَســْیِن)ع( ِإَذا َکاَن َشــْهُر َرَمَضــاَن َلْم 
َعاِء«؛ یعنی حضرت امام سجاد)ع( در ماه مبارک رمضان اصاًل صحبت نمی کرد، 

ّ
 ِبالُد

ّ
ْم ِإاَل

ّ
َیَتَکَل

مگر اینکه تمام جمالتی که از ایشــان صادر می شــد مضامین دعایی داشــت. مــا در این زمینه 
روایات بســیاری داریم. بنابراین آنچه در ماه مبارک رمضان وظیفه عبد اســت، سخن گفتن 

با رّب خود است.

     ارتباِط دوطرفه خدا و بنده اش
ایــن مــاه اختصــاص بــه رّد و بــدل شــدن ســخنان بیــن »رّب و عبــد« و »عبــد و رّب« دارد. از 
آن طرف، قرآن نازل شده اســت و از این طرف هم قرآن صاعد -باال رونده- را داریم که عبارت 
اســت از آن راز و نیازهایــی کــه بندگان صالــح خداوند و اولیــاء خاّص حــق -بــه اذن رّب- با او 

داشته اند و سخن گفته اند.
ما از آن ســخن گفتن ها، به »ادعیه مأثوره« ائمه اطهــار: تعبیر می کنیم. اصاًل مــاه رمضان ماه 
»قرآن« و »دعا« است و این آداب ظاهری که در این ماه داریم، همه برای فراهم کردن زمینه 
همین رابطه »رّب و عبد« و »عبد و رّب« اســت تا این ها با هم حرف بزننــد؛ که از پایین به باال، 
یعنی از طــرف عبــد به ســوی رّب، تقاضا و طلب و ســؤال و درخواســت اســت که مــا از آن تعبیر 
می کنیم به »دعا«. پس دعا ســخنی بین عبد و رّب اســت. یعنی بنده بــا پروردگارش صحبت 

می کند و از او درخواست می کند.

     باز شدن درهای آسمان 
ِل َلْیَلٍة ِمْن َشــْهِر َرَمَضاَن َو اَل  َوّ

َ
ُح ِفــی أ ــَماِء ُتَفَتّ ْبَواَب الَسّ

َ
کرم)ص( اســت؛ »ِإَنّ أ روایت از پیغمبــر ا

ُتْغَلُق ِإَلی آِخِر َلْیَلٍة ِمْنُه«. حضرت فرمود: درهای آســمان در اولین شــب از شب های ماه مبارک 
رمضان باز می شــود و تا آخرین شب از شــب های این ماه هم بسته نمی شــود. این یعنی چه؟ 
منظور از »ســماء« در اینجا آسمان نیست! اشــتباه نکنید. »سماء« اشــاره به آن جهت ِعلوی از 
عوالم وجودی و آن نشــئه برتــر عالم وجود اســت. ما در این »دنیا« در عالم ناســوت هســتیم. 

این عالم دنیا پست تریِن عوالم وجود است.
اینکه در روایت فرمود که خدا شب اّول ماه مبارک رمضان درهای آسمان را باز می کند، یعنی چه؟ 
یعنی می خواهد بگوید از ناحیه آن عوالم برتر وجودی هیچ مانع و حاجبی در کار نیست. پس هر 

چه حجاب و مانع هست، از طرف من است.     
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حال خوش رمضان را 
کن! حفظ 

در قــرآن می فرمایــد: »شــهر رمضــان الــذی انزل فیــه القــران هدی 
للناس و بینات من الهدی و الفرقان«. بعضی از روایات ناظر اســت 
بر اینکه رمضان اصاًل از نام های خداســت و حتــی حدیث داریم که 
می فرماید: ال تقولــوا جاء رمضــان و ذهب رمضــان نگویید رمضان 

آمد و رمضان رفت قولوا جاء شهر رمضان بگویید ماه رمضان آمد. 
حاال این حدیثی است که می شود مورد تحقیق قرار بگیرد و ممکن 
اســت که رمضان به اعتباری از نام های خدا باشــد، این حرف مســتبعدی نیســت؛ و اما از نظر 
لغت مالحظــه می فرماییــد کــه را و میم و ضــاد اصل لغــت رمضان اســت، الــف و نــون، زائد بر 
جوهر لغت است خب همیشه همین طور است وقتی شما می گویید »حدثان« همان حا و دال 
و ثا اصل لغت اســت بقیه زائد اســت، علی کل حــال این مــاده را و میم و ضاد را لغویون بررســی 
کرده اند و گفته شــده اســت که این یک اصل اســت. ایــن را توضیــح بدهم، بعضــی لغت ها را 
می بینید که دو اصل اســت، دو تا کلمه می آید این هــا از نظر جوهر و مواد عینًا یکی هســتند اما 
دو اصل هستند، معانی متفاوت می شود، من اینجا همان مثال فا و را و سین را می زنم که مثاًل 
از این حروف »َفَرس« درســت می شود «َفَرس« به معنای اسب اســت اما از طرفی می بینیم که 
گر شــیر حیوانی را دریده باشــد می گویند »افترسه االسد« و  دریدن شیر را می گویند »افتراس«، ا
آن شکاری که شیر به دســت می آورد آن را »فریســه« می گویند در صورتی که مالحظه می کنید 

هیچ ربطی به اسب ندارد یا اینکه ِفراست به معنای تیزهوشی و پیش بینی است.
گر بگوییم به معنای اســب داری می شــود، یک زیر و زبر این قدر حســاس است  حاال َفراســت ا

حجتاالسالموالمسلمینفاطمینیا

مطلـب زیـر منتخبـی از سـخنرانی حجـت االسـالم و المسـلمین فاطمی نیـا در 
یکـی از شـب های مـاه مبـارک رمضـان اسـت. ایشـان در این سـخنرانی ابتدا با 
ذکر معنی واژه رمضان و واکاوی ریشه لغوی آن به بحث تقوای الهی و تداوم 

کسـب فیـض ایـن مـاه مبـارک در تمامی ماه هـای سـال می پـردازد.   
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     ّسر لعلکم تتقون
گر از این لحظات استفاده شــود ذائقه ما هم بیدار می شود،  ا
رمضــان  مبــارک  مــاه  ایــن  در  کــه  تتقــون«  »لعلکــم  ایــن 
گذاشــته اند که می فرمایــد: »کتــب علیکم الصیــام کما کتب 
علی الذیــن مــن قبلکــم لعلکــم تتقــون« می فرمایــد: روزه بر 
شــما واجــب شــده اســت چــرا؟ همچنــان کــه بــر پیشــینیان 
واجــب شــده، »لعلکــم تتقــون« بــرای اینکــه شــما صفــت 
تقوی داشــته باشــید. یک تعابیر خیلی نازلی می خواهند که 
»لعلکــم تتقــون« را تفســیر بکنند، هم آیــه را خــراب می کنند 
هم حقیقت روزه خــراب می شــود، می گویند: دیدیــد که آدم 
در مــاه رمضــان یک حــال و هوایــی پیــدا می کنــد، می گویم: 
عزیز من درست اســت در ماه رمضان یک حال و هوایی پیدا 
می شود، این قابل انکار نیست، باالخره آدمی که روزه گرفته 
است قطعًا با اوقات دیگر فرقی دارد، اما برادر من خواهر من، 
برای یک ماه حال پیدا کردن قرآن نازل نمی شود، می دانی 
ّسر »لعلکم تتقون« چیست؟ ما استادی داشتیم از کبار علما 
و اهــل معرفــت بــود رضــوان اهلل علیــه ایشــان قریب بــه این 
مضامین می فرمود که »لعلکم تتقون« این است، یعنی یک 
گــر روزه ات روزه ای باشــد که خدا گفته اســت،  مــاه رمضــان ا
این، مســیرت را همیشــه مســتقیم می کند. »لعلکم تتقون« 
یعنی ایــن، نه اینکــه یک ماه حــال پیدا می کنــی، برای یک 
گر اینطور بود خدا می گفت: لعلکم  ماه قرآن نازل نمی شود، ا

تتقون شهرا واحدا.

     حفظ نورانیت تا رمضان بعد
یک چیــزی بــه شــما عــرض می کنــم دلــم می ســوزد، دلــم 
می خواهد در این مورد در حق خودتــان و بنده دعا کنید، آن 
این اســت که ان شــاء اهلل این جمله را دســت کم نگیرید این 
گر کســی بتوانــد نورانیت یک مــاه رمضانش  اســراری دارد، ا
گــر همــه را وصل کرد  را بــه آن یکی مــاه رمضان وصــل کند، ا
گر نکرد الاقل بعضی ولو جزئــی ]از آن نورانیت را[ وصل  فبها ا
کنــد، ایــن آدم عاقبت بــه خیر می شــود، یقیــن بدانیــد، این 
ح  حرفی است که بخواهیم شــرحش کنیم دو سه ساعت شر
دارد، امــا ان شــاء اهلل دعــا کنید کــه خدایا بــه حق امــام زمان 
علیه الســالم نورانیت هایی که ما در این ماه کســب می کنیم 

توأم با عافیت این ها را برای ما نگه بدار.
و اال آدم بیایــد در مــاه رمضــان، بعــد مــاه رمضــان تمام شــود 
کاســه، ایــن دیگــر »لعلکــم تتقــون«  همــان آش و همــان 
نمی شــود، مولوی می گوید کــه یک نفــری دید که شــتر دارد 
می آیــد در کوچــه، گفــت از کجــا می آیــی؟ آن یکی پرســید از 
اشــتر که هی، از کجا می آیی ای اقبال پی، آقای شــتر از کجا 
می آیی؟ گفت از حمام گــرم کوی تو، گفت خود پیداســت از 
زانوی تو. گفت رفته بودم در همان حمام محله شــما. گفت 
معلوم اســت خوب کیســه کشــیدی، از زانوهایت پیداست. 
بله بــزرگان این مثــل را زده اند که آقــا، مردم کــه عملکرد من 
را بعــد از ماه رمضــان می بیننــد، ببینند عین آن شــتری که از 
حمام آمده، پس چی شــد؟ ها؟ غیبتت که هست سر جاش! 
بد اخالقیت در خانه که هســت! دل شکســتنت که هســت! 
بی هوا پشت ســر مردم حرف زدنت، این ها همه هست پس 

یعنــی  َفراســت  آینده نگــری.  و  تیزهوشــی  یعنــی  ِفراســت 
اســب داری، خوب ایــن را مثــال می زنیم که این هــا دو اصل 
هســتند برای اینکــه َفــرس که اســب باشــد ربطی بــه طعمه 
شــیر ندارد و هکذا، اما اصل واحد. ان شــاء اهلل جوان ها دقت 
می کنند بــه لغتــی می گویند که ایــن لغت به هر شــکلی به هر 
صورتی یک روح بر آن ســایه می گســترد یعنی همــان مفهوم 
در همه جــا محفوظ اســت و گفته اند یکــی از آن هــا را و میم و 
ضاد اســت که رمضان از آن درســت شــده اســت. هر کجا را و 
میم و ضاد باشد از آنجا حرارت و سوزاندن استفاده می شود. 
کــرده باشــد می گوینــد  کــه آفتــاب آن را داغ  مثــاًل ســرزمینی 
»ارٌض رمضاء« ســرزمینی که آفتاب داغش کرده است، پس 
رمضان یعنی داغ، سوزاندن از آن اســتفاده می شود، چرا؟ باز 
برمی گردیم بــه حدیــث، می فرماید: »ســمی رمضان رمضان 
النه تحــرق الذنــوب« این مــاه را رمضــان نامیدند بــه خاطره 
اینکه رمضان گناهان را می ســوزاند، گناهان بندگان در این 

ماه بخشیده می شود.

      کار از کجا خراب است
حاال مــن عــرض می کنم کــه بــار پــروردگارا مــا نمی دانیــم در 
درگاه تــو چه پرونــده ای داریم تــو خودت خــوب می دانی که 
ما چه کارهــا کرده ایم، ای بســا که یــک کارهایــی می کنیم، 
فراموش می کنیم، بله، حتی در خیر هم اینطور است، گاهی 
یــک خیــری انجــام می دهیــم فرامــوش می کنیــم، آن خیــر 
خیلی به موقع می آید به داد ما می رســد، هیچ نمی دانیم کار 
از کجا درســت شــد، عجب کار درســت شــد، گره باز شد! چه 
طور شــد؟! چه می دانی؟ یکــی از آن نقطه های روشــنت آمد 
به دادت رسید! خدا بزرگ اســت، خدا تاجر نیست اما اینطور 
قرار داده اســت، بر عکســش هم هســت، یک وقت می بینی 
کار خراب اســت، اصاًل نمی شــود، حالی نیســت، چرا؟! برای 
اینکــه در فالن مــورد ما یــک دلــی شکســتیم، کاری کردیم، 
به هرحال بــار پــروردگارا نمی دانیم چه کرده ایــم، تو خودت 
خوب می دانی، اما آنقــدر می دانیم که تو در ایــن ماه رمضان 
در رحمــت را بــه روی بندگانــت باز کــردی، این ســحرها چه 
اســراری دارد، این لحظات افطار چه اســراری دارد، اصاًل روز 

و شب ماه رمضان! خیلی پر برکات است.
ایــن را بــدون تعــارف بگویــم من و امثــال مــن از مــاه رمضان 
چیــزی نمی دانیم، دســتی از دور بر آتش داریم ای بســا حتی 
حساب می کنیم، حتی من شــنیدم که بعضی از عوام الناس 
به این پانزدهم شانزدهم که می رسد می گوید: دیگر کمرش 
شکســت! حتی بــه این تعبیــر! بلــه دیگــر زورش مثــل اینکه 
رفت! خب چرا؟ بشــریم دیگر، عاجزیم، محدودیم، باالخره 
شــب بلنــد می شــویم، فــردا یــک محدودیت هایــی داریــم، 
گر حقیقــت مــاه مبــارک رمضــان را لمس  درســت اســت، اما ا

کنیم مطلب عوض می شود. 
دعایــی دارد حضــرت ســید الســاجدین صلــوات اهلل علیه در 
صحیفه ســجادیه مراجعــه بفرمائیــد، وقتی که مــاه رمضان 
بــه آخــر می رســید، حضــرت ایــن را می خوانــد، آدم می بینــد 
اصالً امــام بــرای تمــام شــدن مــاه رمضــان بیقــرار می شــود، 

می گوید: چرا داری تمام می شوی، چرا رفتی؟!

گر کسی بتواند  ا
نورانیت یک ماه 

رمضانش را به آن 
یکی ماه رمضان 

گر  وصل کند، ا
همه را وصل کرد 

گر نکرد الاقل  فبها ا
بعضی ولو جزئی 

]از آن نورانیت را[ 
وصل کند، این 

آدم عاقبت به خیر 
می شود، یقین 

بدانید، این حرفی 
است که بخواهیم 
کنیم دو  شرحش 
سه ساعت شرح 
دارد، اما ان شاء 
کنید که  اهلل دعا 

خدایا به حق امام 
زمان علیه السالم 
نورانیت هایی که 

ما در این ماه 
کسب می کنیم 
توأم با عافیت 

این ها را برای ما 
نگه بدار
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این »لعلکم تتقون« کجا رفت؟! پس چی شد؟! خدا را قسم 
می دهیم به اولیائش ان شاء اهلل این ماه را ماه عافیت و توبه 
و مســتجاب شــدن دعاهایمان قرار بدهد که این ماه ان شاء 
اهلل یــک تقوایــی حاصل شــود که ایــن تقــوی مــا را نورانیتی 

بخشد که این نورانیت تا ماه رمضان آینده حفظ بشود.

     مصافحه با مالئک
یک روایت هم عرض بکنــم که با این روایــت عرضم را تمام 
کنم. یکــی از صحابه رســول خــدا در کوچــه می رفت، رســید 
به یک صحابــی دیگــر با هم ســالم علیــک کردنــد. صحابه 
دومی بــه صحابــه اولی گفــت: حالــت چطــور اســت؟ گفت: 
ک شدم؟  ک شــدم! پرســید: چطور یعنی هال چه حالی؟! هال
کــرم)ص( کــه هســتیم، آنچنان  گفــت: در محضــر پیغمبــر ا
هســتیم مثــل اینکــه ملکــوت را می بینیــم! از محضــر آقا که 
می آییم بیرون، کم کم این حالت زائل می شود، برمی گردیم 
به حالــت ظلمانی خودمــان. آن صحابی گفت: جانا ســخن 
از زبــان مــا می گویی، مــن هــم همیــن حالــت را دارم. گفت: 
چه کار کنیم؟ چــه عالجی کنیــم؟ گفت: چه عالجــی بهتر از 
کرم)ص( دسترسی داریم، برویم به  اینکه االن که به رسول ا
خدمتش، دردمان را بگوییم، طبیب نفــوس تمام عالمیان 
اســت پیغمبر. رفتنــد خدمت رســول خــدا، عرض کردنــد: یا 
رســول خــدا مــا حالمــان در محضر شــما خیلــی خوب اســت، 
مثــل اینکــه اصــاًل پرده هــا مــی رود کنــار، از محضــر شــما کــه 
بیــرون می آییم حالمــان عوض می شــود، کمرنگ می شــود 
تا اینکه باالخره به صفر می رســد. محل شــاهدم اینجاست، 
ببینید این کاشــفیت دارد، قباًل هم گفتم، دلم می خواهد در 
این اســالم عزیزی که داریم به این کاشــفیت ها توجه کنیم 
و اال به این ها توجه نکنیــم، خدا می داند از مشــتی از معارف 
محروم می شــویم و کاله ســرمان می رود. حضــرت فرمودند: 
گــر آن را نگــه بدارید،  آن حالــی که نــزد مــن پیــدا می کنیــد، ا

»لصافحتکم المالئکه« مالئکه با شما مصافحه می کنند!
می دانیــد از اینجــا چــه اســتفاده ای می شــود؟ آن نــوری کــه 
موهبــت می شــود بــه آدم، آن حالی کــه موهبت می شــود به 
گر همه آن را هم  آدم، آدم آن را به گونه ای حفظ کند، حــاال ا
حفظ نکرد قســمتی از آن را حفظ کند. خواهیــد فرمود که آقا 
شاید مشکل باشد، نه از زبان امیرالمؤمنین علیه السالم مژده 
می دهم به شــما بگذار ختامه همین حدیث باشــد، حضرت 
می فرمایــد: هر کس چیــزی را بخواهد یا به همه آن می رســد 
گــر اراده کنیــم خدا هم  یا به قســمی از آن می رســد. باالخــره ا
کمک می کند، من می گویم خدایا من یــک تصمیم می گیرم 
گر بتوانم نمی گویم عهد می کنم. این عهد می کنم سنگین  ا
اســت، نه من مرد ایــن میــدان نیســتم، اما تصمیــم بگیریم 
گــر بتوانیم یک  که انشــاءاهلل این حال و هوای ماه مبارک را ا

قدری را نگه بداریم.
در یک جایی بودم یک کســی می خواست غیبت کند، عصر 
ماه رمضان بود. گفت راستی می خواستم یک چیزی بگویم 
دیدم غیبت می شــود. گفتم ایــن حالت را همیشــه نگه دار، 
گر دیــدی غیبت  ماه شــوال هم کــه بود ایــن حــرف را بــزن، ا

است حرفت را برگردان.    

پرواز به سوی
ملکوت

برنامه ماه مبارك رمضــان، برنامه 
انسان سازى است که انسان هاى 
معیوب در این ماه خود را تبدیل به 
انســان هاى ســالم، و انسان هاى 
سالم خود را تبدیل به انسان هاى 

کامل کنند.
 برنامه مــاه مبــارك رمضــان برنامه تزکیــه نفس اســت، برنامه 
اصالح معایب و رفع نواقص است، برنامه تسلط عقل و ایمان و 
اراده بر شهوات نفسانی است، برنامه دعاست، برنامه پرستش 
حق اســت، برنامه پرواز به سوى خداســت، برنامه ترقی دادن 

روح است، برنامه رقاء دادن روح است. 
گر بنا باشــد که ماه مبارك بیاید و انســان ســی روز گرســنگی   ا
و تشــنگی و بی خوابی بکشــد و مثاًل شــب ها تا دیروقت  بیدار 
باشــد و به این مجلس و آن مجلس برود، و بعد هم عید فطر 
بیاید و با روز آخر شعبان یك ذره هم فرق نکرده باشد، چنین 
روزه اى براى انســان اثــر ندارد. اســالم  کــه نمی خواهد مردم  
بی جهت  دهانشــان را ببندند، بلکه با روزه گرفتن قرار است 

که انسان ها اصالح شوند. 
  چرا در روایات ما آمده است که بسیارى از روزه داران هستند 

آیتاهللشهیدمرتضیمطهری
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خود را براى غذاى حرام باز کند. 
چــرا بــه مــا گفتــه  انــد یــك دروغ کــه انســان بگویــد تعّفنــی از 
دهــان او بلنــد می شــود کــه تــا هفــت آســمان، فرشــتگان را 
متأّذى می کند؟ آنوقت می گویند چرا انســان وقتی در جهنم 
اســت، این قدر جهنم عفونت دارد؟! عفونــت جهنم همین 
عفونت هایی اســت که ما خودمــان در دنیا ایجــاد کرده ایم، 
همیــن دروغ هایــی اســت کــه خودمــان می گوییــم. دشــنام 

دادن و هْمز و لْمز کردن هم همین طور است. 
تهمــت زدن ســرور همه این هاســت، چــون تهمــت زدن هم 
]رذیلت [ دروغ گفتــن را دارد و هــم ]رذیلت [ غیبــت کردن را. 
چون آدمــی کــه غیبــت می کنــد، راســت می گویــد و بدگویی 
می کند و آدمی که دروغ می گوید، دروغ می گوید ولی بدگویی 
کســی را نمی کند، یك دروغی می بافد و می گوید. اما آدمی که 
تهمت می زنــد، در آِن واحــد، هم دروغ می گویــد و هم غیبت 

می کند؛ یعنی دو گناه کبیره را با یکدیگر انجام می دهد. 
 ]آیــا صحیح اســت [ یك مــاه رمضــان بر مــا بگــذرد کــه در آن 
ماه مــا یــك سلســله تهمت ها بــه یکدیگر بســته باشــیم؟ ماه 
رمضان براى این اســت که مســلمین، بیشــتر اجتماع کنند، 
عبادتهــاى اجتماعی انجام دهند و در مســاجد جمع شــوند، 

نه اینکه ماه رمضان وسیله تفرقه قرار گیرد. 
کــرم)ص( براى مــاه مبارك  چه تعبیــر عجیبــی دارد پیغمبر ا

رمضان؛ می فرماید:» ُدعیُتْم فیِه الی  ِضیاَفِة اهلل«
  شــما در ایــن ماه بــه مهمانــی خــدا خوانــده شــده اید؛ در این 
ماه، خدا میزبان اســت و شــما میهمان. پس به این مقیاس 
بفهمیــد چقــدر درهــاى رحمــت الهــی در این مــاه باز اســت! 
می دانید در رابطه میزبــان و میهمان، این میزبان اســت که 
شــأن مهمان را گرامی مــی دارد. هر کســی وقتــی مهمان یك 
آدم کریم شــد، بــه دلیــل این کــه مهمــان اســت، میزبــان او 
را گرامــی مــی دارد. فقط کوشــش کنید کــه الاقــل بتوانید به 

صورت یك مهمان بر سر سفره این میزبان وارد شوید. 
اوج معنویــت مــاه مبــارك رمضــان، شــب هاى قدر اســت که  
نزدیك اســت. مــا بایــد در طول ایــن بیســت روز الاقــل کارى 
کرده باشــیم که در این ایــام و لیالی قــدر )نوزدهم، بیســت و 
یکــم و بیســت و ســوم( ]بتوانیم بــه صــورت یك میهمــان بر 
سرسفره این میزبان وارد شــویم.[ این روزه گرفتن ها، این- 
به خیال خودمان- زنجیــر بر نفس اّماره زدن هــا، با طبیعت 
مبارزه  کردن ها، روحانیت را غلبــه دادن بر طبیعت، ذکر زیاد 
کردن خــدا، دعــاى زیاد خوانــدن، تالوت قــرآن زیــاد کردن، 
در یاد خدا زیاد بــودن، اینها همه آمادگی اســت براى این که 
در این شــبهاى احیاء بتوانیم مانند یك میهمان بر ســر سفره 
رحمت خالق خودمان وارد بشویم ]و در این ضیافت [ شرکت 
کنیــم؛ توبــه کنیــم، انابــه کنیــم، اســتغفار کنیــم، از خــداى 
متعال رحمت بخواهیم؛ سعادت بخواهیم  براى خودمان، 
اســالمی  جامعــه  بــراى  خودمــان،  مؤمــن  بــرادران  بــراى 
خودمان، اصالح نفس خودمــان را بخواهیــم. عبادت اصاًل 

براى نورانیت است.
ما عبادت می کنیم براى این که به وسیله عبادت و به یاد خدا 
بودن و غیر خدا را فراموش کردن، از این ظلمت ها و کدورت ها 

و تیرگی ها بیرون بیاییم و قلب ما به نور الهی منّور شود.    

کــه حــظ و بهــره آن هــا از روزه جــز گرســنگی چیزى نیســت؟ 
بســتن دهــان از غذاى حــالل بــراى این اســت که انســان در 
آن ســی روز تمرین کند که زبان خــود را از گفتار حــرام ببندد، 

غیبت نکند، دروغ نگوید، فحش ندهد. 
 ایــن از همان امور معنــوى و باطنی و ملکوتی اســت: زنی آمد 
کرم صلــی اهلل علیــه و آلــه در حالی کــه روزه  خدمت پیغمبــر ا
کرم )ص( شــیر یا چیــز دیگرى بــه او تعارف  داشــت. رســول ا
کرد و فرمــود: بگیــر و بخور. گفــت: یــا رســول اهلل! روزه دارم. 
فرمود: نه، روزه ندارى؛ بگیر و بخور. گفت: نه یا رســول اهلل! 

روزه دارم.
کــرم)ص( اصرار کــرد که بخــور. گفت: نــه، روزه  باز رســول ا
دارم، واقعــًا روزه دارم )چــون به حســاب خــودش واقعًا روزه 
داشــت، ولــی روزه ظاهــرى مثــل روزه هــاى مــا(. فرمــود: تو 
چگونــه روزه دارى، حــال آنکــه گوشــت بــرادر- یــا خواهــر- 
کــردى(؟  مؤمنــت را یــك ســاعت پیــش خــوردى )غیبــت 
گوشــت  تــو  کــه  ارائــه دهــم  بــه خــودت  می خواهــی اآلن 
خورده اى؟  قی کــن!  یکدفعه قی کرد و لخته  هاى گوشــت 
از دهانش بیرون آمد. انسان روزه بگیرد و غیبت کند، یعنی 
دهان جســم خــودش را از غــذاى حــالل ببندد و دهــان روح 

عفونت جهنم 
همین عفونت هایی 

است که ما 
خودمان در دنیا 
ایجاد کرده ایم، 

همین دروغ هایی 
است که خودمان 
ییم. دشنام  می گو
دادن و هْمز و لْمز 

کردن هم همین طور 
است
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همه هستی رسول خدا
سیدمحمدصوفی

در ایـن مطلـب بـا داسـتان مباهلـه آشـنا می شـویم. آیـه 6۱ سـوره آل عمـران بـه 
همیـن موضـوع اشـاره دارد: »فمـن حاجـک فیـه مـن بعـد مـا جائـک مـن العلـم 

فقـل تعالـوا نـدع ابنائنـا و ابنائکـم و نسـائنا و نسـائکم...«    

     عزت پرستش خداوندداستان قرآنی مباهله
رســول اســالم)ص( به منظــور دعــوت نجرانیان به اســالم، 
نامــه ای بــه اســقف آن شــهر نوشــت و مضمــون نامــه ایــن 
بــود: »بســم اهلل الرحمــن الرحیــم. نامــه ای اســت از محمــد 
گر اسالم را بپذیرید و  فرستاده خدا به سوی اســقف نجران. ا
در برابر ســخن حق تســلیم باشــید، من حمد خدا کــه معبود 
ابراهیم و اسحاق و یعقوب است، به سوی شما می فرستم و 
پس ازآن، شما را از ذلت پرستش مخلوق، به عزت پرستش 
خداونــد دعــوت می کنــم و از والیــت و حکومــت بنــدگان 
به ســوی والیت پروردگار جهــان می خوانــم. درصورتی که از 
پذیرفتــن اســالم امتناع داریــد، باید بــر طبق مقــررات، جزیه 
گــر از آن هــم خــودداری کنیــد. بــه شــما اعــالن  بپردازیــد و ا

جنگ می دهم. والسالم.«
نامه توســط چهار نفر از اصحاب رســول خدا)ص( به نجران 
فرستاده شد و وقتی اســقف، نامه را دریافت کرد و از مضمون 
آن مطلــع شــد، ســخت مضطــرب و نگــران گردیــد و ترســی 
عظیــم در دل او راه یافــت. آنــگاه بــرای بــه دســت آوردن 
راه حل، چند تن از رجال و بــزرگان را احضار کرد و مطلب را به 

آنان اطالع داد و نظرشان را جویا شد.
شــرجیل که از مردان نامی نجــران و به همیــن منظور احضار 
شــده بــود، اظهــار داشــت: تــو خــود می دانی کــه خداونــد به 
ابراهیم خلیل وعــده فرموده که از ذریه فرزندش اســماعیل، 
پیامبری برانگیزد. ولی در این مورد من صالحیت اظهارنظر 
گــر از کارهای اجتماعی و سیاســی بود، می توانســتم  ندارم. ا

نظر خود را بگویم.

بین مکه و مدینه شهری بود که نجران نامیده می شــد. اهالی شهر در آغاز بت پرست بودند 
و ســپس به کیش یهود در آمدنــد و پس از مدتی، به ارشــاد یکی از مســیحیان، دین مســیح 
را پذیرفتنــد. ذونــواس )پادشــاه حمیــر( که یهــودی بود و میــل داشــت یهودیــت را در همه 
جا آئین رســمی اعالم کند، به نجــران حمله کــرد و گروهی از مســیحیان آن را در شــعله های 

سوزان آتش سوزانید.
بااینکه بسیاری از مســیحیان نابود شــدند، ولی پس از زوال قدرت ذونواس، مجددًا مذهب 
مسیح رواج یافت و مردم به نصرانیت رو آوردند. در نجران معبدی وجود داشت که در مقابل 
کعبه معظمه ســاخته شــده بود و جمعی از بــزرگان و راهبــان، در آن معبد به عبادت اشــتغال 
داشتند. مهم ترین شخصیت های نجران ســه نفر به نام های: عاقب )عبدالمسیح( و ایهم 
کم نجران و دومی از محترمین  )معروف به ســید( و ابوحارثة بن علقمه که اولی فرماندار و حا

و خدمت گذاران جامعه و سومی رهبر روحانی و اسقف نجران به شمار می آمد.
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کرم)ص( مسلمان  و بالنتیجه پس از شرفیابی خدمت رســول ا
شد.

باری، هیئت نجران درحالی که جامه های ابریشــم گران بها 
پوشیده بودند و انگشترهای طال در دست داشتند، به مدینه 
وارد شدند و در مســجد به حضور پیغمبر اسالم)ص( آمدند. 
رســول خدا که آنان را با چنان وضعی دید، جواب سالمشــان 

را نداد و اعتنائی به آن ها نکرد.
نجرانیــان، بــا آن لباس هــا و وضــع شــاهانه آمــده بودنــد که 
خود را در نظر مســلمانان بزرگ جلوه دهنــد. ولی بی اعتنائی 
کــرم)ص( موجب شــد کــه عموم مســلمین بــه آنان  رســول ا
بی اعتنائی کنند و عماًل آن ها را تأدیــب نموده، بفهمانند که 

شخصیت انسان، به لباس زیبا و انگشتر طال نیست.
ســه روز، آن هیئت در مدینــه ســرگردان و بالتکلیــف بودند و 
باالخــره بــه راهنمایی امیرالمؤمنیــن علــی)ع( وضــع خــود را 
تغییر دادند و لباس معمولی پوشــیدند و زر و زیورهــا را از خود 
کرم)ص( آنان  دور کردند و بــه حضور پیغمبر آمدند. رســول ا

کره پرداخت. را پذیرفت و به مذا

     دین آزادی
نکته ای که در ایــن مورد نبایــد از نظر دور داشــت آن اســت که 
نجرانیــان، مراســم دینــی خــود را در مســجد پیغمبــر انجــام 
کرم)ص(  می دادند و با اینکه بر مســلمانان ناگوار بود، رســول ا
اجازه داد که آن ها با کمال آزادی در مسجد، اعمال دینی خود را 
اجرا کنند و با  این روش ثابت کرد که اسالم دین حریت و آزادی 
اســت و بیگانگان نیــز می توانند بــه مجامع مســلمین بیایند و 

سخنان خدا را بشنوند و به سوی حق راهنمایی شوند.
کــرات، نجرانیان پرســیدند: مــا را به چــه دعوت  در آغــاز مذا
می کنی؟ فرمود: شما را دعوت می کنم به سوی خدای یگانه 
که شــریک و همتایــی نــدارد و اینکه مــن پیغمبر و فرســتاده 

خدایم و اینکه عیسی بنده خدا و آفریده او ست.
گر واقعًا عیسی بنده خدا است و فرزند خدا نیست، پس  گفتند: ا
پدر او کیست؟ رسول خدا به دســتور وحی به آن ها فرمود: شما 
درباره آدم چه عقیده ای دارید؟ آیا آدم بنده و مخلوق خدا بوده 
یا نه؟ گفتنــد: آری. فرمود: پدر او کیســت؟ مســیحیان متحیر 
کــرم)ص( ایــن آیه را بــر آن ها  ماندند که چــه بگویند. رســول ا
خواند:» ان مثل عیســی عنــداهلل کمثــل آدم خلقه مــن تراب« 
)آل عمران:59( یعنــی: همانا مثل خلقت عیســی )بدون پدر( 
مانند خلقت آدم اســت کــه )بدون پــدر و مــادر( خداونــد او  را  از 

ک آفرید و به اراده خود او  را   انسانی کامل قرار داد. خا
مسیحیان نجران، بنای مجادله را گذاشتند و حاضر نشدند 
که بپذیرند عیسی، پسر خدا نیســت و بنده خدا است و چون 
کرم)ص(  از بحث و اســتدالل نتیجه ای گرفته نشد، رسول ا
آنان را به مباهله دعــوت کرد که طرفین در پیشــگاه خداوند 
لب به نفرین بگشــایند و هر کــدام که بر حق نیســتند و دروغ 

می گویند، به عذاب الهی گرفتار شوند.
هیئت نجــران، ایــن پیشــنهاد را عــادی تلقــی کردنــد و قبول 
نمودند که با رسول خدا مباهله کنند. ولی پس ازآن، به اهمیت 

مطلب پی بردند و از این کار سخت مضطرب و نگران شدند.
بامــداد روز بعــد، اجتماعی عظیــم از مــردم مدینــه در بیرون 

نجرانیان، مراسم 
دینی خود را در 
مسجد پیغمبر 

انجام می دادند 
و با اینکه بر 

گوار  مسلمانان نا
بود، رسول 

کرم)ص( اجازه  ا
داد که آن ها با 
کمال آزادی در 
مسجد، اعمال 

دینی خود را اجرا 
کنند و با این 

کرد که  روش ثابت 
یت  اسالم دین حر

و آزادی است

نفــر دوم از احضــار شــدگان، مــردی از بــزرگان حمیــر، بــه نام 
عبداهلل بن شــرحبیل بود. او نیز خود را شایســته اظهارنظر در 
این امــر نبودت و رســالت ندید و گفــت: من در مــورد کارهای 
دنیوی و امور اجتماعی می توانم به شــما کمک فکری کنم. 

ولی در این مسائل تخصصی ندارم.
جبار بــن فیض، ســومین شــخصیتی بــود که برای مشــورت 
احضار شــد. او هــم جوابی مانــد دیگــران داد و خــود را الیق و 

صالح ندید که در این گونه امور دخالت کند.
بدیهــی اســت کــه اســقف از نظــر اطالعــات دینــی، نیازمنــد 
به مشــورت دیگــران نبــود و نگرانیــش فقــط از این نظــر بود 
کــه مبــادا به واســطه مســلمان شــدن نجرانی هــا ریاســت و 
حکومــت او، دســتخوش فنــا و زوال شــود. چــون اســقف از 
مشــاورین خود نتیجه ای نگرفــت، صالح در ایــن دید که به 
آراء عمومی مراجعه کند و از همه مــردم نظر بخواهد. عقیده 
کثریت مردم بر ایــن بود که هیئتــی به مدینه اعزام شــوند و  ا
درباره محمــد تحقیقاتی نموده، گزارشــی تهیــه کنند. آنگاه 

تصمیم قطعی اتخاذ شود.

     پیغمبر موعود
به دنبــال این جریــان، هیئتی مرکب از شــصت نفر به ســوی 
کم نجران و اســقف  مدینه رهســپار شــدند و در رأس آن ها حا
نامبرده قــرار داشــتند. در بین راه مرکب اســقف پایــش لغزید 
و او را بــر زمیــن زد. بــرادر او کــه مــالزم رکابــش بــود، ســخنی 

جسارت آمیز به رسول محترم اسالم گفت. 
اســقف باحال خشــم بر بــرادرش لعنت فرســتاد و گفت: چــرا به 
محمــد)ص( بد می گویــی؟ او همــان پیغمبــر موعود اســت که 
ما انتظــار او را داریم. گفــت: درصورتی که چنین اســت، چــرا او را 
تصدیق نمی کنــی و مســلمان نمی شــوی؟! گفت: مســیحیان 
این همه مــال و ثــروت و خدم و حشــم به مــا داده انــد  و مایل به 
گر ما پیرو اســالم شــویم، تمام این مزایا را از  مسلمانی نیســتند. ا
دســت خواهیم داد. این ســخن در دل برادر اســقف اثر گذاشت 
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شــهر دیده می شــد و گروهی بی شــمار برای تماشــای مباهله 
گــرد آمــده بودنــد. در آن حــال مشــاهده کردنــد کــه پیغمبــر 
و  حســن  فرزنــدش  دو  و  با امیرالمؤمنیــن)ع(  کــرم)ص(  ا
حســین)ع( درحالی که دســت آن هــا در دســت پیغمبــر بود و 
بانوی بزرگوار اســالم فاطمه زهرا)ع( پشت سر ایشــان بود، از 

راه رسیدند و محلی را برای مباهله در نظر گرفتند.

     اهل بیت
به اتفاق تمام نویســندگان و مفســرین شیعه و ســنی، رسول 
کرم)ص( غیر از امیرالمؤمنین و فاطمه و حسن و حسین)ع(  ا
که تنها مصداق آیه:»قل تعالوا ندع ابنائنا و ابنائکم و نســائنا 
و نسائکم و انفسناو انفســکم«... بودند، هیچ کس را همراه 
نبــرد و در آن روز صریحــًا فرمود:»اللهــم هــوالء اهل بیتــی«  

پروردگارا اینان اهل بیت منند.
کــرم)ص( بودنــد،  مســیحیان کــه از دور ناظــر ورود رســول ا
کــه آن حضــرت بــا جمعیــت  برخــالف انتظــار خــود دیدنــد 
و ازدحــام نیامــده و فقط یک مــرد و یــک زن و دو پســر با خود 
آورده اســت. پرســیدند که همراهــان پیغمبر )ص( بــا او چه 
نســبتی دارند؟ گفته شــد: که اینان محبوب ترین مــردم نزد 
رســول محترم اســالم هســتند. یکی فاطمــه )س( دختــر او و 
دیگری علــی )ع( داماد و پســر عمــش و آن دو پســر، فرزندان 

دختر او، حسن و حسین )ع( می باشند.
شــرجیل کــه از خردمنــدان و بــزرگان هیئــت نجران بــود، به 
یاران خود گفت: به خدای جهان ســوگند مــن صورت هایی 
گر از خداوند درخواســت کنند کوه ها را متالشــی  می بینم که ا
کند، درخواستشــان را رد نمی کند. از اقدام بــه مباهله بر حذر 
باشید. هیچ کس با پیغمبری از پیغمبران مباهله نکرد، مگر 

ک شد. اینکه هال
کم  گروهی از دانشــمندان آن قــوم، نزد عاقب )فرمانــدار و حا
نجران( گــرد آمدند. به تبــادل نظر پرداختنــد. عاقب گفت: 
همــان  محمــد)ص(  می دانیــد،  خودتــان  شــما  آقایــان! 
گر به  پیغمبری است که مسیح)ع( بعثت او را بشارت داده. ا

ک می شوید. شما نفرین کند، همه هال
شــرجیل اظهار داشــت: به عقیده من مطلب خیلــی مهم تر و 
گر محمد)ص(  ک تر از آن است که شما فکر می کنید. ا خطرنا
کــه بــا او  کســی  مــرد دنیاطلــب و ریاســت خواهی بــود، اول 
می جنگید، ما بودیم. ولی عالئم و آثاری که در دســت داریم 
نشــان می دهند که او فرستاده خدا اســت و مباهله با او نابود 
کننده ما خواهد بود. صالح در این است که مباهله را موقوف 
سازیم و کار را به مصالحه خاتمه دهیم و چون محمد)ص(، 
مــردی آراســته و منصــف اســت، خــودش را بــه حکمیــت 

انتخاب می کنیم و هر طور نظر داد و حکم کرد، می پذیریم.
حاضرین جلسه، نظریه شرجیل را تصویب کردند و به دنبال 
کرم)ص( فرستادند که از مباهله درگذر  آن، پیامی به رسول ا
و تو خودت در میــان ما حکم بــاش و کار را با مصالحه خاتمه 
کــرم)ص( بــا پیشــنهاد آن هــا موافقــت کــرد و  بــده. رســول ا
صلح نامه ای بــه خط امیرالمؤمنیــن علــی)ع( و تعیین جزیه 
ســبک و آســانی کــه ســالیانه بپردازنــد، تنظیــم گردیــد و کار 

خاتمه یافت.

در پایــان ایــن بحــث شایســته اســت داســتان کوتاهــی کــه 
مســلم، در صحیــح خــود نقل کــرده، بــه نقــل از کتــاب غایه 
المرام ذکــر کنیم: معاویه به ســعد ابن ابی وقــاص گفت: چرا 
بــه ابوتــراب )کنیه امیرالمؤمنین( دشــنام نمی دهی؟! شــعد 
گــر یکی از  گفــت: ســه چیــز از رســول اهلل)ص( شــنیده ام کــه ا
آن ها درباره من بــود، در نظرم بهتر از شــتران نجیب و اصیل 

دنیا ارزش داشت.
اول- آنکــه در یکــی از جنگ هــا )جنــگ تبــوک( پیغمبــر 
مدینــه  در  خــود  جانشــینی  بــه  را  علــی)ع(  کــرم)ص(،  ا
گذاشت. علی)ع( گفت: یا رســول اهلل! مرا نزد زن ها و بچه ها 
می گــذاری؟! فرمــود: آیــا راضــی نیســتی کــه نســبت بــه من 
چون هارون نســبت به موســی باشــی؟! جــز آنکــه پیغمبری 

پس از من نیست.
کــرم)ص( فرمــود: فردا  دوم- آنکــه، در روز خیبــر، رســول ا
علم را به مــردی می دهم که خدا و رســولش را دوســت و خدا 
و رســول هــم او را دوســت داشــته باشــند. ســعد می گویــد هر 
کدام از ما انتظار داشــتیم که آن مرد باشــیم. چون فردا شــد، 
پیغمبر)ص( فرمود: علی)ع( را نزد مــن بخوانید. علی )ع( را 
با اینکه مبتال به درد چشــم بود حاضر نمودند. پیغمبر)ص( 
دستی به چشمش کشید و درد چشمش زایل گردید. سپس 
پرچم را به دســت او داد و خداوند به دست او، فتح را نصیب 

مسلمانان گردانید.
  ســوم- آنکه، چــون آیه: »قــل تعالوا نــدع ابنائنــا و ابنائکم 
نــازل شــد،  انفســکم«...  انفســنا و  و نســائنا و نســائکم و 
پیغمبر)ص( علی و فاطمه و حســن و حســین )ع( را طلبید و 

گفت: خدایا اینان اهل بیت منند.
کرم)ص( با مســیحیان  آیه مباهلــه و جریان مباهله رســول ا
نجران، ســندی قرآنی بــر عظمت اهل بیــت عصمت علیهم 
الســالم اســت که شــیعه و ســنی اعتــراف دارنــد کــه در آن روز 
کــرم)ص( جــز علــی و فاطمــه و حســن و  تاریخــی، رســول ا

حسین علیهم السالم، کسی را همراه نبرد.
علما و مفسرین شیعه در این مورد اتفاق نظر دارند و در میان 
علماء اهل ســنت نیز، کســانی که احادیث مربوط به مباهله 
را بــه همیــن صــورت نقــل کرده انــد فراواننــد. قاضــی نوراهلل 
شوشــتری در جلد ســوم از کتــاب نفیــس احقاق الحــق طبع 
جدیــد، صفحــه 46 می گوید: مفســران در این مســئله اتفاق 
نظر دارنــد کــه ابنائنا در آیه فوق اشــاره به حســن و حســین و 
نسائنا اشــاره به فاطمه و انفسنا اشــاره به علی علیهم السالم 
اســت. ســپس )در پاورقی کتاب مزبــور( از حدود شــصت نفر 
از بزرگان اهل ســنت نقــل می کند کــه آن ها تصریــح کرده اند 
که آیــه مباهلــه درباره اهل بیت نازل شــده اســت و نــام آن ها 
کتــب آن هــا را از صفحــه 46 تــا صفحــه 76  و مشــخصات 

مشروحًا آورده است. 
ازجمله شــخصیت های سرشناســی که این مطلــب در کتب 

آن ها نقل شده افراد زیر هستند:
1. صحیح مسلم، جلد 7 صفحه 120.

2. مسند احمد ابن حنبل، جلد 1 صفحه 185.
3. تفسیر طبری، جلد 3 صفحه 192.

کم، جلد 3 صفحه 150. 4. مستدرک حا

آیه مباهله و 
یان مباهله  جر

کرم)ص(  رسول ا
با مسیحیان 

نجران، سندی 
قرآنی بر عظمت 

اهل بیت عصمت 
علیهم السالم 

است که شیعه 
و سنی اعتراف 
دارند که در آن 

یخی،  روز تار
کرم)ص(  رسول ا
جز علی و فاطمه 

و حسن و حسین 
علیهم السالم، 

کسی را همراه 
نبرد.

ین  علما و مفسر
شیعه در این 

مورد اتفاق نظر 
دارند و در میان 

علماء اهل سنت 
نیز، کسانی که 

احادیث مربوط 
به مباهله را به 

همین صورت نقل 
کرده اند فراوانند
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ݣݣݣݣهمرݣݣاهان ݣݣمجازی
حسنسیدی

بـا فرارسـیدن مـاه رمضـان روزه داران ایرانـی هـم مثـل دیگـر مسـلمانان جهـان 
پرهیـز  مـاه عبـادت، دعـا خوانـدن،  یـک  بـه  ویـژه ای می رونـد؛  بـه مهمانـی 
کـه  از خـوردن و نوشـیدن و... امـا یـک مـاه روزه داری مناسـک خاصـی دارد 
اپلیکیشن ها می توانند یاریگر ما برای انجام دادن آن ها باشند. در این مطلب به معرفی 

اپلیکیشـن هایی می پردازیـم کـه هـر کـدام بـه طریقـی روزه داری مـا را تکمیـل می کنـد.    

      ربنا
ربنا یکی از کامل ترین اپلیکیشــن های مذهبی اســت؛ اپلیکیشــنی که بــا آن می توانیــد اوقات 
شرعی شهرتان را روی موبایل خود داشته باشید. ربنا اپلیکیشن جامعی برای روزه داران است. 
نسخه صوتی و ترجمه دعاهای روزانه ماه رمضان، قبله نمای دقیق، مجموعه ای از دعاهای 
مختلف این ماه مبارک، احکام روزه و پاسخ سوال های شرعی درباره عبادت های ماه رمضان، 
ذکرشــمار و پیام ها، زنگ هــا و آهنگ هــای پیشــواز مناســبتی از دیگر امکانات این اپلیکیشــن 

هستند. عالوه بر این ها، ربنا رابط کاربری زیبایی دارد و کار با آن راحت و روان است.
 

     آفاق تبیان - اذان گو
آفاق تبیان شما را از جســتجوی اوقات شــرعی بی نیاز می کند. حتی نیازی نیست شهر خود را 
به اپلیکیشــن اعالم کنید: خود اپلیکیشــن بر اســاس موقعیت جغرافیایی ساعت های شرعی 
را به اطالع شــما می رســاند و مثل رادیویی هوشــمند از گوشــی شــما اذان پخش می کند. شــما 
می توانید بر اســاس ســلیقه تان از بین هفت موذن مختلــف یکی را برای خــود انتخاب کنید. 
با »آفاق« همچنین می توانید برای دعاها و نمازهای مختلف آالرم تنظیم کنید تا برای مثال 

اپلیکیشن نیم ساعت قبل از اذان صبح به شما یادآوری کند که نماز شب بخوانید.
 

     تغذیه رمضان
در مــاه رمضــان عادت هــای غذایــی مــا عــوض می شــود؛ دیگــر مثــل ســابق ســه وعــده غــذا 
نمی خوریم و باید عادت غذایی جدیدی پیدا کنیم تا بدن ســالم تری داشــته باشــیم. در این 
شــرایط، بیش از قبل باید به فکر تغذیه خود باشــیم. اپلیکیشــن تغذیه رمضــان در این راه به 
کمک شــما می آیــد. در ایــن اپلیکیشــن برنامه غذایــی ســی روزه برای مــاه رمضان شــما تهیه 
شــده که ســفره غذایی  شــما را متنوع تر می کند. طرز تهیه این غذاها هم آموزش داده شــده تا 
به ســرعت بتوانید غذای هر روز را درســت کنید. این غذاهــا از لقمه های کوچک تــا انواع آش 
و ســوپ و غذاهــای برنجــی مناســب مــاه رمضــان را شــامل می شــود. نکته دیگــر دربــاره این 
اپلیکیشن توصیه های غذایی و نکات مفیدی است که با رعایت کردنشان در کنار روزه داری 

بدن سالم تری خواهید داشت.

معرفی اپلیکیشن های رمضانی
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     مفاتیح  الجنان
مفاتیح الجنان فقــط مخصوص ماه رمضان نیســت و خوب 
گوشــی همراهتــان داشــته باشــید. ایــن  اســت همیشــه در 
اپلیکیشــن مجموعــه دعاهــای  اپلیکیشــن محبوب تریــن 
مفاتیح الجنان اســت کــه عالوه بــر تمــام دعاهــا، منتخبی از 
ســوره های قــرآن، مجموعــه ای از اعمــال ماه هــای مختلف 
و  زیارت هــا  از  مجموعــه ای  رمضــان(،  جملــه  )از  قمــری 
حواشــی مفاتیح الجنــان را هــم طبقه بنــدی کرده اســت. در 
شب زنده داری شــب های قدر این اپلیکیشــن تمام دعاهای 

مورد نیاز را در اختیار شما قرار می دهد.

     انواع حلوای ویژه ماه رمضان
شــیرینی هایی مثل زولبیا، بامیــه و حلوا اجزای جدانشــدنی 
ســفره های افطارنــد. ایــن اپلیکیشــن به طــور تخصصــی به 
حلوا و انــواع آن می پــردازد و دســتور پخت هر کدام را به شــما 
گر می خواهید در طــول یک ماه حلواهای  آموزش می دهد. ا
متنوع سر سفره افطار داشته باشــید، این اپلیکیشن را نصب 
کنید و از تنوع حلواها شگفت زده شــوید؛ حلواهایی که اتفاقا 

پختنشان به هیچ وجه سخت نیست.
 

     قرآن صوتی حبل  المتین
قرآن صوتی حبل المتین یکی از جامع ترین اپلیکیشــن های 
قــرآن اســت. در ایــن اپلیکیشــن متــن تمــام ســوره ها بــا 27 
ترجمــه مختلــف، 15 ترتیــل، 9 تفســیر و 3 ترجمــه گویــا در 
اختیار شــما قرار گرفته اســت. هم زمــان با تالوت قــرآن متن 
آیــات خوانــده می شــود و ترجمــه آن بــه صــورت زیرنویــس 
پخش می شــود. این اپلیکیشــن کامــال با اندرویــد هماهنگ 
اســت و به بهترین شــکل آیات قرآن را در گوشی شما نمایش 
می دهد. دیگر امکان این اپلیکیشن، که به خصوص در ماه 
رمضــان بــه کار می آید، امــکان شــرکت در ختم قــرآن آنالین 
اســت. البتــه می توانید بــرای خودتــان هم برنامه شــخصی 

ختم قرآن تعریف کنید.
 

     سحر خیز
برای برخــی از روزه داران ســخت اســت کــه صبــح زود پیش 
از اذان صبــح از خــواب بیــدار شــوند و بــه عبــادت بپردازنــد. 
اپلیکیشن سحرخیز درواقع یک زنگ هشــدار است که برای 
توقف زنگ شما را مجبور می کند کارهایی مثل روشن کردن 
چــراغ، تــکان دادن گوشــی یــا اســکن کــردن بارکــد را انجــام 
دهید. بــا ایــن کارها قطعــا خواب از ســر شــما می پــرد. ضمنا 
با اســتفاده از ایــن اپ می توانید از اوقات شــرعی شــهر خود و 

زمان اذان مطلع شوید.
 

     ذکر شمار
ذکر شمار برنامه ای است که شــما را از نگرانی فراموش کردن 
ذکرهای تــان در مــی آورد. در ایــن برنامــه انــواع ذکرهایــی 
مســتحبی وجود دارد تنها کار الزم انتخاب یکی از این ذکرها 
اســت خود برنامه بــر اســاس زمانبندی کــه بــرای آن تعیین 

می کنید به شما یادآور می  شود که ذکرهای الزم را بخوانید. 

     تقویم اذان گو بادصبا
بــا بیــش از 9 میلیــون نصــب  گــو بادصبــا«  »تقویــم اذان 
اســت  ایرانــی  مذهبــی  اپلیکیشــن  محبوب تریــن  فعــال، 
کــه عمــده موفقیتــش هــم بــه قابلیــت پخــش اذان برنامــه 
منطقــه  کافیســت  برمی گــردد.  همــراه  گوشــی های  روی 
زندگی تــان را در اپ وارد کنیــد تــا اپلیکیشــن اوقــات شــرعی 
مختلف را یــادآوری کند. البتــه کاربرد بادصبــا فقط محدود 
کنون،  به پخش اذان نیســت. از زمــان عرضه این برنامــه تا
توســعه دهنده بــه واســطه افــزودن قابلیت هــای بیشــتر تــا 
حدودی موفق شــده تا کاربران را از بقیه برنامه های مذهبی 
بی نیــاز کنــد؛ وجــود اعمــال و دعاهــای روز، قبله نمــا و حتی 
ابزارهای مدیریتی ساخته موج همراه را تبدیل به یک جعبه 
ابــزار مذهبی کرده اســت. موج همــراه اپ قــرآن صوتی حبل 
المتین نیز ساخته که برای دسترســی به آن در باد صبا، ابتدا 

باید اپلیکیشن را دانلود کنید.

     قلم هوشمند رمضان
بزرگترین نکته مثبت »قلم هوشمند رمضان« تمرکز آن روی 
ماه مبارک رمضان بــوده و به همیــن خاطر برای کســانی که 
بــه دنبــال برنامــه ای فقــط بــرای اعمــال و دعاهــای همین 
ماه هســتند، برنامه مناســبی به شــمار  می رود. قلم هوشمند 
رمضان تمام دعاهای ماه رمضان را داشته و هر کدام از آن ها 
را که خواســتید می توانید با صوت و ترجمه گــوش دهید. در 
کنار ادعیه روزانه ماه مبارک رمضان، ســوره های قرآن نیز به 

صورت دسته بندی در برنامه حضور دارند.
 

     شبکه مجازی ختم آنالین قرآن کریم
یکی از اعمالی که در ماه رمضان مرســوم است، ختم گروهی 
قرآن بــوده و اپلیکیشــن »شــبکه مجــازی ختم آنالیــن قرآن 
کریــم« می خواهــد بــه کاربــر بــرای همیــن کار کمک کنــد؛ با 
پیوســتن به بقیه کاربران، در ختم قرآن شــریک شــوید. بعد 
از نصب برنامه، ابتدا بایــد ثبت نام کنید و بعــد از ورود به اپ 
روی آیکن دســت بــاالی صفحــه بزنیــد تــا آیاتی بــه نمایش 

درآمده و آن ها توسط قاری برنامه خوانده شوند.
بعــد از اینکــه قــاری تــالوت آیاتش تمــام شــد، یعنی شــما آن 
قســمت از قــرآن را خوانده ایــد و بنابرایــن در ختــم شــرکت 
کرده اید. البته با تکرار این کار می توانید آیات بیشــتری را نیز 
بخوانید. جــدا از توانایــی انتخاب قــاری، همچنین قابلیت 
این را داریــد تا تعــداد آیاتی کــه برای  ختــم قرآن نشــان داده 

می شوند را به دلخواه کم یا زیاد کنید.

     اذان گو - برای آیفون
اذان گو اولین اپلیکیشــن پخش اذان برای آی اواس اســت. 
بــا این برنامــه می توانیــد هر جایــی که هســتید با اســتفاده از 
سیســتم جی پــی اس اذان را با صــدای موذن هــای مختلف 
بشنوید، با نزدیک شــدن به زمان قضای نمازهای پنج گانه 
نوتیفیکیشــن دریافت کنید یا در اوج گرســنگی بفهمید چند 
ســاعت دیگر به اذان مانده اســت. این اپلیکیشن همچنین 

تقویم تمام روزهای سال و قبله نمای دقیق هم دارد.    

یکی از اعمالی 
که در ماه رمضان 

مرسوم است، 
ختم گروهی قرآن 
بوده و اپلیکیشن 
»شبکه مجازی 

ختم آنالین قرآن 
یم« می خواهد  کر

بر برای  کار به 
کار کمک  همین 
کند؛ با پیوستن 

کاربران،  به بقیه 
در ختم قرآن 

ید.  یک شو شر
بعد از نصب 

برنامه، ابتدا باید 
کنید و  ثبت نام 

بعد از ورود به اپ 
روی آیکن دست 

باالی صفحه 
بزنید تا آیاتی به 

نمایش درآمده و 
آن ها توسط قاری 

برنامه خوانده 
شوند
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راهنمای رمضان
     بندهبهبیماریسنگکلیهدچارهستم.درمراجعه
بهپزشک،نوشیدنبسیارمایعاتراتجویزنمودند.در

ماهمبارکرمضانامسالچهوظیفهایدارم؟
گر جلوگیــری از بیمــاری کلیه مســتلزم نوشــیدن آب یا ســایر  ا
مایعات در طول روز باشــد، روزه گرفتن بر شما واجب نیست؛ 
گر مریضی شــما تا ماه رمضان ســال بعد ادامه داشته باشد،  و ا
روزه هــا قضــا نــدارد؛ ولکن بایــد بــرای هــر روزه یک مــّد طعام 

)تقریبًا 750 گرم گندم یا نان و مانند آن( به فقیر بدهید.
 

گرکســیمدتیباجنابتروزهگرفته،ونمیدانسته      ا
کهبایدغسلکند،آیاروزههایاوصحیحاست؟

در صورتی که جاهل به جنابت خود بوده واصاًل نمی فهمیده 
جنابت چیســت و جنب شــدن عمــدی در شــب مــاه رمضان 
گــر جنابت را  بــوده و نــه در روز آن، روزه ها صحیح اســت ولی ا
می دانسته و جاهل به وجوب غسل بوده باید قضای روزه ها 

گر غافل از حکم مسأله بوده، کفاره ندارد. را به جا آورد و ا
 

کــه40روزهمیباشــدراشــیر      همســرمفرزندمــان
میدهــد،نســبتبــهروزهدرمــاهمبــارکرمضــانچــه

وظیفهایدارد؟
گر به دلیل کم یا خشک شــدن شــیر بر اثر روزه، خوف ضرر بر  ا
طفل داشــته باشد، و شــخص دیگری نیســت که بچه را شیر 
بدهد، روزهایی از ماه مبارک که خوف ضرر است روزه را افطار 
کند، وبرای هر روز بایــد یک مّد طعام )تقریبــًا 750 گرم گندم 
یا نان یا جو یا برنج یــا آرد( به فقیر بدهد، و قضــای روزه را هم 
گر قضــای روزه را بدون عذر تــا ماه رمضان  بعدًا به جــا آورد؛ و ا
بعــد انجــام ندهــد، کفــاره ی تأخیــر )یک مــّد طعام بــرای هر 

روزه( واجب می شود.
 

     کســیکــهآبدراختیارنــدارد،ویابهدلیــلعذرهای
دیگرغیرازتنگیوقتنمیتواندغســلجنابتبکند،آیا
خودرادرشــبهایماهمبارکرمضان

ً
جایزاستعمدا

ازطریقحاللجنبکند؟
گر وظیفه او تیّمم باشد، و بعد از این که خود را جنب کرده، وقت  ا

کافی برای تیّمم داشته باشد، این کار برای وی جایز است.

      آیاحسابمسافتشرعی،ازحّدترخصاست؟
مسافت شرعی از انتهای شهر مبدأ محاسبه می شود، نه از حّد ترخص.

      مــندختــریهســتمکــهازنظــرجســمیتقریبًادرتمــامســالهایزندگــیضعیــف
بودهاموازسن9سالگیکهبایدروزهمیگرفتمبهدالیلمختلفازجملهسهلانگاری
وضعفودرسوبهمریختنعادتماهیانهنتوانســتهامکاملروزههایمرابگیرم.در
طولماههایبعدرمضاننیزبهدلیلمدرسهرفتنوضعفوکوتاهیو...نتوانستهام
چندانجبــرانکنم.االنحــدود161عــددروزهازســالهایپیــشقضــادارم.وظیفه
چیست؟همچنانضعفشدیدجسمیامکهدردوسهسالاخیرتشدیدشدهاجازه

روزهگرفتنبیشازدوسهروزهدرماهشایدهمکمتررانمیدهد؟
گر افطــار عمدی روزه مــاه مبارک  ترک روزه به مجــّرد بعضــی از عذرها جایز نیســت، بنابرایــن ا
رمضان به مجرد احتمال عدم وجوب روزه بر شــما باشــد، در فرض ســؤال عالوه بــر قضا، کّفاره 
گر افطار به علت ترس از ضرر باشد و ترس هم منشأ عقالیی داشته  هم بر شما واجب است. اما ا
ج و مشقت  باشد، و یا این که تحمل روزه برای شــما همراه با مشقت زیاد بوده و وقتی که به حر
می رســیدید افطار مینمودید افطار برای شــما جایز بوده و کّفاره واجب نیست، ولی قضا بر شما 
واجب است و چنانچه تأخیر قضا تا رمضان آینده بدون عذر شــرعی بوده، برای هر روزه، کفاره 

تأخیر یعنی یک مّد طعام )تقریبًا 750 گرم گندم یا نان و مانند آن( بپردازید.
 

     امســالکنکــوردارم.وبــاتوجــهبهایــنکهمــاهرمضــاندقیقًاقبــلازکنکوراســت
مطالعهدرحالتروزهبســیارســختاســت.چونپارســالهماینشــرایطروتحمل
کــردموروزهگرفتــمودرکنکــوررتبــهخــوبنیــاوردم.خانــوادهاممــرامجبــورکــردهاند
کهامســالنبایــدروزهبگیــریوبایــددرسبخوانــی!وظیفــهمنچیســت؟آیــاازفرمان

اجباریپدرومادراطاعتکنمیاخالففرمانعملکنم؟
صرف آنچه ذکر شده مجوز ترک روزه نبوده و اطاعت از پدر و مادر در ترک واجب، جایز نیست.

 
     آیاترکروزهبهجهتاهمیتوسرنوشــتسازبودنامتحاناتنهاییوسراسری،

ویاکنکور،وبجاآوردنقضایآنهادرفرصتبعدی،جایزاست؟
صرف امتحان یا کنکور و امثال آن، مجّوز ترک روزه نیست؛ و در صورت ترک روزه عالوه بر قضا، 
کفاره ی افطار عمد هم دارد. البته می توانید تا قبل از اذان ظهر حّد اقل به مقدار مسافت شرعی 

سفر، و در آن سفر افطار کنید، و بعد از ماه رمضان، قضای روزه را بگیرید.
 

گرکســیدرهنگامیکهروزهاســتبعضیدعاهاییکهازطــرفمعصومینعلیهم      ا
الســالمواردشــدهویاقرآنرا،بهدلیلکمســوادییافراموشــییاناتوانیدریادگیری،

غلطبخواندبااینکهمیدانددرستنمیخواند،آیاروزهاشباطلمیشود؟
خیر، آنچه ذکر شده ضرری به صحت روزه نمی رساند.

احکام روزه بر اساس استفتاء 
از حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای )مدظله العالی(
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     دختــریکــهبــهســنتکلیــفرســیده،ولــیبــهعلت
گرفتــننــدارد،وبعــداز ضعــفجســمانیتوانایــیروزه
مــاهمبــارکرمضــانهــمنمیتوانــدقضــایآنرابــهجــا
آوردتــااینکــهمــاهرمضانســالبعــدفــرامیرســد،چه

حکمیدارد؟
ناتوانــی از گرفتــن روزه و قضــای آن بــه مجــرد ضعــف و عدم 
قدرت موجــب ســقوط قضــای روزه نمی شــود، بلکــه قضای 

روزه  های ماه رمضان که از او فوت شده، بر وی واجب است.

     دخترانــیکــهتازهبهســنتکلیفرســیدهانــدوروزه
گرفتنبرآنهامقداریمشکلاست،چهحکمیدارند؟
کمــالنــهســالقمــری آیــاســنبلــوغشــرعیدختــرانا

است؟
بنا بر نظر مشهور، بلوغ شرعی دختران همان تکمیل نه سال 
قمری است که در این هنگام روزه بر آن ها واجب است و ترک 
گر روزه گرفتن  آن به مجرد بعضی از عذرها جایز نیست، ولی ا
برای ایشان ضرر داشته باشــد یا تحمل آن برایشــان همراه با 

مشقت زیاد باشد، افطار برای آن ها جایز است.

گــردخترنهســالهایکــهروزهبراوواجبشــده،به      ا
دلیــلدشــواری،روزهاشراافطــارنمایــد،آیــاقضــابــراو

واجباستیاخیر؟
قضای روزه   هایی کــه از ماه رمضــان افطار کرده، بــر او واجب 

است.

     مــنبــراثــرضعــفجســمانیازابتــدایســنبلــوغ
تــادوازدهســالگیروزهنگرفتــهام،درحــالحاضــرچــه

تکلیفیدارم؟
واجب است روزه   هایی را که در ماه مبارک رمضان نگرفته  اید 
گر افطار  با این که به سّن تکلیف رســیده بودید، قضا کنید، و ا
روزه ماه رمضان عمدی و اختیاری و بدون عذر شــرعی بوده، 

کّفاره هم بر شما واجب است.

     کســیکــهدراوائــلســنتکلیفبــراثرضعــفوعدم
توانایی،نتوانســتهروزهبگیرد،آیافقطقضــابراوواجب

ارهباهمبراوواجباست؟
ّ
استیاقضاوکف

گــر گرفتــن روزه بــرای او حرجــی نبــوده و عمــدًا افطــار کرده،  ا
گر خوف داشــته  عالوه بــر قضا، کّفاره نیــز بر او واجب اســت و ا
گر روزه بگیرد مریض شــود، فقط قضــای روزه  ها بر  باشــد که ا

عهده او می باشد.

گــرشــخصیجهــتشــغلیکــهداردونمیتوانــدآنرارهاکنــدچنانچهبــراثر      ا
تشــنگییاگرســنگیروزهبرایشحرجیباشــد،وهمچنینافرادکمســنوســال
کهروزهگرفتنبرایآنهامشــّقتشــدیدداردآیاازاّولروزمیتواننــدافطارکنندیا

اینکهحکمدیگریدارند؟
ج و مشــّقت شــدند، می  توانند افطار نمــوده و بعدا باید  در فرض ســؤال، هر وقت دچار حر

روزه آن روز را قضا نمایند. 

     درماهرمضانبایدبرایهرروزنّیتکرد،یااینکهیکنّیتدراولماهکافیاست؟
گر شــب اول مــاه رمضــان نّیت کنــد کــه یــک مــاه را روزه بگیــرد، کافی اســت؛ ولــی بهتر  ا

)احتیاط مستحب( است در هر شب ماه رمضان، برای روزه فردای آن نیز، نّیت کند.

     مادرمنّیتکردکــهکلماهراروزهبگیردولیبعدازهفتروزمریضشــد،حاال
وظیفهاشچیست؟

ِصرف نّیت، چیزی به عهده اش نمی  آورد بنابراین در فرض مذکور روزه بر او واجب نیست.

     شــخصیشــبنّیتروزهکردهوباهمیــننّیتتابعــدازاذانصبــحخوابیده،
وقتیبیدارشــدهحواســشنبودهوپسازنوشــیدنآبیادشآمدهبودکهشب

نّیتروزهکردهاست،آیادراینصورتروزهاشصحیحاست؟
گر نّیــت قبلیـ  هرچنــد به صورت  انجام ســهوی ُمفِطر ضرری بــه صحــت روزه نمی  زند و ا

ارتکازیـ  موجود باشد، کفایت می  کند.    



گزارشـی دربـاره اختتامیـه پنجمیـن هفتـه هنـر انقـاب نخسـتین مطلـب از 
بخـش فرهنـگ و هنر این شـماره اسـت. گفتگو با دکتـر دادبه چهره ماندگار 
ادبیـات عرفانـی بـه مناسـبت روز فردوسـی، نوشـتاری از دکتـر دینانـی درباره 
کـران ایـن  خیـام و اسـرار هسـتی و مطالبـی دربـاره »تختـی« فیلـم درحـال ا
کوتاهـی  روزهـا بـرای خواننـدگان ایـن بخـش فراهـم آمـده اسـت. داسـتان 
درباره سـیل در اسـتان گلسـتان و اشـعاری درباره همین موضوع از شـاعران 
جـوان و سرشـناس کشـور و همچنیـن برشـی از یـک رمـان بخش هـای دیگر 

ایـن قسـمت از »مهـر و مـاه« هسـتند.

فرهنگوهنر

46

گفتگو با خویشتن
قهرماِن تنها روی دوش مردم
سین هشتم
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جنگیدم تا اتفاق افتاد

تخیل تعریف می شود. انقالب اسالمی فرصت های متنوعی 
را در فضای هنر استعالیی پدید آورد. انقالب اسالمی فرصتی 
برای بــروز هنر مقاومــت پدیــد آورد؛ هنر ملتی که چهل ســال 
در برابــر خارجی هــا مقاومت کرد. ایــن چهل ســال فرصتی را 
برای پرداخت به هنری غنی ایجاد کــرد. این دوران، دوران 
خاصی اســت که شــاخه های مختلف هنر را بارور کرده و این 

بخش قابل توجهی از هنر و انقالب است.
کوثــری پشــت تریبــون آمــد  در ادامــه ایــن آییــن، ســردار 
کــه کمتــر از آن صحبــت  و گفــت: یکــی از ویژگی هــای هنــر 
می شود، امنیت در جامعه ما ست، برقراری امنیت در جامعه 
ما یک هنر است. کشور ما از امنیت باالیی برخوردار است. در 
همه این چهل سال دشمنان اســالم می گفتند انقالب ایران 
دوام ندارد و هرسال فتنه های مختلفی علیه کشور ما ایجاد 
می کردند. مــا خودمــان خواســتیم کشــورمان را اداره کنیم و 
جلوی تجاوز و توطئه های شــما ایستادیم. ســپاه یک ارگان 
با سابقه چهل ساله و از بطن خود مردم است. وی ادامه داد: 
با هنــر خــود می توانیم گوشــه ای از ایــن زحمــات را به گوش 

جهانیان برسانیم.
هم زمان با آییــن اختتامیه هنر انقالب در ســالن ســوره حوزه 
ابراهیــم  بهبــودی،  اهلل  هدایــت  رضا امیرخانــی،  هنــری، 
حاتمی کیــا، مســعود نجابتــی و مهــدی نقویــان به عنــوان 
نامزدهــای نهایــی دریافــت جایــزه چهره ســال هنــر انقالب 
معرفــی شــدند کــه در نهایــت ابراهیــم حاتمی کیــا به عنــوان 

چهره سال هنر انقالب معرفی و تجلیل شد.

     راه را با هم ساختیم 
ابراهیــم حاتمی کیــا پــس از دریافــت ایــن جایزه، گفــت: این 
لحظه بسیار ارزشمندی اســت که افتخار به آن می کنم. عمر 
چهار دهه فیلم سازی من به اندازه عمر انقالب است و تا یادم 

می آید باال و پایین های بسیاری برای ساخت فیلم داشتیم.
این کارگردان پیشکســوت ســینما و تلویزیون کشــور، افزود: 
این مسیر هموار و آسفالت نبود تا ما در آن حرکت کنیم راه را با 
هم ساختیم و مسیر را با هم هموار کردیم و مباحثی همچون 
هنرمتعهد، هنرمند انقالبــی و باید و نبایدها، مســائلی بودند 
ح شــدند. آن چیزی که باید گفت و  که در ابتدای انقالب مطر
نباید گفت و هنر متعهد و هنر انقالبی، که چگونه باید باشــد. 

این ها مسائلی بود که برای آن زحمت ها کشیدیم.
کارگــردان پیشکســوت ســینما و تلویزیــون بــا اشــاره  ایــن 
بــه مشــکالت خــود در مســیر فیلم ســازی، اظهــار داشــت: در 
ایــن ســال ها بایــد بــرای هــر فیلمی کــه مســئله ای داشــت، 
می جنگیــدم تــا آن فیلــم اتفــاق بیافتــد. در ایــن چهل ســال 
متلک ها و حرف های ســنگینی شــنیدم. این را به این خاطر 
گفتم کــه بگویــم بعضــی وقت هــا تازه نفس های ایــن حوزه 
با چند انگ شــنیدن نفسشــان می ُبرد و شــروع می کنند نوید 

دادن که در این حوزه نخواهیم ماند.
برگزیــده چهــره ســال هنــر انقــالب در ادامــه ســخنان خــود به 
جوانــان در ایــن عرصه توصیه کــرد از انتقادها دلســرد نشــوند 
که باید بمانیــم 40 ســالگی انقالب تــازه آغاز راه اســت. به  چرا
گفتــه وی عزیزانــی کــه وارد این مســیر می شــوند بایــد مراقب 

محمدمظاهریان

حاتمی کیا در اختتامیه پنجمین هفته هنر انقالب

آیین اختتامیه پنجمین هفته هنر انقالب اسالمی با حضور اهالی فرهنگ و هنر، 26 فروردین ماه 
در حوزه هنری برگزار شد. هفته هنر انقالب اسالمی با هدف مرور کارنامه فعالیت های فرهنگی، 
هنــری و رســانه ای یک ســاله در رشــته های مختلــف، فروردین ماه هرســال هم زمان با ســالروز 

آسمانی شدن سید شهیدان اهل قلم، شهید سید مرتضی آوینی، برگزار می شود.
این رویداد که بــه همت حوزه هنری برقرار اســت، ضمن معرفی یک هنرمنــد، فعال فرهنگی 
و شــخصیتی تأثیرگذار در یک هفته به نمایش تازه ترین فیلم ها، اجــرای نمایش ها، برگزاری 

کنسرت ها و نمایشگاه های نقاشی، طراحی و پوستر، کارتون و کاریکاتور و... می پردازد.
جشن هفته هنر انقالب در دوره های نخست برگزاری خود به اجرای برنامه ها و فعالیت های 
فرهنگی و هنــری با مضامیــن و مفاهیــم مرتبط بــا سیاســت ها و اهــداف این رویــداد محدود 
کنون به معرفی چهار شــخصیت تأثیرگذار و جریان ساز بر اشاعه و ترویج  می شد و از سال 93 تا
هنر انقــالب در ابعاد ملــی و بین المللی پرداخته اســت. این شــاخصه ها نه صرفــًا در هنر که به 
جریان ســازی، کنشــگری در برابــر رویدادهــای اجتماعــی، سیاســی، اقتصــادی و فرهنگــی و 

هنری نیز تعریف می شود.

     هنری شایسته مردم
در اختتامیــه پنجمین هفته هنر انقالب، محســن مؤمنی شــریف رئیــس حوزه هنری با اشــاره 
به تلخ کامی کشــور به دلیل وقوع ســیل گفــت: هفته هنر انقالب اســالمی فرصتی بــرای نگاه به 
کارنامــه هنری و نگاه به آینده اســت. ســالی که گذشــت ســال خوبی بــرای هنرمندان مــا بود. 
در حوزه کتــاب با وجود بحران در نشــر و افزایش قیمت کاغذ، شــاهد انتشــار کتــاب »خاطرات 
سفیر« بودیم که بسیار پرفروش شد و استقبال از کتاب »رهش« رضا امیرخانی هم در نوع خود 
شاهکار بود. در حوزه تجســمی هم هنرمندان بیش ازپیش فعالیت داشــتند و آنچه را شایسته 
مردم ایران بود نشــان دادند. حوزه هنرهای نمایشی سال ها بی مخاطب بود، اما نمایش های 
تئاتر مسجد در حوزه هنری پررونق شد و حتی در حلب نمایشی اجرا شد که بسیار پرمخاطب و از 
اتفاقات خوب در این حوزه بود. در حوزه ســینما نیز باوجود نمایش برخی فیلم ها که با فرهنگ 
ما مغایرت دارد، فیلم هایی ساخته می شود که در کشورهای همسایه نیز پرمخاطب می شوند؛ 

مانند فیلم »به وقت شام« ابراهیم حاتمی کیا.
کارهــای بــزرگ هســتیم. البتــه  مؤمنــی شــریف ادامــه داد: در حــوزه موســیقی نیــز منتظــر 
نگرانی هایــی نیز در این حــوزه وجــود دارد که آن بخش ورود ســرمایه های مشــکوک در حوزه 
هنر و فرهنگ است. حضور برخی از آن ها سبب فســاد شده است و این بخش نیازمند نظارت 
است تا هنر کشور آســیب نبیند. وی افزود: امســال با شــروع گام دوم انقالب، نگاه ما به آینده 
اســت. وظیفــه هنرمندان ســاختن آینده اســت و مقــام معظم رهبــری مســیر آینده را بــرای ما 

ترسیم کرده اند.

     انقالب، فرصت بروز هنر
همچنین در ادامه این آیین، سید عباس صالحی وزیر ارشاد گفت: انقالب ما در ارتباط با حوزه 
هنر اتفاقــات بزرگی را رقم زده اســت. فضای هنر در صد ســال اخیر به ویــژه در دوران پهلوی به 
ســمت گسســت حرکت می کرد و زنان در جامعه متدین از تحصیــالت فاصله گرفتــه بودند؛ اما 

گر انقالب نبود، ما شاهد پیشرفت زنان نبودیم. انقالب به کمک زنان آمد و ا
وی اضافه کــرد: انقالب فرصتی برای حضــور همه جانبه بــرای همه ایجاد کــرد. هنر با عنصر 
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باشــند و تحمــل کننــد شــمایی کــه بــا نــام شــهید آوینــی وارد 
گذار شده که به راحتی  می شوید تعهدی در این مسیر به شما وا

نباید از آن دست بکشید یا از اتفاقات پیشرو خسته شوید.
حاتمی کیــا به نقش شــهید آوینــی هم اشــاره کــرد و گفت: در 
برخــی برنامه ها تــالش می کننــد آقا مرتضــی آوینــی را الئیک 
جلــوه دهنــد. برخــی برنامه هــای تلویزیونــی می خواهنــد 
آقــا مرتضــی را از آن باال بــه پایین کشــیده و بــه زمیــن بزنند. 
شهرت گوســاله ســامری می تواند همه ما را دچار مسئله کند 
ولی باید مواظب باشــیم و امروز خوشــحالم از دســت عزیزی 
چون مرتضی فرهنگی و ســایرین که هم سنگرانم محسوب 
می شــوند هدیه می گیرم. برگزیده چهره ســال هنر انقالب در 
کید کــرد که دعا کنید از این مســیر دور  ادامه ســخنان خود تأ

نیفتم و همچنان پیش بروم.

     برگزیدگان
کارگردانــی فیلــم  ابراهیــم حاتمی کیــا نیــز  معیــار انتخــاب 
ســینمایی »به وقت شــام« و پرداختــن به موضــوع مدافعان 
حرم و مبارزه با تروریسم و توفیق در جذب مخاطب گسترده 
و معیــار انتخــاب مســعود نجابتــی، تأثیرگــذاری در عرصــه 
هنــر تجســمی، جشــنواره ها و رویدادهــای بــزرگ هنــری، 
کنــش بــه وقایــع  آمــوزش هنرمنــدان متعهــد و جــوان و وا
مهم جهــان بــا نگاهی هنــری، مدیریــت و دبیری جشــنواره 
تجســمی مقاومت، توجه بــه کادرســازی و آموزش گســترده 
کنش هنرمندانــه، متعهدانه و  هنرمندان متعهــد و جوان، وا

بهنگام نسبت به وقایع جهان اسالم عنوان شد.
در این راســتا معیــار انتخــاب رضا امیرخانی به عنــوان یکی از 

نامزدهای دریافت جایزه چهره ســال هنر انقــالب، برنده جایزه یازدهمیــن دوره جایزه جالل 
کثری مخاطب  در ســال 97 برای نویســندگی رمان »رهش«، تأثیرگــذاری ادبی و جــذب حدا
عنوان شــد. همچنیــن معیار انتخــاب هدایــت اهلل بهبــودی، برنــده یازدهمین جایــزه جالل 
در ســال 97 برای نویســندگی کتاب »الف-الم-خمینی« و مستندســازی از وقایــع مهم تاریخ 

ح شده است. انقالب مطر
ج از  معیار انتخاب مهدی نقویان نیز به عنوان کارگردانی مستندهای »در برابر طوفان«، »خار
دید 2« و »ایران 20«، مستندسازی و شناســاندن افتخارات و دستاوردهای انقالب اسالمی به 

ح شده است. شیوه ای نوین مطر
این رویداد با تغییراتی نسبت به ســال گذشته ازجمله گسترش آن به ســایر استان ها به واسطه 
معرفی هنرمندان برتر استانی در زمینه هنر انقالب، افزایش تعداد برنامه ها ازجمله نشست های 
تخصصی، استفاده از ظرفیت سایر نهادها و سازمان های دولتی و خصوصی به منظور گسترش 
مخاطبــان و بهره گیری عمــوم مــردم از برنامه های هفتــه هنر انقــالب در تهران و شهرســتان ها 

توسط حوزه هنری و به همت موسسه فرهنگی هنری سپهر سوره هنر برگزار شد.    

......
سید عباس صالحی: انقالب فرصتی برای حضور همه جانبه برای همه ایجاد 
یف می شود. انقالب اسالمی فرصت های متنوعی  کرد. هنر با عنصر تخیل تعر
را در فضای هنر استعالیی پدید آورد. انقالب اسالمی فرصتی برای بروز هنر 

کرد. این  مقاومت پدید آورد؛ هنر ملتی که چهل سال در برابر خارجی ها مقاومت 
کرد. این دوران، دوران  چهل سال فرصتی را برای پرداخت به هنری غنی ایجاد 
خاصی است که شاخه های مختلف هنر را بارور کرده و این بخش قابل توجهی 

از هنر و انقالب است
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شاهنامه 
جلوه گاه حکمت ایرانی

را جهــان حماسهســرای بزرگتریــن فردوســی چــرا
چــه اســاس بــر بهبیاندیگــر مینامنــد؛ »حکیــم«
شــاخصهاییبــهفردوســیوشــاعرانیچــونخیــام،

ناصرخسرو،نظامیوسناییحکیمگفتهاند؟
حکمــت، تمــام معانــی فلســفه یــا بخشــی از معانی فلســفه را 
بیــان می کند. بــه تعبیر اهــل منطــق: اواًل، حکمت با فلســفه 
نســبت تســاوی دارد و هــر معنایــی کــه از فلســفه برمی آیــد از 
حکمــت نیــز برمی آیــد: فلســفه عقلــی- اســتداللی، حکمــت 
عقلی- استداللی؛ فلسفه عرفانی و اشــراقی؛ حکمت عرفانی 
و اشــراقی؛ فلســفه اخالقی و ایمانی، حکمت اخالقی و ایمانی 
کــه حکمــت نیــز چنــان فلســفه دارای معنــای  و... یعنــی 
عامی اســت کــه بــر گونه هــای مختلــف جهان بینــی اطــالق 
می گردد، چنان کــه فی المثل کتاب »ســیر حکمــت در اروپا«، 
نوشــته مرحوم محمدعلی فروغی حاوی انواع جهان بینی ها 
و فلسفه هاســت. اطالق حکمت بر فلســفه ابن سینا چنان که 
در عنــوان کتــاب »حکمــت بوعلــی« تألیــف عالمــه حائــری 
مازندرانی دیده می شــود، جلــوه ای از معانی عــام حکمت به 
شمارمی آید، ثانیًا، حکمت با فلسفه نسبت عموم و خصوص 
مطلــق دارد، یعنی هــر حکمتــی، فلســفه )نوعی فلســفه( نیز 
هســت، اما تنهــا برخــی از انــواع فلســفه، حکمــت محســوب 
می شود و آن فلســفه های عرفانی و اشراقی و اخالقی و ایمانی 
اســت و فلســفه عقلی- اســتداللی حکمت به شــمار نمی آید. 
حکیم نیز به تبع حکمت گاه با فیلسوف نسبت تساوی دارد و 

گاه نسبت عموم و خصوص مطلق.
و اما حکیم فردوســی و حکمــت او: حکمتــی که در شــاهنامه 
از آن ســخن می رود، حکمــت ملی ایــران اســت و آن حکمت 
اشــراقی اســت که فردوســی در آغاز شــاهنامه و نیز جای جای 
ایــن اثــر ســترگ از آن ســخن می گویــد. حکمــت ملــی ایــران؛ 
حکمت اشــراقی بــه لحــاظ نظــری و معرفت شناســی مبتنی 
اســت بر شــهود و به لحاظ عملی، حال و هوای اخالقی دارد، 
گر از یک سو مستلزم آموختن است  زیرا دست یافتن به شهود ا
از ســوی دیگر مســتلزم تزکیه باطن نیز هســت و تزکیــه باطن 
جز از طریق در پیش گرفتن شــیوه های اخالقی و عرفانی )که 
عرفان عملی خود نیز نوعی اخالق است( میسر نخواهد بود. 
تأمل بر ایــن ابیات، منظــر فکری و فلســفی حکیم فردوســی 
را روشــن می ســازد و نشــان می دهد که او نه فقط زنده کننده 
زبان پارسی، اساطیر ایرانی و تاریخ ایران زمین که زنده کننده 
حکمت ملی ایران، یعنی حکمت اشراقی نیز هست. بنابراین 
اواًل، بــه همیــن ســبب بــه فردوســی لقــب حکیــم داده اند که 
شاهنامه جلوه گاه حکمت نظری و عملی است؛ حکمت نظر 
و عملی ملی ایــران، ثانیــًا، حکمت یعنی جامعیــت و حکیم، 
متفکری اســت کــه جامعیــت دارد و از مجموعــه دانش های 
گاه اســت.  روزگار خــود )البتــه بــه نســبت های مختلــف( آ
می توان با تأمــل در شــاهنامه دانش هــای روزگار فردوســی را 
که ادامه و اســتمرار دانش های مردم ایران از روزگار باستان تا 

روزگار فردوسی است، استخراج کرد.

درتوجیــهوتبییناینپرســشکهچــرابرخیاز معمــواًل
شــاعرانراحکیــمخواندهانــد)حکیمفردوســی،حکیم

فریبادانشور

و  پیشـرفت ها  پیروزی هـا،  تمـام  منشـأ  خـردورزی  و  خـرد  شـاهنامه،  در 
نیکی هاسـت و در مقابـل، شکسـت ها، پسـرفت ها و غم هـا حاصـل نبـود ایـن 
گوهـر ارزشـمند اسـت. از ایـن روسـت کـه حکیـم ابوالقاسـم فردوسـی در دیباچـه 
و تمامی داسـتان های شـاهنامه، خـرد، ایـن ودیعـه الهی را می سـتاید و بر خـردورزی تأکید 
مـی ورزد. بـرای واکاوی مفهـوم حکمـت و خـرد در شـاهنامه و چرایـی حکیـم نامیـده شـدن 
فردوسی، به مناسبت روز فردوسی به سراغ استادی فرهیخته در عرصه ادبیات، حکمت 
و فلسـفه رفتیـم تـا از خردنامـه فردوسـی نصیبی بریم. دکتـر اصغر دادبه کـه در سـال ۱۳۸۱ 
به عنوان چهره ماندگار در عرصه ادبیات عرفانی معرفی شد، دانش آموخته رشته فلسفه 
و حکمـت اسـالمی از دانشـگاه تهـران اسـت. وی کـه بـا سـابقه بیـش از ۳0 سـال تدریـس در 
دانشگاه عالمه طباطبایی در سال ۱۳۸۵ بازنشسته شد، هم اکنون عضو شورای علمی و 

مدیرگـروه ادبیـات فارسـی دایره المعـارف بـزرگ اسـالمی و دانشـنامه ایـران اسـت.    

گفتگو با دکتر دادبه 
چهره ماندگار ادبیات عرفانی
به مناسبت روز فردوسی 25اردیبهشترزوبزرگداشتفردوسی
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فرهنگ و هنر

آیامیتوانبرایفردوســیمکتبــیقائلشــدوفیالمثل
چنانچــهمکتــبحافــظرا»مکتــبرنــدی«خواندهاند،

مکتبفردوسیرا»مکتبخردورزی«بخوانیم؟
باید عرض کنم فلســفه فرزند عقل اســت و حکمت زاده خرد 
و من در جای دیگر هم گفتــه ام و پیش از من هم دیگران نیز 
گفته اند که: شــاهنامه کتاب خرد اســت؛ خردنامه اســت و بر 
این اســاس و از این دیدگاه البته می توان مکتب فردوســی را 
»مکتب خردورزی« یا »مکتب خردمندی« خواند که گفتیم 
حکمــت، زاده خرد اســت و فردوســی ده ها بــار و صدهــا بار از 

کید ورزیده است. خرد سخن گفته و بر خردورزی تأ

لطفــًادربــابنظــامحکمــی-فلســفیبرآمــدهازخــرددر
شاهنامهتوضیحبدهید.

اواًل یادمان باشــد که فردوســی پس از بیان توحید که با بیت 
معــروف »بــه نــام خداونــد جــان و خــرد، کزیــن برتر اندیشــه 
برنگذرد، آغاز می شــود« به مباحثی می پردازد که به لحاظی 
ح مباحث معرفت شناسی  تبیین توحید اســت و به لحاظ طر
بر بنیــاد حکمــت ملــی ایــران؛ ثانیــًا، بی درنگ به »ســتایش 
خرد« می پــردازد تا تلویحًا نشــان دهد که نخســتین آفریده و 
نیز برترین آفریــده خرد )عقل( اســت کــه: »اول ما خلــق ا... 
العقل« و به تعبیر خود او »نخســت آفرینش خرد را شناس« و 

کید ورزد و بگوید: بدین سان بر پایگاه خرد تأ
خرد بهتر از هرچه ایزد بداد
ستایش خرد را به از راه داد

خرد رهنمای و خرد دلگشای
خرد دست گیرد به هر دو سرای
ازو شادمانی و زویت غمی ست

و زویت فزونی و زویت کمی ست
... تا آخــر که خواندنــی و تأمل کردنی اســت و در پرتــو تأمل، 
آن  از  فلســفی  حکمــی-  دیدگاه هــای  و  ارجمنــد  ســخنان 
برآوردنــی کــه ایــن زمــان بگــذار تــا وقــت دگــر... و امــا نظــام 
کــه می تــوان از برخــی ابیــات توحیــدِی  حکمــی- فلســفی 

شاهنامه برآورد؛ نظام معرفت شناسی ملی ایران است.
خرد گر سخن برگزیند همی

همان را گزیند که بیند همی
خرد را و جان را همی سنجد او

در اندیشه سخته کی گنجد او
به هستی اش باید که خستو شوی

ز گفتار بیکار یکسو شوی
توانا بود هر که دانا بود
ز دانش دل پیر برنا بود

بر اســاس این ابیات می توان نظام معرفت شناسی فردوسی 
را، کــه همانا نظــام معرفت شناســی در فرهنگ ایران اســت، 
بازسازی کرد. فردوسی در مقام سخن گوی راستین فرهنگ 
ایــران ســخنانی گفت کــه قریب یــک هزار ســال بعــد از زبان 
متفکری می شــنویم که به قــول خودش در فلســفه، انقالب 
کپرنیکــی کرد، از زبــان کانت و طومــار دوهزارســاله تفکری را 
در هم پیچید که اعالم می داشت؛ عقل می تواند به شناخت 

حقیقت برسد.     

نظامی،حکیمعنصــری،حکیمســوزنیو...(محققان
بــر»جامعیــت«انگشــتمینهند،امــاهموارهجــایاین
پرســشهســتکهچرابهشــاعرانبزرگیچــونعطار،

مولوی،سعدیوحافظلقبحکیمندادهاند؟
کم بــر هــر دوران  به نظــر می رســد ایــن مســئله بــا فلســفه حا
کــم بــر دوران شــاعران بــزرگ عصــر  ارتبــاط دارد. فلســفه حا
عنصــری  نظامــی و  و  فردوســی  یعنــی  خراســانی  ســبک 
و... فلســفه مشــایی یــا ارســطویی اســت. جامعیــت بیشــتر 
میــراث ایــن فلســفه اســت و الجــرم حکیــم هــم لقبی اســت 
کمیــت ایــن فلســفه در ارتباط اســت.  که با ایــن فلســفه و حا
کــه در بــاب نظامی ایــراد  کتــاب  )در ســخنرانی های شــهر 
کــرده ام نیز بدیــن معنــا پرداختــه ام( این لقــب را نــه در عصر 
کمیت ســبک عراقی بر شــعر فارســی می بینیم نه در عصر  حا
کمیت ســبک هندی- اصفهانی، اما این لقب به گونه ای  حا
تکــرار ســبک  کــه  ادبــی-  بازگشــت  رنگ پریــده در دوران 
کمیت  خراسانی و نیز تکرار ســبک عراقی است- به سبب حا
حال و هوای مربوط به سبک خراسانی، تا حدی بازمی گردد 

و مثاًل قاآنی لقب حکیم می گیرد: حکیم قاآنی.

)حکمــی( نظامیفلســفی شــاهنامه در میتــوان آیــا
بازجستوفردوسیرافیلسوف)حکیم(خواند؟

چنان که در پاســخ پرســش نخســت اشــاره کــردم، حکیم در 
زبان فارســی، گاه معــادل و متــرادف بــا فیلســوف به کاررفته 
اســت بــا فلســفه نســبت تســاوی یافتــه و گاه نســبت عمــوم 
هــر  اســت/  حکیــم  فیلســوفی  »هــر  مطلــق:  خصــوص  و 

حکیمی فیلسوف نیست«.
بــر  ناظــر  حکمــت،  کــه  معناســت  ایــن  بیانگــر  دوم  وجــه 
فلســفه هایی اســت که رنگ اخالقی و ایمانی و حال و هوای 
اشــراقی دارنــد. گذشــته از آن کــه شــعر، چنــان حکمت های 
اشــراقی و اخالقــی و ایمانی خاســتگاهی عاطفی و احساســی 
دارد و با »دل« )در مفهوم عرفانی- فلسفی( در ارتباط است، 
شعر فارســی نیز از عهد رودکی تا عصر بهار و بعدازآن جلوه گاه 
مســائل و مباحثی اســت که با »دل« و »عشــق« پیونــد دارد، 
گر این مســائل و این مباحث همان مباحث فلســفی و  حتی ا

حکمی باشد...
 به همین ســبب و علت یا به همین اســباب و علل بر شاعران 
بــزرگ، کــه جامــع دانش هــای روزگار خویش بوده انــد، لقب 

»حکیم« داده اند، نه لقب »فیلسوف«.
و  نظــم  فلســفی  مســائل  بیــان  معانــی  ایــن  از  گذشــته   
کم بــر شــعر متفاوت  نظامی می طلبــد کــه با نظــم و نظــام حا
اســت... بااین همه اســاس کار حکیم نیز همانند فیلســوف 
تفکر و تأمل در جهان هستی اســت و شاهنامه گواه این تفکر 
گــر بر اصــل »تفکــر و تأمــل« درنگ  و تأمــل اســت. بنابرایــن ا
ورزیــم و »نظــم و نظــام خــاص« را نادیــده گیریــم و نســبت 
تســاوی بیــن »فیلســوف« و »حکیم« را پیش چشــم داشــته 
گر بر  باشــیم، فردوســی را هم می توان فیلســوف خواند، امــا ا
کیــد ورزیم و به نســبت  ســنت حکمــت و ادب ایران زمیــن تأ
عمــوم و خصوص مطلق بین »فیلســوف« و »حکیــم« وفادار 

مانیم باید فردوسی را »حکیم« بنامیم.

گر بر اصل »تفکر   ا
و تأمل« درنگ 
یم و »نظم و  ورز
نظام خاص« را 
یم و  گیر نادیده 
نسبت تساوی 

بین »فیلسوف« 
و »حکیم« را 
پیش چشم 

داشته باشیم، 
فردوسی را هم 

می توان فیلسوف 
گر بر  خواند، اما ا
سنت حکمت و 
ادب ایران زمین 

یم و به  کید ورز تأ
نسبت عموم و 

خصوص مطلق 
بین »فیلسوف« 

و »حکیم« 
وفادار مانیم 

باید فردوسی را 
»حکیم« بنامیم
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زندگی بشر دست گذاشته است. آنچه در پی می آید، بخشی 
از مقدمه اســتاد دینانی بر کتاب »هســتی و مســتی« است که 
گفتگوی مفصل آقای کریم فیضی با ایشــان در باره رباعیات 
خیام است. این کتاب به همت انتشارات اطالعات به چاپ 

رسیده است.

     فیلسوف زمان
گرد  گرچه به واسطه، شا حکیم عمر خیام که خود را به نوعی ا
شــیخ الرئیس ابوعلی ســینا می دانســت، در حکمت و فلسفه 
بی بدیــل بــود و بــا کتــاب »شــفا« ی ابن ســینا انــس و الفــت 
فراوان داشت. او تا واپســین لحظه زندگی خود با این کتاب 
بزرگ فلســفی قطع رابطه نکرد و در مــوارد الزم به آن مراجعه 
می نمــود. گفتــه می شــود کــه حکیــم عمــر خیــام درحالی که 
خالل در دنــدان خود داشــت و در کتاب شــفای ابن ســینا به 
تأمل و بررسی درباره مســئله بنیادی »واحد و کثیر« پرداخته 
گهان خــالل را از دندان خود برگرفت و کتاب را بســت  بود، نا

و با ذکر و تحمید خداوند، جان به جان آفرین تسلیم کرد.
خیام اهل تأمل بود و پیوسته در اسرار هستی و مسائل وجود 
می اندیشــید او عالوه بــر آثار گران ســنگ و ارزشــمندی که در 
علم نجــوم و هیئــت و ریاضیــات از خود بــه یادگار گذاشــته، 
چندین اثر فلســفی نیز به رشــته نــگارش درآورده اســت. آثار 
گرچــه از جهــت حجم کوچک به شــمار  فلســفی این حکیم ا

می آید، ولی از جهت محتوا بسیار ژرف و سنجیده است.
خیــام در رســاله »الکــون و التکلیف« تنها به بررســی مســائل 
هســتی نمی پردازد، بلکه از مســئولیت انســان نیز ســخن به 
میان مــی آورد. ضــرورت تضــاد در عالم نیز مســئله ای اســت 
که در رســاله دیگــر او مــورد بررســی قــرار گرفتــه. این مســئله 
از مســائل عمــده و بنیــادی بــه شــمار می آیــد. ازآنچــه در آثار 
فلســفی خیــام آمــده، می تــوان دریافــت کــه او بــا نحله های 
گون فلسفی آشــنائی کامل داشــته و در هریک از آن ها به  گونا
تأمــل و ژرف اندیشــی پرداختــه اســت. بااین همــه می تــوان 
گفــت کــه ایــن اندیشــمند دردآشــنا در چارچــوب هیچ یک از 
این نحله ها محــدود و محبوس نمانده اســت. او در ســلوک 
فکری خود درنگ و توقف نــدارد و برای اندیشــیدن، پایانی 
در نظــر نمی گیرد. ســرودن شــعر در قالــب رباعی بــرای خیام 
یک تفنن و تفریح یا بــازی با الفاظ و کلمات نیســت، بلکه او 
مانند یک اقیانوس متالطم هر لحظه موجی ایجاد می کند و 
شکسته شدن این موج خروشان در ســاحل دریای وجود او، 

به صورت یک رباعی ظاهر و آشکار می گردد.
خیام در انتخاب نام و عنوان »الکون والتکلیف« برای رساله 
فلســفی خود، نشــان می دهد که عــالوه بر مســئله مهم »چه 
می توانیم بدانیم«، مســئله بنیادی »چه باید انجام دهیم« 
نیز از اهمیت ویژه برخوردار اســت. به همان انــدازه که عقل 
نظری در گشــوده بودن هســتی انســان به روی عالم دخیل 
است، عقل عملی نیز در نحوه زندگی و چگونگی سلوک او در 
این جهان نقش ایفا می کند. دو کلمه »الکون« و »التکلیف« 
که نام و عنوان رســاله فلســفی خیــام را تشــکیل می دهد، به 
عقل نظری و عقل عملی اشــاره دارند و معنی زندگی انســان 
نیــز بــه نظــر و عمــل بســتگی پیــدا می کنــد. زندگــی بشــر جز 

دکترابراهیمیدینانی

گفتگو با خویشتن
درباره خیام و اسرار هستی ݣݣبه ݣݣمناسبت ݣݣروز ݣݣݣخیام

حکیم عمر خیام )28 اردیبهشت 427ـ  12 آذر 510 ش(، فیلسوف، ریاضی دان، ستاره شناس 
و شــاعر بنامی اســت که گرچــه پایــگاه علمــی اش برتــر از جایــگاه ادبی اوســت، ولــی آوازه اش 
بیشــتر به واســطه رباعیاتش اســت که شــهرت جهانی دارد؛ چه، آن را به اغلــب زبانهای زنده 
ترجمه نموده اند. از برجسته ترین کارهای او اصالح گاهشماری ایران در زمان وزارت خواجه 
نظام الملــک اســت. در همیــن ســالها )456( مهم تریــن و تأثیرگذارترین اثــر ریاضی خــود را با 
ح ما اشــکل من مصادرات اقلیدس را نوشــت و در آن خطوط موازی و نظریه  نام رساله فی شــر
ح داد. نقــش خیــام در حل معــادالت درجــه ســوم و مطالعاتــش دربــاره اصل  نســبت ها را شــر
پنجم اقلیدس نــام او را به عنــوان ریاضی دانی برجســته در تاریخ علم ثبت کرده اســت. ابداع 

نظریه ای درباره نسبت های هم ارز با نظریه اقلیدس نیز از مهمترین کارهای اوست.
از خیام به عنوان جانشین ابن سینا و استاد فلسفه، ریاضیات، منطق و متافیزیک یاد می کنند. 
از دیگــر دســتاوردهای وی موفقیــت در تعیین ضرایب بســط دو جمله ای اســت که بــه احترام 
سبقت وی بر نیوتن در این زمینه، در بســیاری از کتب دانشــگاهی و مرجع این دو جمله ای ها 
»دو جمله ای خیامـ  نیوتن« نامیده می شود. خیام زندگی اش را به عنوان ریاضیدان و فیلسوفی 
شــهیر ســپری کرد، در حالی که معاصرانش از رباعیات او بی خبر بودند. تقریبًا صحت انتســاب 
57 رباعی به خیام مســلم اســت و با کمک آن ها زبان شــاعر و مشرب فلســفی اش تا حد زیادی 
آشکار می شود. ویژگی اصلی اندیشه های خیام پرسشگری اســت و او همواره روی نقاط اصلی 

28اردیبهشترزوبزرگداشتخیام
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نظــر و عمل چیــز دیگــری نیســت و درجایــی که نظــر و عمل 
هماهنگی نداشته باشــند، هرگز نمی توان از زندگی درست و 
معقول انسان ســخن به میان آورد. عمل بدون نظر، زندگی 
انسان را نمی ســازد، چنان که نظر بدون عمل نیز در حد یک 
فرضیه باقــی  می مانــد و در معنی بخشــیدن به آنچــه زندگی 

این جهانی خوانده می شود، نقش ایفا نمی کند.
خیام یک فرضیه پرداز نیست و به هماهنگی میان نظر و عمل 
و ضرورت آن در زندگی انســان ســخت باور دارد. او به واقعیت 
زندگی که فقط با صدق و راستی شــکل می گیرد، می اندیشد و 
با هرگونه کــج روی و ریــاکاری که از ناهماهنگی میــان ظاهر و 
باطن یا نظر و عمل ناشی  می شود، سر ستیز و ناسازگاری دارد. 
خیام بدان گونه که می اندیشــد، ســخن می گوید و به صادق 
بودن در اندیشه که درست اندیشیدن را نیز همیشه به دنبال 

می آورد، ایمان راسخ دارد. 
کســی که صادقانه می اندیشــد، صادقانه نیز سخن می گوید و 
از صدق در اندیشــه و سخن، درســتی کردار و صحت عمل نیز 

پدیدار می گردد.
حکیــم نیشــابور از شــجاعت و جرئــت اندیشــیدن برخــوردار 
اســت و کســی که جرئــت  فهمیــدن دارد، از طوفــان حوادث 
تنــد  بادهــای  وزیــدن  برابــر  در  ســقراط وار  او  نمی هراســد. 
ایســتادگی می کند و برای احتــراز از بادهای مخالــف، خود را 
در پشــت دیوار پنهان نمی کند. جرئت فهمیدن و شــجاعت 
ک موجب شــده بود که خیام خود را در یک  داشتن برای ادرا
نحله خــاص فلســفی و یــک مقولــه کالمی مقیــد و محبوس 
کــه آزاداندیشــی را  نســازد. او به گونــه ای آزاداندیــش اســت 
نیز به عنــوان یــک مقوله یــا یک نحلــه خــاص برنمی گزیند؛ 
یــک  اصطالح امــروز  اســاس  بــر  را  او  نمی تــوان  بنابرایــن 

ساختارشکن به شمار آورد.

     خودشناسی
صادق بــودن و شــفافیت اندیشــه آن چنــان در زندگــی خیام 
کــه برخــی اشــخاص، او را در زمــره  ظاهــر و جلوه گــر اســت 
صوفیــان مالمتی قــرار داده اند. البته این اشــخاص کســانی 
هســتند کــه در رباعیات خیــام مضامیــن عرفانــی می بینند. 
تردیــدی نمی توان داشــت کــه شــیوه زندگــی و برخــی از آرا و 
اندیشــه های خیــام بــا آنچــه طریقــه و راه و رســم صوفیــان 
مالمتی خوانــده می شــود، نزدیک اســت. مضامیــن عرفانی 
نیــز در رباعیــات و برخــی از آثــار دیگــر او به هیچ وجــه انــدک 
نیســت. بااین همه هرگز نمی توان ادعا کرد که او به فرقه ای 

وابستگی داشته و از پیر یا مرشدی دستور می گرفته است. 
آزادی اندیشه و صداقت در گفتار و کردار موجب شده بود که 
او بتواند در راه حقیقت گام بردارد و به اخوان صفا و ســالکان 

طریقت نزدیک گردد و همانند آنان شناخته شود.
گــر ادعــا کنیــم کــه حکیــم عمر  به هیچ وجــه گــزاف نیســت ا
خیــام، در طــرز تفکــر و راه و رســم زندگــی خــود بیــش از هــر 
شــخص دیگری به ســقراط شــباهت دارد؛ زیرا او نیز همانند 
ســقراط فضیلــت را در علــم و معرفــت عقالنــی می دانــد و بــه 
معرفت نفــس و خودشناســی بیش از هــر چیز دیگــری توجه 
می نماید. جمله معروفی که ســقراط در معبد دلفی به عنوان 

خیام در 
انتخاب نام و 

عنوان »الکون 
والتکلیف« برای 

رساله فلسفی 
خود، نشان 

می دهد که عالوه 
بر مسئله مهم 

»چه می توانیم 
بدانیم«، مسئله 

بنیادی »چه باید 
انجام دهیم« نیز 

یژه  از اهمیت و
برخوردار است. 
به همان اندازه 
که عقل نظری 

در گشوده بودن 
هستی انسان به 
روی عالم دخیل 

است، عقل عملی 
نیز در نحوه زندگی 
و چگونگی سلوک 

او در این جهان 
نقش ایفا می کند

ح کــرد این بــود کــه گفت:  یک اصــل عمــده و اساســی مطــر
»خودت را بشناس.«

در ایــن طــرز تفکــر انســان آبســتن حقیقــت اســت و رســیدن 
کــردن به چیزی اســت که  گاهــی پیدا بــه حقیقــت، درواقع آ

انسان خود حامل آن شناخته می شود. 
بــرای اینکــه انســان بتوانــد حقیقــت را از ضمیر خــود بیرون 
آورد و آن را آشکار ســازد، به یک کوشش ســخت و توان فرسا 
نیازمند اســت، به گونه ای که می توان این کوشش سخت را 
با درد زایمان قابل مقایسه دانســت. وقتی از کوشش سخت 
و مشــکل ســخن گفتــه می شــود، منظــور این اســت کــه فکر 
انسان همواره و به طور ذاتی در محاوره و گفتگو به سر می برد 
و در ســیر و ســلوک ذهنی لحظه ای درنگ نمی کند. محاوره 
دائمی فکر به گونه ای است که انسان حتی در حال تنهایی و 

خلوت خود نیز با خویش به گفتگو می پردازد.
بررسی آثار خیام نشــان می دهد که او فیلسوف ژرف اندیشی 
بــوده و بــا فیلســوفان بــزرگ نیــز بــه گفتگــو پرداخته اســت. 
کســانی که با علوم ریاضی آشــنایی دارند، به خوبی می دانند 
که خیــام در نجوم و هیئت و ریاضیات نوآوری داشــته اســت 
و دانشــمندان امروز نیــز بــه جایــگاه رفیــع علمــی او اعتــراف 
می کننــد. افــزون بــر ایــن همــه، او در خلــوت خویــش نیــز بــا 
خود محاوره داشــت و به گفتگو می پرداخــت. رباعیات زیبا 
گفتگوهــای  و پرمحتــوای او نشــان دهنده نــوع محــاوره و 
دردمندانــه ای اســت که با خویشــتن خویش داشــته اســت. 
کسانی که در شــیوه زندگی و روش اندیشــه خیام، با آنچه راه 
و رســم صوفیــان مالمتــی خوانده می شــود، نوعی مشــابهت 
و هماننــدی مشــاهده می کنند، باید بــه این نکتــه نیز توجه 
داشــته باشــند که ســقراط نیز در شــیوه تفکر و طریــق زندگی 
خــود، بــه عرفــا و اهــل طریقــت بســیار نزدیــک اســت؛ زیــرا 
خودشناســی و معرفت نفس، اســاس و پایه اندیشــه سقراط 

بود و او پیوسته آن را توصیه می کرده است.

     خودشناسی
در طریقت عرفان نیز خودشناســی و معرفت نفس نخستین 
کید  گام شــناخته می شــود و همه ارباب معرفت آن را مــورد تأ
قــرار می دهند. وجــه دیگری کــه می تواند از وجوه مشــابهت 
و همانندی میان خیام و ســقراط شــناخته شــود، این اســت 
که هریــک از ایــن دو فیلســوف درباره معنــی زندگی بــه تأمل 
بــه شــمار  پرداختــه، آن را در زمــره بنیادی تریــن مســائل 
گر اندیشــیده نشــده باشــد،  آورده اند. در نظر ســقراط زندگی ا
ارزش زیســتن نــدارد. خیــام نیــز در بیشــتر رباعیــات خــود از 
زندگی ســخن گفته و درباره معنی آن اندیشیده است. آنچه 
ح شــده، همان چیزی اســت که  در آثار این دو فیلســوف مطر

مولوی در یک بیت می گوید:
لحظه ای در خود نگر تا کیستی

از کجایی؟ وز چه جایی؟ چیستی؟
کســی که درباره چرایــی زندگی ســخن می گوید، بــا چراهای 
بســیار دیگــری روبــرو می گــردد کــه باید بــه آن هــا نیز پاســخ 
گویــد. ازجملــه آن چراهــا، یکــی ایــن اســت که چــرا برخــی از 
مــردم زندگــی را ارزشــمند نمی داننــد؟ و چرا برخی اشــخاص 
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از واقعیــت و متــن زندگــی می گریزنــد و بــه راه خودفریبــی یــا 
خود فراموشــی قدم می گذارند؟ مســئله دیگری کــه در اینجا 
ح شــود، ایــن اســت کــه آیــا پرســش از معنــی  می توانــد مطــر
زندگی، همــان چیزی اســت که در پرســش از هــدف و غایت 
ح می گردد؟ و یــا این که پرســش از معنی زندگی،  زندگی مطــر

غیر از پرسش از هدف زندگی شناخته می شود؟
به نظر می رســد خیام در رباعیــات خود به همان انــدازه که از 
معنی زندگی سخن  می گوید، درباره هدف و غایت زندگی نیز 
به بحث و بررسی می پردازد. خیام یکی از بزرگ ترین علمای 
عصر خود بــوده، در علــم هیئت و نجــوم و ریاضیــات از نوادر 
روزگار به شمار می آید. از سوی دیگر او فیلسوفی ژرف اندیش 
نیز شناخته می شــود. ســؤالی که در اینجا پیش می آید، این 
اســت که: آیــا او به حکم عالــم بودن، دربــاره معنــی زندگی و 
غایت آن ســخن می گوید و یــا اینکه پرســش از معنی و غایت 

زندگی به فیلسوف بودن او  برمی گردد؟
گر بپذیریم که خیــام به عنوان فیلســوف، از معنــی زندگی و  ا
غایت آن ســخن می گوید و پرســش بــه عمل مــی آورد، ناچار 
بایــد بگوییم کــه پاســخ به ایــن پرســش ها نیــز جــز از طریق 
فلســفه امکان پذیر نخواهــد بــود. به طورکلی می تــوان گفت 
ســخن گفتــن از معنــی داری و یــا بی معنــی بــودن، در قلمرو 
فلسفه قرار می گیرد و آنچه برای علم بیش از هر چیز دیگری 
اهمیــت دارد، صــادق بــودن یــا کاذب بــودن در یــک قضیه 
اســت. به عبارت دیگر می توان گفــت در حوزه علــوم همواره 
از چگونگی اشــیا و امور ســخن بــه میــان می آیــد، درحالی که 

فلسفه به چرایی امور نیز می پردازد.
به این ترتیب کســانی که برای کشــف درســت معنی زندگی، 
در انتظار پیشــرفت علوم نشســته اند و امید به این بســته اند 
که با پیشــرفت علــوم بــه درک معنــی زندگی دســت خواهند 
گام برمی دارنــد؛ زیــرا بــه قــول یکــی از  یافــت، در راه خطــا 
گــر از طریق علــم و دانش  اندیشــمندان بــزرگ مغرب زمین: ا
بتوانیم به حّل همه مشکالت و مسائل دست یابیم، مشکل 

معنی زندگی همچنان باقی خواهد بود.
 کســانی بر این باورند که تأمل در باب مرگ و دست کشیدن 
از همــه آنچــه موردعالقــه انســان در ایــن عالم بوده اســت، 
می توانــد بــه ایــن احســاس منتهی گــردد کــه زندگــی معنی 
واضح و روشــنی ندارد بیشــتر اشــخاص نیز تنها هنگامی که 
بــه مــرگ می اندیشــند، از معنــی و غایــت زندگی پرســش به 

عمل می آورند.
البته کسانی اظهار تردید کرده، گفته اند رابطه میان »مرگ« 
و آنچــه پرســش از »معنی زندگــی« خوانده می شــود، چندان 
گر مسئله مرگ با پرسش از معنی  روشن و آشکار نیست؛ زیرا ا
زندگی ارتباط محکم و ضروری داشــته باشــد، باید در فرض 
مخالف آن که همیشه زنده بودن انسان را مجسم می سازد، 
جایــی بــرای پرســش از معنــی زندگــی وجود نداشــته باشــد. 
درحالی که به نظر می رسد در فرض جاودانگی و همیشه زنده 
بودن انســان نیز هنوز می توان از معنی زندگی پرســش کرد و 
درباره آن اندیشید. شاید شــاعر خوش ذوق به همین مسئله 

اشاره کرده آنجا که گفته است:
ترسم ای مرگ نیایی تو و من پیر شوم

آن قدر زنده بمانم که ز جان سیر شوم
در این بیــت، شــاعر برخالف غالب مــردم ســخن گفته، یک 
موضــع جدید و تــازه اتخاذ کرده اســت. بیشــتر مــردم از مرگ 
گلــه و  می ترســند و از بی وفایــی روزگار و ناپایــدار بــودن آن 
شــکایت دارنــد، درحالی کــه خیــام از نیامدن مرگ می ترســد 
ناآرامی می کنــد.  و  انزجــار  ابــراز  بــودن  زنــده  همیشــه  از  و 
گــر در نظر بیشــتر مــردم میان  به این ترتیــب می تــوان گفت ا
مرگ و بی معنی بودن زندگی، رابطه ای وجود داشــته باشد، 
در نظــر ایــن شــاعر میــان همیشــه زنــده بــودن و بی معنایی 

نوعی رابطه دیده می شود.
گــر کســی در همیشــه زنــده  تردیــدی نمی تــوان داشــت کــه ا
بودن خود بی معنایی ببیند، به سوی مرگ می شتابد و آن را 
معنی دار می شناســد. همه کســانی که با خودکشــی به سوی 
مــرگ رفته انــد و آن را یگانــه راه نجــات شــناخته اند، در زمره 
اشخاصی هستند که همیشــه زنده بودن را یک امر بی معنی 
گر چنین باشــد، می تــوان به این نتیجه رســید  دانســته اند. ا
که بی معنــی بــودن زندگــی، ســخت ترین و ســهمگین ترین 

پدیده ای است که بشر می تواند با آن روبرو گردد.
ح می شــود، این اســت کــه: بی معنی  ســؤالی کــه اینجا مطــر
بــودن چگونــه پدیــد می آیــد و چگونــه می تــوان از آن دوری 
کــه بی معنــی بــودن،  جســت؟ تردیــدی نمی تــوان داشــت 
ســلب معنــی دار بــودن اســت و بــرای اینکــه معنــی دار بودن 
زندگی معلوم گردد، باید ماهیت زندگی روشــن و آشــکار بوده 
باشــد. درک ماهیت زندگی از کارهای فلسفه به شمار می آید 
گــر معنــی دار بــودن زندگــی بــه درک ماهیــت آن بســتگی  و ا
گفــت، معنــی دار بــودن زندگــی از طریــق  دارد، ناچــار بایــد 

فلسفه امکان پذیر می گردد.
کنون با توجه به اینکه تحقق یــک ماهیت در جهان واقعی  ا
و نفس األمری بدون علت فاعلی و غایی امکان پذیر نیست، 
به آســانی می توان گفت ماهیت و معنی زندگی نیــز بدون در 
نظر گرفتــن هــدف و غایــت آن، به هیچ وجه صــورت تحقق 

نمی پذیرد.
گــر درک ماهیت زندگی  در اینجا دوباره یادآور می شــویم که ا
از کارهای فلســفه اســت و علــم نمی تواند به درک آن دســت 
ک غایــت و هــدف زندگی نیــز در قلمرو فلســفه قرار  یابــد، ادرا
می گیرد. در اینجا ممکن است گفته شود: آیا پیشرفت علوم 
و توانایی هــای شــگفت انگیز علــم نمی توانــد مــا را بــه درک 
غایــت و هــدف زندگی امیــدوار ســازد؟ در پاســخ بایــد گفــت: 
آنچه علم به گونه ای شگفت انگیز می تواند انجام دهد، این 
است که راه رسیدن به هدف و غایت زندگی را نشان می دهد 
و آســان می ســازد؛ ولی هرگز نمی توانــد به یک انســان بگوید 
چه هدفــی را انتخــاب کند و چه غایتــی را منظور نظر داشــته 
باشد. علم هرگز نمی تواند برای انســان آرمان بیافریند و او را 

هدفمند سازد.
جامعه انســانی نمی تواند بــدون آرمان، بــه فضیلت و تمدن 
دســت یابد؛ اما اینکه منشــأ آرمان گرایی و فضیلت خواهی در 
کجاســت و چرا انسان همیشــه در جســتجوی فضیلت است 
و بــه دنبال آرمــان می رود، مســئله ای اســت که بــدون تأمل 

عقلی و تفکر فلسفی نمی توان به بررسی آن پرداخت.    

بیشتر مردم از 
مرگ می ترسند و 

از بی وفایی روزگار 
و ناپایدار بودن 

آن گله و شکایت 
دارند، درحالی که 

خیام از نیامدن 
مرگ می ترسد و 
از همیشه زنده 

بودن ابراز انزجار 
و ناآرامی می کند. 

به این ترتیب 
می توان گفت 

گر در نظر بیشتر  ا
مردم میان مرگ 
و بی معنی بودن 
زندگی، رابطه ای 

وجود داشته 
باشد، در نظر 

این شاعر میان 
همیشه زنده 

بودن و بی معنایی 
نوعی رابطه دیده 

می شود
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کم ماند ز اسرار 
که معلوم نشد

خیام از نگاه عالمه جعفری

مهنازابهری

و هم خوانی دارد متعلق به دوره کمــال فکری و علمی او بوده 
است.

استاد جعفری در آغاز پژوهش خویش درباره شخصیت خیام 
می کوشد تا رباعیات او را بر اساس درون مایه فلسفی و فکری 
آن ها دســته بندی کند. ازاین رو ایشــان رباعیات منسوب به 

خیام را به چهار دسته مهم تقسیم می کند.
دســتهاول مشــتمل بــر رباعیاتــی اســت که محتــوای آن هــا را 
بی وفایی دنیا، ســرعت گذر ســالیان عمر و منتهی شــدن همه 

طراوت ها و شادابی ها به پژمردگی و افسردگی تشکیل می دهد.
دســتهدوم در برگیرنــده آن گــروه رباعیــات اســت کــه مؤیــد 
محدودیــت معرفــت بشــری و ناتوانی انســان از کشــف اســرار 

هستی و نامحدود بودن رازهای آفرینش است. 
دستهســوم آن دســته از رباعیاتی را شامل می شــود که مبلغ 

لذت پرستی، دم غنیمت شماری و خوش باشی است.
و باالخــره، دســتهچهــارم، مشــتمل بــر رباعیاتــی اســت کــه 
متضمــن مفاهیــم پوچ گرایانــه و مــروج بی اســاس و بی هدف 

بودن آفرینش است.
به اعتقــاد اســتاد جعفــری با توجــه بــه دیدگاه های فلســفی و 
کالمی و هم با عنایت بــه القاب و عناوینی کــه معاصران خیام 
دربــاره او بــه کار برده انــد، رباعیــات گــروه ســوم و چهــارم را به 
ســبب تناقض فکری و شــخصیت علمی و اعتقادات کالمی و 
مذهبــی خیــام نمی تــوان در شــمار ســروده های وی قلمــداد 
کرد. از مجموع مباحث و پژوهش های اســتاد جعفری درباره 
خیام کــه در فصــول مختلف کتــاب تحلیل شــخصیت خیام 
به تفصیل آمده است، می توان به جمع بندی زیر دست یافت:

کــه متضمــن مفاهیــم  رباعیــات خیــام  از  1. آن دســته    
پوچ گرایانــه و مغایر بــا اعتقــادات فلســفی و کالم اوســت، در 

ادوار بعد به او نسبت داده شده است.
  2.رباعیاتی مروج عشرت طلبی و لذت جویی است به دلیل 
مغایــرت بــا مبانی اعتقــادی خیــام به ویــژه آنچــه وی درباره 
»تکویــن« و منافــع اوامــر و نواهــی خداونــد و هــدف از بعثــت 

پیامبران گفته، سازگاری ندارد نمی تواند سروده وی باشد.
  3.رباعیات یاد شــده، احتمــااًل یا از آن خیام هــای دیگری 
است که به دلیل تشابه اسمی و شــهرت افزون تر حکیم عمر 
خیام به وی نسبت داده شده است و یا از آن شاعران دیگری 
است که بعدها به نام وی نوشته شــده است. پژوهش های 
خیام شناســان نیــز مؤیــد آن اســت کــه تنهــا تعــدادی از این 
شــمار  در  یافتــه  اشــتهار  وی  نــام  بــه  که امــروزه  رباعیــات 

سروده های او قرار دارد.
  4.ســرانجام تنها دو گروه از رباعیات را که بیانگر گذر عمر، 
بی وفایــی دنیا و یــا محدودیــت معرفت بشــری در شــناخت 
حقایــق هســتی و حیــرت انســان در برابــر تنــوع و عظمــت 
واقعیــات جهــان آفرینــش اســت، می تــوان از ســروده های 

حکیم عمر خیام دانست.
کالم آخــر این که: هر شــعری که بــا مبانی فلســفی و اعتقادی 
خیام در تعارض نباشد ممکن است از جمله سروده های وی 
باشــد و هر آنچه با مســلمات فکــری و بنیان هــای اعتقادی 
وی سازگار نیســت، از آن دیگران اســت و به وی نسبت داده 

شده است.    

غالب کســانی که در عصر ما بــه بحث و پژوهــش درباره خیــام پرداخته انــد، رباعیــات او را در 
محور تحقیقــات و داوری های خود قــرار داده انــد و بدون توجه بــه آثار دیگر خیــام که حاوی 
دیدگاه های فلســفی و کالمی اوســت، به تبیین محتوا و درون مایه رباعیات وی برخاســته اند 
و به همین ســبب افــکاری را بــه وی نســبت داده اند کــه با فحــوای دیگر آثــار بازمانــده از وی 
سازگاری ندارد. در این میان زنده یاد اســتاد عالمه محمدتقی جعفری تنها پژوهشگری است 
که کوشیده بر مبنای کتاب ها و رساله های فلسفی و کالمی خیام به بررسی و تحلیل رباعیات 

منسوب به او بپردازد و تشابه و تضاد محتوای رباعیات او را با آثار دیگر وی باز نماید.
در حقیقت استاد جعفری بیشتر از طریق بررسی آرای فلســفی، کالمی و اشارات مذهبی موجود 
در کالم خیــام به تحلیــل شــخصیت وی و بازشناســی مضامیــن رباعیــات او پرداخته انــد و به 
همین دلیل به نتایــج متفاوتی در خیام شناســی دســت یافته اند کــه در نوع خــود تأمل برانگیز 
است. استاد جعفری بر این عقیده است که نمی توان رباعیات خیام را بدون توجه به تفکرات 
فلســفی و دیدگاه های کالمی و اعتقادات مذهبی وی مورد بررســی قــرار داد. بدین معنی که در 
هستی شناســی، فیلســوفی بوده که به اصالت و عظمت حیات و آفرینش اعتقاد داشته و آن را 
وابسته به خداوند هستی آفرین می دانســته، ولی از دیدگاه ادبی، جهان را فاقد هدف و زندگی 
را بیهوده تلقی می کرده است. او یا این که بر این عقیده باشــیم که آن دسته از رباعیات وی که 
دارای مضامین پوچ گرایانه و عشــرت جویانه اســت به دوره ای از حیات وی تعلق داشــته و آن 
گروه از رباعیات که محتوای آن ها با دیدگاه فلســفی و کالمی و مذهبی آثار دیگر وی هم سویی 
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مخاطــب می گوید هیچ کــس نمی توانــد ادعا کنــد همه چیز را 
درباره تختی می دانــد و از این طریق خود را از درســتی یا غلط 
بودن روایــت داســتانش مبــرا می ســازد. درواقع بــرای توکلی 
مهم، نحوه زندگی کردن تختی است. این که چطور می شود 

»اسطوره شد« و »اسطوره ماند«.
کید بــر این که  بهزاد عشــقی، منتقد پیشکســوت ســینما بــا تأ
فیلم »غالمرضا تختی« نتوانست چهره کاملی از یک اسطوره 
را بــه تصویر بکشــد، اشــاره می کند: لزومــًا نبایــد از تختی یک 
اسطوره ساخت، مشــکل فیلم این اســت که حتی نمی تواند 
گران فیلم تختی، چه کسانی که  اســطوره زدایی کند. تماشــا
مثل من تختی را در زمان خودش درک کرده اند و چه کسانی 
کل  کــه تختــی را در زمــان خــودش درک نکرده انــد به طــور 

نمی توانند با این فیلم ارتباط قابل قبولی برقرار کنند.
گر را قانع  کید بااینکه فیلم باید قائم به ذات باشد و تماشا او با تأ
کند، ادامه می دهــد: یک نــوع محافظه کاری، ســهل انگاری 
کــه  و بی توجهــی بــه مبانــی درام در ایــن فیلــم وجــود دارد 
کتمان ناپذیــر اســت. تختــی ای کــه مــن روی پــرده می بینم 
تبدیــل بــه یــک شــخصیت دراماتیــک نمی شــود. یکــی از 
فرازهای مهم زندگی تختی بخشی است که مربوط به زندگی 

سیاسی اش است که متأسفانه همه چیز در ابهام می گذرد.
کیــد می کند: مــن به عنوان کســی کــه تختــی را در  عشــقی تأ
کــه روی پــرده می بینــم  کســی  کــرده  زمــان خــودش درک 
شــخصیتی اســت خنثی که نه عاشــق اســت و نــه مبــارز. به 
اعتقــاد مــن در انتخــاب بازیگــر نقــش تختــی هــم به انــدازه 
کافی دقت نشــده و صرفًا بــه تطابق فیزیکی بازیگــر با تختی 
گر با تختی ارائه داده شــده در  توجه شــده. درمجموع تماشــا
گرچه از نظــر اجرا،  این فیلــم نمی توانــد ارتباط برقــرار کنــد، ا
فضاســازی، تدویــن، جلوه هــای تکنیکــی و... ایــن فیلــم 

ویژگی های بارزی هم دارد.
از سوی دیگر علی مصلح حیدرزاده، منتقد دیگر سینما اعتقاد 
دارد قهرمانی که در فیلم بهرام توکلــی می بینیم، از تصویری 
کــه از جهان پهلــوان تختــی در اذهــان ســاخته شــده، دور 
نیســت اما ُبعد جدیدی به این شــخصیت تاریخــی و ماندگار 

اضافه شده که ناشی از تخیل و مهارت کارگردان بوده است.
فیلم تختــی روایتــی تلــخ و بدبینانــه از قهرمان جامعه اســت 
که این برداشــت تیره و تار مطلقــًا رنگ و بوی سفارشــی ندارد 
و یک جور دیدگاه مســتقل اســت. به خصوص که ســازندگان 
فیلــم فراتــر از ظرفیت هــای فنــی و تکنیکــی ســینمای ایران 
فصل ها و سکانس های شــگفت انگیزی خلق کرده اند که در 

حافظه می ماند.
این منتقــد به نقطه قــوت دیگر فیلم اشــاره کــرده و می گوید: 
فیلم توکلــی درگیر معمای چگونــه مردن تختی نمی شــود. از 
ک  حدس و گمــان درباره اینکه تختی خودکشــی کرد یا ســاوا
او را کشت فاصله می گیرد و همان اول موضعش روشن است: 
تختی خودکشی کرد و بعد داستان زندگی انسانی را می بینیم 
که آن قدر به وسوسه های مرسوم نه گفت و ایستادگی کرد که 
ســرانجام نه در برابر قدرت و ثروت که در مقابــل خودش زانو 
زد. هرچند که این قصه و این رویکرد و این فیلم می توانست 

پایان حماسی تر و تکان دهنده تری داشته باشد.    

نسریندقائقی

اسطورݣݣه ݣݣای ݣݣݣݣݣکه ݣݣݣݣݣاݣݣیستاݣݣدهݣݣمرݣݣد

نقدهایی 
درباره فیلم 

»تختی«

ســال ها پیــش مرحــوم علــی حاتمی بنــا داشــت تــا فیلمی دربــاره تختــی بســازد که بیمــاری و 
درنهایت مرگ مهلتش نداد و بعد از ده ســال بهروز افخمی این فیلم را با نگاه خودش به انتها 
رســاند. نگاهی که بیشــتر مســتندگونه بود تــا یک فیلــم داســتانی و ماجرایش دقیقــًا از جایی 
شــروع می شــد که علی حاتمی از دنیا رفته بود و یک کارگردان )با بازی فریبــرز عرب نیا( قصد 
تمام کردن آن را داشــت. افخمی فیلمــش را با تم معمایــیـ  جنایی ســاخت، اما معمای مرگ 
تراژیک تختی حل نشــده باقی ماند و مردم مدام در پی خودکشــی یا قتل تختــی بودند! انگار 
قرار بود نحوه مرگ تختی چیزی از ارزش های مردم دار بودنش، ســرخم نکردنش و اســطوره 
بودن و ماندنش کم کند یا به آن بیفزاید. اوایل اردیبهشت ســال گذشته بود که خبر ساخت 

فیلم زندگی تختی توسط بهرام توکلی به طور رسمی رسانه ای شد.
بهرام توکلی اثری خلق کــرد که قطعًا متفاوت ترین فیلم در کارنامه این کارگردان اســت. برای 
توکلــی چنــدان اهمیتی نداشــت کــه تختی چطــور مرد! کمــا این کــه قبل از شــروع داســتان به 
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و کنار نیامدن تختــی و »نه  گفتنش«، باعث به  انزوا کشــیده 
 شــدنش می شــود. از طرف دیگر، به زندگی خانوادگی تختی 
در ایــن فیلم بــا نگاهی منصفانــه پرداخته شــده اســت؛ مثاًل 
همســرش از او انتظار یک »تکیه گاه امــن« را دارد، ولی پیوند 
گسســتنی تختــی بــا مــردم و حــس غمخوارانــه اش، در  نا

تعارض با این آرزومندی است.
در سیر روایت به بیننده توضیح داده می شود که چه عواملی 
گاهانــه کشــاند و  تختــی را بــه ســمت ایــن انتخــاب مــرگ آ
اینجاســت که بیننده در برابــر این قهرمــاِن تنهــا و پایبند به 
خصایل اخالقی ســر تعظیم فــرود مــی آورد. در روایــت بهرام 
توکلی با این واقعیت تلخ روبه رو می شویم که قهرمان تحت 
هر شــرایطی تنهاســت، منتها وقتی از قــدرت فاصله می گیرد 

می تواند جایگاه و تکیه گاه مردمی اش را حفظ کند.
در تصاویــر پایانــی می بینیــم کــه قهرمان بــه تاریخ پیوســته 
مــا روی دوش مــردم اســت. به جرئت می تــوان گفــت که در 
ســینمای ایران بــا چنیــن لحــن و بیانــی، فیلــم اتوبیوگرافی 
ساخته نشده است. شخصًا معتقدم ارزش های این فیلم در 

طول تاریخ، بهتر درک خواهد شد.
 فیلم نامــه ســعید ملــکان و بهــرام توکلــی دارای ارزش هــای 
بســیاری اســت که نادیده گرفتن آن از ســوی هیئــت داوران 
ح می کند که آیــا آن ها متأثر  جشــنواره فجر این ســؤال را مطر
از فضــای عمومــی و پــر ســوءتفاهم جامعــه، در چنیــن نقطه 
به هرحــال،  گرفته انــد؟  قــرار  محتاطانــه  نــگاه  و  انفعالــی 
»غالمرضــا تختــی« اثــری نــو و خالقانــه در شــمایل نگاری 
»قهرمــان« و روان شناســی فــردی و اجتماعــی او در دنیــای 

معاصر ما، به شمار می آید.    

جوادطوسی

قهرماِن تنها
روی دوش مردم

نقدهایی 
درباره فیلم 

»تختی«

اساســًا ســاخت فیلم هایی مانند »غالمرضا تختی« در جامعه ای که مــا در آن زندگی می کنیم، 
که همواره نسبت به برخی شــخصیت های تاریخی با وجوه  به خودی خود دشــوار اســت، چرا
مردمی یا کاریزماتیک، نگاهی پر ســوءتفاهم وجــود دارد. در مورد شــخصیت محبوبی مانند 
غالمرضــا تختــی کــه الیه هایــی از زندگــی او و همین طــور مرگــش در هالــه ای از ابهــام و محــل 
مناقشه بوده اســت، فیلم ســاز را بر اســاس هدف و زاویه دیدش به این ســمت می برد که این 

سوءتفاهم را تعدیل یا تقویت کند.
به این نکته مهم نیز باید توجه داشــته باشــیم که خدشــه دار نشــدن جایگاه مردمی این گونه 
شخصیت های ریشــه دار تاریخی، اجتماعی، با تقدیس گرایی افراطی شــان تفاوت زیاد دارد. 
ســال ها پیش بهــروز افخمی با نــگاه و لحــن و اجرائی متفــاوت بــا سبک وســیاق زنده یاد علی 
حاتمی، فیلمی دربــاره جهان پهلوان تختی ســاخت که چارچــوب و نقطه عزیمتــش بر محور 
شک و »عدم قطعیت« بود و موافقان و مخالفان خودش را داشــت، اما بهرام توکلی در این اثر 

اتوبیوگرافی خود، نگاه تعدیل یافته تری را در دستور کار خود قرار داده است.
ســازندگان فیلــم »غالمرضــا تختــی« بــا درنظرگرفتــن ظرفیت های ســینما بــرای انجــام یک 
گاهی از وجــوه کاریزماتیــک تختی )به ویــژه در اذهــان عمومی(،  پرتره نــگاری متفاوت و بــا آ
به پیشــواز ســاخت و تولید این فیلم رفته اند. در آثار قبلی بهرام توکلی هم شــاهد بودیم که او 
همواره با نگاهی روان شناســانه به ســراغ موضوع انتخابی و دنیای آدم هایش می رود. با این 
نشانه ها و پیش فرض ها، می بینیم که در اینجا به جایگاه مردمی تختی جفا نشده و او حضور 

ماندگارش را در متن جامعه و میان توده مردم حفظ می کند.
ورود به دنیای غالمرضــا تختی در فیلم با یک تقــدم و تأخر روایی )در کانــون قطعیت( همراه 
کید بر علت مرگ قهرمان مورد بحثمان مبتنی بر نگاهی تخریب گرانه  است. این انتخاب و تأ
نیســت، بلکــه یکــی از نقــاط محــوری همــان نگــرش روان کاوانــه را دربــر می گیــرد. اســتفاده 
کالژگونه از شــیوه مســتند بازسازی شــده و قالب روایی در جهت به تصویرکشــیدن فرازهایی از 

زندگی این اسطوره مردمی، کار فیلم نامه نویسان را به مراتب سخت تر کرده است.
گر واقع نگری را در زندگی تختی و مناسبات اجتماعی اش دنبال کنیم، می بینیم در مقاطعی  ا
از آن دوران خاســتگاه عقیدتی اش روبه روی حکومت وقت قرار می گیرد. تحت این شــرایط، 
سیســتم و بازوهای اجرائی اش قصد اســتفاده ابزاری از او و هم ســویی با حلقه قــدرت را دارند 



فرهنگ و هنرفرهنگ و هنر

اردیهبشت 98  |  مشاره 5643

هنــوز تبــر را از دســت تاقان آقــا نگرفتــه بودنــد و نکشــیده بودند 
داخل خانه، که خبرش به همه جای روستا رسید.

زن خانۀ دیواربه دیوار حیاطشــان، »بیکه دایــزا«، همۀ صداها را 
شنیده بود و همه چیز را دیده بود. دیده بود که مردهای روستا، 
هراســان، از باالی پرچیــن پریده بودنــد داخل حیــاط تاقان آقا و 
دســتپاچه دویده بودند ســمت پشــتۀ هیزم ها. حتی ایــن را هم 
دیده بــود کــه مــرد خانــه اش زودتــر از دیگران رســیده بــود پیش 
تاقان آقا، زیر بغلش گرفته بود و به کمک مردهای دیگر، بلندش 
کرده بــود و بــرده بــود داخــل خانــه. همــان موقــع، برق از چشــم 
بیکه دایزا پریــده بود. توی دلش خالی شــده بــود. بی معطلی، پا 
کشــیده بود و رفته بود به خانۀ آن طرف تر. رفته بود پیش آق قیز. 
نفس زنان و ُهل خــورده، یقۀ خــودش را کیپ گرفتــه و گفته بود: 
»... بال به دور خواهر! نبــودی ببینی تاقان آقا چه کرد با پســرش! 
روی سگش، حسابی باال آمده بود! با تبر بود گمانم یا با چاقو،... 

درست نمی دانم....حمله کرد به پسرش!...«
تند و تند گفته بود و سریع برگشــته بود به خانه و آق قیز را ندیده 
بود که او هم دویده بود و رفته بود خانۀ آن طرف ترشــان، پیش 
مــارال، که هنــوز نفهمیــده بود چــه شــده و این همــه قیل وقال 
از کجاســت. هاج و واج نشســته بود لــب پنجره و به مــردش فکر 
می کرد کــه چرا یکهــو از جایش جهیده بــود و همــراه دایی صالح 

دویده بود سمت خانۀ تاقان آقا.
ـ... خبــر نــداری مــارال گلیــن! دســت به تبــر شــده! تبــر رو مثل 

فرفره چرخانده باالی سرش و پرت کرده سمت پسرش!
خبــر تاقان آقا، خانه بــه خانه چرخیــد و دهان به دهان گشــت و 
در این بین، تبر تبدیل شــد به چماق؛ تبدیل شــد بــه چاقو، به 

قمه و داس و تیزی های دیگر.
هر زنی که خبر را می شنید، ناخواسته در ذهنش تاقان آقای امروز 

را می گذاشت کنار تاقان آقای یک ماه پیش و آه می کشید. 
عــده ای گفتنــد: »حــق داره بیچــاره! وقتــی طبیعــت خــدا قاتــی 
می کند، چه توقعی از بشر می شود داشت؟! نه بهارش بهار است 

و نه زمستانش زمستان!...اوه! بال به دور! خدایا توبه! توبه!«
برخی ها هم به تأســف، ســر تکان دادند و گفتنــد: »بمیرم برای 

پیرمرد بیچاره! آخر عمری، ببین به چه روزی افتاده!«
بعضی های دیگــر هم همین را گفتنــد و گفتند: »امــان از پیری! 
مرد که پیر می شــه، عقلش می شــه انــدازۀ یک بچــه! کوتاهی از 
اوالد و بچه هاشــه البت. در این حال و روزی کــه داره، قمه را که 

نباید دم دستش می گذاشتند!« 
تاقان آقــا نگفتــه بود؛ اما بعضی هــا هم گفتنــد: »یاشــولی گفته، 
چوب چوب هســت. توفیری ندارد که دســت باشــد یــا درخت. 

خشک که شد، باید کند و انداختش دور!« 
طولی نکشــید که خبر بــه آخرین خانۀ روســتا این طور رســید که: 
»تاقان آقا می خواســته دســت چپــش را با تبــر قطع کنــه، بیندازه 

جلوی سگ ها، که پسرش به موقع رسیده و تبر را از دستش گرفته 
و حاال غل و زنجیرش کرده اند تا کاری نکند. حاال هم دارند شــال 

و کاله می کنند بلکه ببرندش پیش تایتی تا برایش دعا بنویسه«.
ُغل و زنجیــرش نکرده بودنــد. تاقان آقا هیچ کدام از ایــن کارها را 
نکرده بــود و این حرف هــا را هم نگفتــه بود. فقط پســرش صمد 

می دانست که پدرش چه کرده و چی گفته. 
صمد وقتی رســیده بــود خانــه، دیــده بود که پــدرش آمــده بود 
کنــار هیمــۀ هیــزم. تبــر را هــم در دســت  بیــرون و نشســته بــود 
راســتش دیده بود کــه با غیــظ تمــام، باال می بــرده و مــی زده به 
ُکندۀ چــوب. حتــی ایــن را هم دیــده بود کــه چــوب، درمی رفته 
و تاقان آقــا هــر بــار، تبــر را می گذاشــته کنــار، چــوب را مــی آورده، 
می گذاشــته ســر جــای اولــش و بــاز تبــر را می گرفتــه دســتش و 

می زده به تن ُزمخت چوب. 
صمــد نتوانســته بــود بایســتد و کاری نکنــد. ســریع پریــده بــود 
و رفتــه بــود ســمتش. تبــر را از دســتش گرفتــه بــود و گفتــه بــود: 
»ســخته که با یک دست، هیزم بشــکنی.« حرف ُدرشتی نگفته 
بود. طوری هم نگفته بــود که تاقان آقا رنجیده بشــود. فقط گفته 
بود: »من می شــکنم. شــما بهتره بروید خانه.« ولی او افتــاده بود 
روی قــوز. افتاده بود ســر لج. تبر را نــداده بود به صمــد. ُبغ کرده 
بــود. چشــم غره رفتــه بــود و گفتــه بــود: »هنــوز وقتش نرســیده 
بنشــینم و لم بدهــم بــه بالــش و کاری نکنــم!«  و چنــان نگاهی 
کرده بود به پســرش که دیگر نتواند چیزی بگویــد. او هم چیزی 
نگفته بود و گذاشــته بــود کارش را بکند.  تاقان آقا از پا ننشســته 
کــه دیــده بــود  کــرده بــود. بعــد  بــود. بازهــم ســعی خــودش را 
نمی توانــد، همان جا، زانو بــه بغل، چمباتمــه زده بــود و از فرط 

غصه، گفته بود: »خسته شدم از این دست بی خاصیت!«
نه کم گفته بــود و نه زیاد. فقط همیــن را گفته بود. بعد با دســت 
راســتش، تکانــی بــه دســت چپــش داده بود و دســت، مثــل تکه 
گوشتی آویزان به چنگک قصابی، تکان خورده بود. با حالی نزار، 
ســر تکان داده بــود و آه کشــیده بــود. یکهــو ُبغضش ترکیــده بود. 
خــودش را زده بود زمیــن و زار زده بــود. همســایه ها گریه هایش را 
شــنیده بودند و مردها ریخته بودند آنجا و باهــم، او را برده بودند 
داخــل خانــه. دســت چــپ تاقان آقــا، حرف هایــی کــه زده بــود و 
گریه ای که کرده بود، همگی شده بود نقل مجلس هر خانه. انگار 
توی روســتای به آن بزرگــی و بین اتفاقــات ریز و درشــت ماه های 
آغاز ســال، هیچ موضوع دیگری نبود که صحبــت کنند و همه ی 
صحبت ها دربارۀ هــر چه که بود، باالخره برمی گشــت بــه این که؛ 
تاقان آقا بــا آن تکه چوب آویــزان به خودش، باید چــه بکند؟ چه 

بکند تا دوباره جان بگیرد و بشود مثل دست راستش؟
یکــی می گفت: »بــه گمانم رگــش خواب رفتــه. بایــد ببرند پیش 

طبیب تا حسابی بماله تا بلکه رگ هایش باز بشه.«
دیگــری می گفــت: »بایــد برود شــهر تــا عملش کننــد. تنهــا راهش 

سین هشتم داستان کوتاهی درباره سیل
یوسفقوجق
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ݢقاتی  غ را ݢ همینه به گمانم.«  و یکی دیگر می گفت: »باید زردۀ تخم مر
کنند با فلفل سیاه و بمالند به دست هایش. تنها راهش همینه.«

پسرش که مانده بود از بین آن همه نسخه ها به کدام یک عمل 
کند، باالخره ســوار موتورش شــد و رفت و از ده باال، تایتی را آورد 

که طبیب ماهری بود. 
تاقان آقــا تــا او را دیــد، رو ترش کــرد و چهــره درهم کشــید. حتی 
کــه بــا آمــدن  جــواب ســالمش را هــم نــداد و برخــالف همیشــه 
مهمــان، بلند می شــد، گره بــه ابروهایــش انداخت. اخــم کرد و 
بلند نشــد. نگفت به پســرش که ســفره پهن کند. نگفت تدارک 

ناهار را ببیند و چای بیاورد. 
تایتی اما هیچ کدام از کارهای هم ریشش را به دل نگرفت. پیرمرد 
دنیادیده ای بــود. طبیب بــود و حجامت می کرد. اولیــن بار نبود 
کــه رگ می گرفــت، بادکــش می انداخــت و خــون ســیاه را از بــدن 
هم ریش هایش بیرون می کشید. بی هیچ حرفی، کناری نشست 

و وسایل حجامت را یکی یکی از خورجینش بیرون ریخت.
کــه نمی خواهد حجامــت کند. هوار کشــید که  تاقان آقــا داد زد 
نمی خواهــد خــوب شــود. وقتــی هــم کــه صــدای گریه نــوه اش 
خ شــد و بیشــتر لهیب کشــید. گفت  را از اتاقــی دیگــر شــنید، برز
حاال که دســت چپــش شــده عینهو یــک چوب خشــک، خوب 
می فهمد چرا همیشــۀ خدا، عاشــق ســنگ و چوب بوده. گفت 
که دوست دارد مدام چشمش به دســت چوب شده اش بیفتد 
و از این کــه چــوب شــده، لــذت ببــرد.  گوش صمــد هیچ کــدام از 
حرف هــای پــدرش را یــا نمی شــنید، یــا می شــنید و معنایــش را 
نمی فهمیــد. چیــزی نمی گفــت. دســت به چانــه، نشســته بود 
کنار تایتــی و نگاه به اســتکان هایی می کرد که با رنگــی کدر، باید 
می نشســتند روی تن پــدر. تاقان آقا نگاهــش افتاد بــه تایتی که 
عرق پیشانی اش را گرفته بود و داشت آستین هایش را باال می زد. 
یکهو خون به چشــمانش دوید. حال خــودش را نفهمید. قوری 
چــای را کــه مقابلش بــود، برداشــت و باخشــم، پرت کرد ســمت 
تایتی. پیاله را هم برداشــت و پرت کرد ســمت صمد. چند حرف 
درشــت هم بارشــان کرد. کســی نفهمید تاقان آقا چه می گفت و 
چرا به سالمتی اش فکر نمی کند. دلیلش را، تایتی هم نفهمیده 
بــود. صمــد هــم نفهمیــده بــود. هیچ کــدام از اهالــی روســتا هم 
گیــس بافتنــد.  نفهمیــده بودنــد. همگــی نشســتند و ریــش و 

عقل ها را روی هم ریختند تا ببینند چه باید بکنند.
روز بعد، تاقان آقا را واقعًا ُغل و زنجیر کرده بودند.

* * *
تاقان آقا خواب بــود و برق را ندید که از آســمان به بیــرون پرید و 
همه جا را روشــن کــرد. ندید که بــا آن بــرق، بیرون کلبــه و حتی 
همــه جــای آن دره کــه علف هــای خــوب و درختــان تنومنــدی 
داشت، مثل روز، روشن شــد. تاقان آقا از بس خسته بود، تکان 
هم نخورد و ســرش را هم بــاال نیــاورد، ببیند چه شــده و ممکن 
اســت چه بشــود. فقط اســب و ُکره اش، ســگ گله، گوسفندان 
توی آغــل و یکــی دو گاوی کــه کنــار کلبه بودنــد، سرشــان را باال 

آوردند و گوش هایشان را تیز کردند که بشنوند.
بــرق عجیــب، آســمان به شــدت غریــد.  آن شــب، بعــد از آن 

انــگاری لبۀ تیز شمشــیری آختــه، خورده باشــد به گــرۀ کوهی از 
تخته ســنگ ها در دل آســمان، و ســنگ های غول پیکــر، آزاد و 

رها، روی هم غلت بخورند.
بــا صــدای  بــود،  کلبــه  کــه داخــل  شــعلۀ تنهــا فانوســی هــم 
آســمان غرنبه بــه خــودش لرزیــد. دو نــوۀ تاقان آقــا هــم حتی به 

خود لرزیدند و از خواب پریدند.
بــا آن صــدا، هراســان از جــا پریــد و  کــه  تنهــا تاقان آقــا نبــود 
کورمال کورمال به اطراف دست کشــید. صمد هم که دور از آنجا 
بود، با شــنیدن آســمان غرنبه، یکه ای خورد و از جا پرید. پرید و 

رفت تا نگاهی به بیرون بیندازد.
صمد عصــر آن روز، ســوار بر موتــور، همــراه زنش رفته بود روســتا 
تا شــیر را برســاند و از بــازار، هفت ســینی برای ســفرۀ عیــد بخرد. 
هر هفت تا را خریده بود و حاال نشســته بود کنــار بخاری و چای 
می خورد و منتظر فــردا بود تا برگــردد به صحــرا و بچه هایش را با 
آنچه خریــده بود، خوشــحال کنــد. ســیاهی ابرها را کــه دید، به 
خــودش لرزیــد. فهمیــد جــای درنــگ نیســت و بایــد برگــردد. 

برگشت و داد زد: »بجنب زن! باید بریم.«
باران، اول، آرام آمد. بعد شــدید شــد. بعــد هم شــدیدتر. این را 
از صــدای قطراتــش که بــه آخــور می خورد، می شــد فهمیــد. هر 
چه بیش تر می بارید، صدا شدیدتر می شــد. بعد صدای مهیب 
غرشــی دیگر آمد و برقــی زد کــه از الی درزهای در کلبــه به درون 

کی کشید. خزید و سایه روشن ترسنا
دِر چوبــی کلبــه، بســته بــود. بیرون، بــاد می آمــد، می خــورد به 
درزهای بــاِز در و صــدای زوزه مــی داد. بین صدای بــاد، صدای 
پارس سگ گله و شیهۀ ترس خوردۀ اســب هم شنیده می شد. 
بــادی از بیــن درزهــای در، به داخــل خزیــد و چراغ نیمه روشــن 
فانوس را ُکشــت. تاقان آقا ترســید. بلنــد شــد و کورمال کورمال، 

رفت به سمتی که صدای بچه ها می آمد. 
گفت: »نترسید. چیزی نیست.« 

دســتش به توبرۀ کوچک کاه که خورد، خودش هــم فهمید که 
چیزی هست، اما باز گفت: »چیزی نیست.«

کــه جلــوی در بــود، خیــس آب شــده بــود. تاقان آقــا  کاه  توبــرۀ 
رفت ســمت فانوســی که از قالب ســقف آویزان بود. فتیله اش را 
داد باال و کبریت کشــید. روشــنش که کــرد، چهــرۀ ترس خوردۀ 

نوه هایش را دید. باز گفت: »نترسید. چیزی نیست.« 
هر دو نوه اش، کنار هم، چســبیده به هم، پاهایشــان را توی شکم 
جمع کرده بودنــد و به خــود می لرزیدنــد. تاقان آقــا آن هــا را دوباره 
خوابانــد. پوســتینش را از روی دوش برداشــت و روی نوه هایــش 

انداخت. خوب آن ها را پوشاند و خودش نیز کنارشان دراز کشید. 
چشــم های تاقان آقــا بســته بود، امــا خــواب نبــود. مدتــی بعــد 
صداهایی گنگ و غریب شــنید. صدای حرگــت آب بود و گرومپ 
گرومپ غلتیدن سنگ ها و صخره ها. سراسیمه بلند شد. رفت و 
در چوبی کلبه را باز کرد. بیرون که آمد، همــه آن اطراف را پر از آب 

دید. آب تا قوزک پایش را پوشاند. ترس در خانۀ دلش خزید.
- یا خدا...

ســفیدی ریش و ابروهایــش و موهای کم پشــتی که از دو ســمت 
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کــه بهــار شــصت و  کاله پشــمی اش پیــدا بــود، بــه او می گفــت 
ششــمین ســال عمرش قرار اســت طور دیگری باشــد. بــه تجربه 
فهمید، گودی دشت، یعنی آنجا که اتراق کرده اند، علیرغم امن 
بــودن از بادهــای تنــد صحــرا و داشــتن چشــم اندازی خــوب و 
گاهی عالی بــرای گله، حــاال دیگــر اصالً امن نیســت. فهمید  چرا
ســیل بزرگــی خواهــد آمــد و باید ســریع آنجــا را تــرک کند. ســریع 
برگشــت. هر دو نوه اش بیدار شــده بودنــد و هــاج و واج به اطراف 
نگاه می کردند. ســریع لباس های گرمشــان را پوشــاند. خودش 

هم پوستینش را به تن کرد. هر دو را به بغل گرفت و بلند شد. 
نوه کوچک تر در دست راستش بود و آن که بزرگ تر بود، در دست 
چپــش. یکهــو نیــش دردی از دســت چپــش راه بــاز کــرد. پیچید 
توی بدنش و رســید به قلبش و تکانش داد. چیزی شبیه به درد 
نیشــتر بود. انگار جوالــدوزی را به کتــف چپش فرو کرده باشــند. 
نگرانی اش فرصت فکر کــردن به ایــن دردها را نمــی داد. بی هیچ 

درنگی، نوه هایش را به سینه فشرد و به بیرون دوید. 
گر در  بیــرون از کلبه، آب رســیده بود بــه کمی باالتــر از قوزک پــا. ا
آن مدت کوتــاه، آن همه آب جمع شــده باشــد، با یک حســاب 
سرانگشــتی می توانســت بفهمــد کــه تــا دقایقــی بعد چقــدر باال 
خواهد آمــد. بــا چیزی کــه می دیــد و صداهایــی که می شــنید، 

آمدن سیل حتمی بود.
ســگ گله نخوابیده بود که بیدار شــود. بیدار بود و مرتب پارس 
می کــرد. نگاه بــه جایــی از صحــرا می کــرد و پنجول می کشــید به 

کت شد.  زمین. تا صاحبش را دید، ُدم تکان داد و سا
تاقان آقا نگاهش را چرخاند سمت اســبش. بهترین و سریع ترین 
وسیله برای خالصی از هر موقعیت ُبغرنجی، اسب بود. این را بارها 
تجربه کرده بود. به ســمتش رفت و نوه هایش را گذاشــت روی دو 
پیت بــزرگ حلبــی که آبخــوری اســب و ُکــره اش بود. رفت ســمت 
پرچین، تــا باالپــوش و زیــن را بــردارد و بیندازد روی پشــت اســب 
و آمــاده اش کند که یکهو ایســتاد. گــوش داد به صــدای درق درق 
و گرومپ گرومــپ. صــدای غلتیــدن و بــه هــم خــوردن چیزهــای 
سخت به هم بود. برگشت و نگاه به اســب کرد که داشت پوزه اش 
را می مالیــد بــه پشــت ُکــره اش. آن ســوتر، نوه هــا شانه هایشــان را 
تــو داده بودند و زیر نــم باران، منتظر ایســتاده بودند. بــرای اولین 
بــار در عمــرش، دربــارۀ کاری کــه می خواســت بکنــد، تردیــد کرد. 
صداهــا مهیب تــر و نزدیک تــر از آن بــود که حــدس زده بــود. آماده 
کردن اســب و سوارشــدنش همراه دو نوه اش قطعًا زمــان می برد و 
او فرصت چندانی نداشــت. فاصلۀ کلبه تا باالی تپه، ده گام بلند 
بــود. شــاید هــم کمی بیش تــر از ده گام. ایــن فاصلــه را در روزهای 
معمــول، بارها با چنــد نفس طی کــرده بــود و می دانســت فاصلۀ 
گــر پای پیــاده، همــراه دو نوه اش  خیلی زیادی نیســت. فکــر کرد ا
از کمرکش شــیب پشــت کلبه باال برود، خیلــی زودتر می رســد.  با 
همین فکر، برگشــت و رفت سمت اسب. اســبی که بیست سال 
از عمرش را بــا او گذرانده بود. اســبی از نــژاد یموت، کــه دیگران 
پیر می دانســتند اما در نگاه تاقان آقا، هنوز جوان بود. با پوستی 
کســتری، اندامی کشــیده، ُدمی باریــک، ســر و گردنــی زیبــا و  خا

صورتی کشیده، ظریف و استخوانی. 

تاقان آقا نگاه به چشم های نه چندان براق و گوش های بلند و نازک 
ُکل کم پشــت اســب کرد. نگاهش افتاد بــه »آالجا  و خوش فرم و کا
یوپ« کــه کیپ گردن اســب بود. ریســمانی از پشــم سیاه وســفید 
که به ظرافــت تمام، در هــم تابیده بودنــد. تکه چوبی هــم، آویزان 
به آن بود از درخت داغــدان ؛ هر دو برای دفع چشــم زخم آدم های 
بدخواه. ترکیبی از هنر دست تاقان آقا و همسرش. »آالجا یوپ« هنر 
دست همسرش بود و تکه چوب کوچک و تراش خورده، هنر دست 

خودش. یادگار روزهایی که همسرش زنده بود. 
اســب پیر تاقان آقا، خیس آب، ایســتاده بود، بــا گوش هایی که 
گاه بــا شــنیدن صداهــای غریب، راســت می شــد و گاه بــا مهری 
مادرانــه، خم می شــد ســمت کــره اش. تاقان آقــا افســارش را باز 
کرد و زد بــه کپل اش و هــی کرد. اســب کمی رفت جلو و ایســتاد. 

بی سوار و بدون صاحبش کجا برود؟ 
صــدای گرومپ گرومــپ و تلق تولــوق، خیلــی واضح تــر از قبــل به 
گوشــش رســید. تاقان آقا فهمید که جای درنگ نیست. فهمید 
گر تازیانه نزند، اســب هرگز نخواهد رفت. کاری که هرگز نکرده  که ا
بــود، بایــد می کــرد. دویــد ســمت زیــن و تازیانــه اش را برداشــت و 

برگشت. ضربه ای به اسب نواخت و داد زد: »برو حیوون! برو!«
اســب که هرگز ضربه تازیانه را نچشیده بود، پرید باال و شیهه ای 
کشــید. رفت جلــو و دوبــاره ایســتاد و نگاه به پشــت ســرش کرد. 
تاقان آقا با دســتۀ تازیانه، زد به کپل کره اســب و فرســتاد سمت 
اســب و نگاه نکرد، ببیند از آنجا دور می شــوند یا نه. بی معطلی، 
پا کشــید ســمت دو گاو و گوســاله ای که نزدیک پرچیــن بودند. 
با یک حرکت دســت، میــخ طویله آن هــا را زمین بیرون کشــید و 
پرچین گلــه را هم بــاز کرد. نایســتاد ببینــد گلۀ گوســفند و گاو و 
گوســاله چه می کنند. ســریع دوید ســمت دو نــوه اش که خیس 
آب شــده بودند. هر دو را بغل کرد و دوید به ســمت پشــت کلبه 
که شیبی مالیم به ســمت باالی تپه داشــت. چند بار لیز خورد و 
با زانو به زمین پــر از آب افتاد، ولی نگذاشــت نوه هایش به زمین 

بخورند. دوباره بلند شد و دوید. باز هم لیز خورد.
صدای شکســته شــدن ســنگ و چــوب و جریــان آب می آمــد. با 
هراس نگاهی به اطراف انداخت. درست از سرباالیی سمت چپ 
آنجا که ایستاده بود، چیزی دید. داشت می خزید و به آن سمت 
می آمد. اول فکر کرد چشمان کم سویش اشتباه می کنند. دوباره 
نــگاه کــرد و این بــار دقیق تــر از هر وقــت دیگر. درســت دیــده بود. 
اشــتباه نمی کرد. موجی بزرگ از آب بــود که می آمد به آن ســمت 
و هر چه را که ســر راهش بــود، می کند و بــا خود مــی آورد. تاقان آقا 

بیش تر از هر وقت دیگر به هراس افتاد. بار دیگر لب هایش لرزید. 
- خدای من...!

نوه هایش هم به آن ســمت نگاه کردند. تاقان آقا دســت هایش را 
محکم تر به خودش فشــار داد و ســعی کرد نگاه آن ها را به ســمت 
دیگری برگرداند. فرصت زیادی نداشــت. با اضطراب، نگاهش را 
دوبــاره به اطراف چرخاند. سراشــیبی لیــز بود و بــا آن وضع، بعید 
بود بتوانــد از آن باال برود. درنــگ جایز نبود و باید ســریع تصمیم 
می گرفت. فکری به ذهنش رسید. به سرعت، پا کشید به سمت 

درخت پیر و تنومندی که در فاصله ای آن طرف تر کلبه بود.
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یــک نگاهــش بــه ســمت درخــت بــود و ســمت دیگــر نگاهــش 
بــه ســمت مــوج بــزرگ ســیل کــه داشــت همه چیــز را می کوبید و 
پیــش می آمــد. بــه پــای درخــت کــه رســید، هــر دو نــوه اش را بــه 
روی شــانه اش ُســر داد و با دســت، به تنۀ درخت چســبید. همۀ 
توانش را جمــع کــرد و به بــاال خزید. هــم مواظب ســنگینی روی 
شانه هایش بود و هم خودش را به باال می کشید. در آن وضعیت، 
نیرویــش چند برابر شــده بــود. به هر زحمتــی که بــود، نفس زنان 
خودش را بــه باال کشــید. به اولین شــاخه کــه رســید، پاهایش را 
روی آن محکم کرد. نفسی عمیق کشید و دوباره بچه ها را از روی 

شانه، کشید توی بغل و محکم به خودش چسباند. 
کــه  آبــی شــالق وار آمــد و بــه ســر و صورتــش خــورد. نگاهــش را 
برگردانــد، همه جــا پــر شــده بــود از آب. بــه پائین نــگاه کــرد و با 
کــه تندوتیــز از زیــر درخــت می گذشــت، بــه خودش  دیدن آبــی 
لرزید. لرزی که به تــن تاقان آقا افتاد، حتی بچه هــا را هم لرزاند. 
بچه هــا گریــه کردنــد و خود را بیشــتر بــه پدربــزرگ چســباندند و 
مادرشــان را صدا زدند. تاقان آقا صدایشــان را نمی شــنید. تنها 
چیزی کــه در گوش هایش بــود، صدای گرومــپ گرومپ قلبش 
و تلق تولــوق ســنگ ها و صخره هایــی بــود کــه تــوی آب بــه هــم 
می خوردند و می خوردند به تنۀ درختی که آن ها رویش بودند. 

تاقان آقــا نــگاه مضطربــش را دوبــاره بــه بــاالی دره دوخــت؛ بــه 
جایی کــه ســیل از آن ســمت آمده بــود. موجــی دیگر بــاال آمده 
بود و داشــت می آمــد. تاقان آقا باز هــم لرزید. حتــی پلک هایش 
هم چند بار پریدند و به خود لرزیدنــد. نگاه به پائین پایش کرد. 
آب از یکــی دو وجب پائین پایش می گذشــت. نگاهــی دوباره به 
گر دست دســت  ســمت موج جدید انداخت. بایــد می جنبید. ا
می کرد، ایــن بــار بعید نبــود بــا آن مــوج، از درخــت کنده شــود. 

دوباره نوه هایش را روی دوش کشید و باز هم باالتر رفت. 
شــاخه باالیــی، خیلــی بــاال بــود. باالتــر از آن کــه او بتوانــد بــه 
نمی توانســت.  دیگــر  افتــاد.  شــماره  بــه  نفســش  برســد.  آن 
نمی توانســت باالتــر برود. شــاخه ای هم نبــود که پایــش را روی 
آن محکــم کنــد. همان طور که چســبیده بــود به شــاخۀ کلفت 
درخت، پاهایــش را از پشــت شــاخه، به هــم رســاند و محکم به 
همدیگــر قالب کــرد. بعد نوه هایــش را دوبــاره از شــانه هایش به 

پائین ُسر داد و به خودش چسباند. 
موج آمــد. درخــت را لرزانــد و پاهــای تاقان آقــا را شســت و رفت. 
ســیالب خیلی باال آمده بــود. بین آن همــه صــدا، صدایی آمد. 
صدای افتادن چیزی ســنگین به داخل آب. تاقان آقا ســرش را 
به ســمت صدا چرخانــد. تیر چراغ برق بــود. بعد صدایــی دیگر. 
این بار کلبــه تاقان آقا در آب حل شــد. تاقان آقــا نوه هایش را که 

می لرزیدند، بیش تر به خود چسباند.
آب فقط چنــد وجب با پاهــای او فاصله داشــت. ســیل همه چیز 
را با خــود مــی آورد. در آن تاریکی، تنها می شــد صخره هــا، الوارها و 
گاهی هــم ســیاهی هایی را دید که به گاو و گوســفند شــبیه بودند 
که در آب فرو می رفتند و بیــرون می آمدند. آن پائیــن، گاری خالی 
از یونجه، توی آب ها قل می خورد و در مســیر آب به جلو می رفت. 
بعد پیت های بزرگ و کوچک و صخره ها و خیلی از چیزهای دیگر. 

گر  تاقان آقــا زمانی متوجه شــد که دیگر دیر شــده بود. فکــر کرد ا
کمی زودتــر می فهمیــد، شــاید می توانســت. می توانســت نــوۀ 
دومش را هم مثل نوۀ دیگرش، کمی بکشــد باال و روی دوشش 
ببرد تــا اندکــی از خســتگی دســت هایش کاســته شــود، اما دیگر 
نمی توانســت. دســت چپــش بــه فرمانــش نبــود. حتــی تــکان 
هم نمی خــورد، چه برســد به این که نــوه اش را که بــا لباس های 
خیــس، ســنگین هــم شــده بــود، اندکــی بــه بــاال بکشــد و روی 

دوشش بگذارد. نتوانست. نتوانست حتی نگه بدارد. 
هر چه می گذشت، دســتش بی حس تر از قبل می شد. تاقان آقا 
دیگــر نــه چیــزی می دیــد و نــه چیــزی می شــنید. ســعی هــم 
نمی کــرد کــه چیــزی ببیند یــا صدایــی بشــنود. تمام حواســش 
متوجــۀ نوه ای بود که دســت چپش بــود و حاال هر چــه می کرد، 
دســت هایش بــه فرمانــش نبودنــد و نمی توانســت جلــوی ُســر 

خوردن آرام او را بگیرد. 
پیرمــرد به این فکــر کرد کــه چه بایــد بکند و چــه می توانــد بکند. 
ابتدا هر چه در توان داشــت، به دســت چپش داد و سعی کرد آن 
را تکانی بدهد تا بلکه جمع تر شــوند، اما حس بودونبود دستش 
را هــم از دســت داده بــود. کمی که گذشــت، حس کرد دســتی به 
نام دســِت چپ ندارد و نوه اش هم دارد رفته رفته ُســر می خورد و 
گر  پائین می رود. پیرمرد دستپاچه شــد. ماند که چه باید بکند. ا
دست دســت می کرد و کاری نمی کرد، نوه اش از دســت می رفت. 
این بار با لثه بی دندانش، از گوشه ی بلوز پیراهن نوه اش گرفت. 
نوه اش گریه کرد. سنگین بود و داشت به پائین کشیده می شد. 
طولی نکشید که لثه اش به خون نشست. این را از قطرات خونی 

که داشت روی گردن نوه اش می ریخت، فهمید. 
پیرمرد فهمید که مدتــی بعد، یکی از نوه اش را از دســت خواهد 
داد. دلش آشوب شد. نفس نفس می زد. با دردی جانکاه، هق 
می زد و بی صدا اشــک می ریخت، همراه نوه هایش که داشــتند 
بلندبلند گریه می کردند. بعد سعی کرد تا می تواند، نوه اش را بو 
کند. بویش کرد و ســعی کرد آن دقایق آخر، تا می تواند به گردن 

و دست های نحیفش نگاه کند. 
وقتی ُســر خورد و افتاد توی آب، چیزی در دل پیرمرد شکست. 
از ته دل ضجه می زد. حتی به صرافــت این هم نیفتاد که نوه ی 

دیگرش که دست راستش بود، بترسد.
داد زد: »خــدا!« و وقتــی صــدای گریه نوه اش را شــنید که ترســیده 
کت و بی صدا، با دســت راستش،  کت شد. ســا بود، یک دفعه ســا
نــوه اش را محکم تــر بــه خــودش فشــرد و زل زد بــه آبــی که تنــد و با 

شتاب، می گذشتند و به سمتی می رفتند که نوه اش هم رفته بود.
یادش نیامــد چه مدت گذشــته اســت. زمانــی به خــودش آمد 
که صدای آشــنای موتور را شــنید و صدای جماعتی که به اســم 
صدایش می کردند. تاقان آقا نوه اش را محکم تر به خود فشــرد و 
سرش را برگرداند به سمت صداها. با آبی که روی سر و صورتش 
نشســته بود، همه جا را تــار می دید، اما ســیاهی هایی را دید که 
باالی تپه جمع شــده بودنــد و صدایش می کردند. دســت چپ 
تاقان آقــا، داغ باطــل خــورده بــود. چوب شــده بود؛ یــک چوب 

خشک. او دیگر دوست نداشت دستش دوباره جان بگیرد.    
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دستور آب های جهان
کنان شــهرهایی از ســرزمین عزیزمــان را بــا حادثه  بهار ســال جاری بارش گســترده بــاران ســا
ســیالب مواجه کــرد. از گمیشــان و آق قــال تــا پلدختر و شــیراز در کنــار مخابــره تصاویــر غمبار از 
انــدوه هموطنــان، صحنه هایــی از همدلــی و همراهــی نیز برابــر دیدگان مــا ثبت شــد. در این 
کن  شماره، برای شما شعرهایی را از چند شاعر که برخی از آن ها خود در شهرهای سیل زده سا

هستند، انتخاب کرده ایم. 

امتحان بال
علیرضا قزوه

کبرش شیراز ماند و چشمه اهلل ا بسیار بار آب گذر کرد از سرش  
شیراز ماند و شاه چراغ منورش شیراز ماند و حافظ و سعدیه و ارم  

قربان کشوری که تو باشی سخنورش سعدی! سالم بر تو و اندیشه های تو  
دریا شد، ایستاد ببین در برابرش سیلی رسید و دشت گلستان فرو نشست  

هر میوه زهر بود که کردیم نوبرش هر هفت سین سفره ما سیل شد دریغ  
پلدختری شکست و جدا شد ز مادرش کارون خروش کرد و دز و کرخه پر کشید  

گویی دوباره یورش بعث است و لشکرش  ک حمیدیه غرق آب   دزفول و شوش و خا
سیالب شد سکندر و زد تیغ بر سرش هر کس نبست دور دلش سد آهنین  

گاه اندر برابرش سیل ایستاد نا بی توشه هرکسی که به ره زد، ز راه ماند  
جز سختی و دریغ نگردد میسرش هر کس که خانه کرد به پا در مسیر سیل  

جان را بگیر بر کف و دل را برون برش سیل آمده ست، این همه اسباب را بهل  
بهر نجات استر و گوساله و خرش بیچاره آن که کودک و زن را رها کند  

سیل آمد و شبانه فرا رفت از سرش بیچاره تر کسی که نفهمید و خواب ماند  
بیچاره آن که درد و بال نیست باورش سی سال سیل آمد و سی سال زلزله  

آب است و رحمت است به سیالب و جوهرش سیالب امتحان بال بود، دوستان!  
ما را نصیبه زهر شد آوخ ز شکرش سیالب مثل نفس حرامی ست، سرکش است 

زهرش گرفت باید و بشکست چنبرش  سیالب مثل ماری ست پر زهر و پر خطر  
هر کس که فکر خویش کند خاک بر سرش هر کس که چشم بست بر این، عمر او حرام 

خ مجمرش در آتش گداخته و سر چونان سپند سوخته ماندیم و سوختیم  
یا دزد بوده است خودش یا برادرش دزدی ز حد گذشته و هر کس که دیده ام  

شعری بخوان چنان که نسازی مکدرش شاعر! به زخم های وطن، زخم نو مزن!  
مثل گون که ساخت به رزق مقدرش با سرد و گرم و خشکی و اندوه ساختیم   

بر قصر قیصریه و بر قصر قیصرش چیزی به جا نمانده، ز دنیا مبند دل  
ایران من چو کشتی و صبر است لنگرش بر حلم و علم، ای وطن من سالم کن!  

نخل و بلوط و کاج و کنار و صنوبرش ایران من چو کاوه آهنگر است با   
در این همه بالیا سخت است باورش ایران من! تو کشتی نوحی که مانده ای  

دنیاست حلقه ای و تویی گوهر و درش فیروزه نجابت و یاقوت اعتقاد!  
با عود و کندری که تو کردی معطرش دنیاست مجمری و تویی شعله امید  

بادا همیشه روزی شان حوض کوثرش بادا هماره قسمت این کشتگان بهشت  
هر صبح وقت دیدن گل های پرپرش یاد آیدم ز الله رخان شهید عشق  

وقت شفق که خون چکد از کاسه سرش یاد آیدم از آن همه سر روی نیزه ها  
ک محشرش فردا چو سر برآورم از خا نام حسین)ع( و نام علی)ع( آورم به لب  

ک با اسداهلل حیدرش فرمان خا دستور آب های جهان دست فاطمه ست 
گر اشاره کند خواجه قنبرش بر سیل ا مانند شیر در نفسی رام می شود   
بسپار دل به زاده موسی بن جعفرش در گرمگاه حادثه دل را رها مکن  
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اشک  روبی
محمدرضا وحیدزاده

یک قوطی ترشی و دو ظرف روغن
یک دفتر پرپر و سه تا پیراهن

بین گل و الی سیل پنهان مانده
صد خاطره از تو و صد اندوه از من

از سیلی سیل رنگ گندم شده بود
هم بغض سکوت های مردم شده بود
وحشت زده می گریست بین گل و الی
یک لنگۀ کفش صورتی گم شده بود

هر جوی رسوب بسته را می روبیم
این شهر به گل نشسته را می روبیم
هرچند که سیل، کوهی از غم آورد
با اشک، دل شکسته را می روبیم

سال سیل
 احمد شهریار

ای دل! بنشین و گریه کن بر لِب کشت
در ِگل مانده ست بوی گل های بهشت

افسوس که با یک غلِط امالیی
کاتب این بار »سال« را »سیل« نوشت

مرِد همه  نبردها را ببرد
یا اینکه تماِم مردها را ببرد

نه، گریه مکن، گریه مکن! خوزستان
سیل آمده ریزگردها را ببرد

امروز که سقِف خانه ها پیدا بود
نه شهر و نه کوچه  شما پیدا بود
من اینجا قبِل سیل هم آمده ام

از باِم لرستان همه جا پیدا بود
ل کرده عجیب ناِم شیرازی ها

ُ
گ

دل ها شده اند راِم شیرازی ها
ای سیل! نه مسقطی که مردم بردند

با خود همه جا مراِم شیرازی ها 

قرار همدلی
رضا اسماعیلی

دور باد از ما که از بوی بهاران بگذریم
از هراِس سیل، از لبخند باران بگذریم

در خزاِن خشک سالی، روز و شب منزل کنیم
از شکوِه سبزه و باغ و گلستان بگذریم

کاسه ما کوچک است و رحمتش بی انتهاست
دور باد از ما که از لطف فراوان بگذریم

سیل افتادست گر در شهر، یاران همتی
تا که از تلواسه سیل خروشان بگذریم

دست گر در دست هم با مهر بگذاریم ما
میهن خود را کنیم آباد و آسان بگذریم

مرهم این زخم ها، ای مهربانم! همدلی ست
با قراِر همدلی از خشم توفان بگذریم

انجمن گردیم در باد پریشانی به شوق
یار هم باشیم و از این فصل ویران بگذریم

بعد از این باران بیا با کارواِن نوبهار
با دعای سال نو، از زیر قرآن بگذریم

مژده فردای روشن می دهد این فصل نو
ای بهاِر جان بیا از زیر باران بگذریم...

سیل هفت سین
فاطمه عارف نژاد

رنگ خزان گرفته چرا نوبهارمان؟
تازه جوان شده ست غم کهنه کارمان
دل زخمِی دوباره دردی نگفتنی ست

داغی نشسته بر جگر روزگارمان
دنیا که با شکوفه کفن پوش می شود

خون می دود به چهره باغ انارمان
ما چتر بسته ایم و تو با سیل آمدی

این بود ای فرشته باران! قرارمان؟
این بار با گذشته چرا فرق می کند

روبوسی همیشگی آبدارمان
دردا که باز دسته گلی آب داده ای

کی شهر و دیارمان در کوچه های خا
از هفت سین عید چه مانده ست غیر سیل؟

عیدی چه بود غیر غم بی شمارمان؟
امشب صدای گریه می آمد به گوش دشت

از روستای گمشده هم جوارمان
ما آه سرد و خسته دی ماه نیستیم
نوروز! از تو بیشتر است انتظارمان

درغم گلستان
سید ابراهیم سجادی زاده

گرچه، خار آورد       /       از جنگل و کوه، مار آورد سیالب، ا
از درد بهاری گلستان       /       صدها دل اشکبار آورد

اما به نسیمی از محبت       /       صد الله و گل به بار آورد
دل های تمام دوستان را       /       بر سفره و در کنار آورد

گرچه آب انداخت       /       در خانه دل بهار آورد در خانه، ا
از یاری مردم گلستان       /       یک دل شدِن هزار آورد

فرهنگ جهاد جبهه ها را       /       یک بار دگر به کار آورد
در گنبد و آق قال، گمیشان       /       دلداده بی شمار آورد
از عشق، دوباره خارها را       /       گل کرد و نسیم یار آورد

دهانی در آب
علی داوودی

 
نه فرستاده ای از کوه بود

نه بالیی از آسمان
شیرهای زیادی باز مانده بود 

و آب وحشی شده بود
حوض ها پر بود

کوزه ها پر
کاسه ها

 - چشم ها -
خواب می دیدند؛

آب می آمد!
ما تماشا بودیم به تلوزیون 

بزرگــی  شیشــه ای  -تنــگ 
که تمــام شــهر در آن شــناور 

بودند-
زل زدیم

ریخت به یخچال 
گوشــت های منجمــد را آب 

کرد
غ های پرکنده را پرواز داد  و مر

نفوذ کرد به کمد لباس
قلبمان در جیبمان می زد تا 

قایق ها راه بیفتند
حاال سیل دست برده است 

در متن خبر
در گل آلود صداهامان

شــناوریم چــون دهانــی در 
آب

با کلماتی بی مسئولیت 
نمی گیرنــد  گــردن  کــه 

شکستن سدها را
کــه قیمت مــا را پاییــن و باال 

می کنند 
غر      و     لندیم
غر غر غر غررر

می غــرد موتــور این کشــتی 
کهن سال 

حیوانــات  و  نیســت  نــوح 
طبقه پایین را لگد می زنند 

ما غیبتیم
ما اعتراضیم به هیچ

سازشیم با تدریج
گذرانیم با خشم

دنبال نمی دانم در هزار سو
»ما بی چرا زندگانیم«

باشد که مگر سیل خبری از 
ما بگیرد    

هنگامه بهار
کبری محمدامین ا

آرام و رام از راه می رسد:
باراِن نوبهار

آهنِگ موزونش
پیوسته اوج می گیرد

فوِج فرشتگان
ایــن  سرشــمارِی  مشــغوِل 
ِن  ا ر با - ر خیِل بی شــما

بی مضایقه بر خاِک انتظار-
باری

آن آســماِن آبِی بی ابِر پیش 
از این

و  تیــره  و  اســت  پرهیبــت 
توفنده

صاف نیست
پیوسته رو به اوج

باراِن قطره  قطره و ســیالِب 
موج موج

انگار آسمان
از رو شمشیر بسته است

تیِغ برنده اش
اندر غالف نیست

با آسمان بگو!
این شاخه هاِی ُخرد 

بر این درخِت پیر  َنک!
تاِب تازیانه ندارد

با آسمان بگو که نبارد!
هنگامه بهار 

وقت مصاف نیست
می بارد همچنان
یک ریز و بی امان

لطافــِت  در  کــه  »بــاران 
طبعش خالف نیست«
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به همراه خانــواده اش به آن جا رفتــه و تا دوران دبیرســتان، 
در آن زیســته اســت. پس بــه آن جغرافیا و فرهنگ آشناســت 
و به خوبــی از پــس ســاختن رمانــی بــا مؤلفه هــای فرهنگــی 
اجتماعــی آن برآمــده اســت. او پیــش از این رمــان، »شــبی 
بیــرون از خانــه« را در ســال 1374 و »مــن ویــران شــده ام« را 
در ســال 1381 منتشــر کرد، اما اندکی ســایه این دومجموعۀ 
داســتان را کنار زد و با درخشــش خود در ســال 1385، جایزۀ 

بهترین رمان سال را از آن خود کرد.
در این کتــاب 140صفحــه ای، بــا روایتــی نــاب از خاطــرات 
دودوســت قدیمی که پــس از ســال ها بــه یکدیگر رســیده اند، 
همراه می شویم. آن ها روزگار غریبی را به چشم خود دیده اند، 
از ســال های پــس از کودتــای بیست وهشــتم مــرداد گرفته تا 
نهضت ملی شــدن صنعت نفت و ظلمی که در دوران طاغوت 
بــر ســر مــردم رفتــه. هنرمنــدی بیگدلــی در چینش شــاعرانۀ 
کلمات در کنار هم و رســیدن به نثری آهنگین و زیبا به خوبی 
در این کتاب پیداســت. عالوه بــر آن، ارجاعات غیرمســتقیم 
و گاه مســتقیم، اما دلنشــین راوی به آموزه های دینی و آیات 
قرآن کــه بــا ترجمــۀ فارســی روان خــود در دل متــن گنجانده 

شده اند، از منظر محتوایی ارزشی ویژه به این اثر می بخشد.
بخشــی که در ادامه می آید، بریده ای اســت مربوط به فصل 
اعتصــاب کارگــران شــرکت نفــت آغاجــاری کــه به شــهادت 
از آن هــا منتهــی می شــود. احمــد  و زخمی شــدن عــده ای 
بیگدلی با زبــان محکم و پرداختــۀ خود، بــا گریزهایی به جا 
و مناسب به واقعۀ کربال و روز عاشــورا و برقراری ارتباط میان 
این دوواقعه، اثــری به حــق خواندنــی را آفریده اســت؛ اثری 
که ایدئولوژی و شــالودۀ فکری قیــام عاشــورا را در متن تاریخ 
یک جامعۀ ایرانی مستضعف و باورمند که مقابل شمر زمانه 

قد علم کرده، نشان می دهد.

پرستوعلیعسگرنجاد

یاد ݣݣمن ݣݣکن
پیش ݣݣتخت آن عزیز

یک صفحه از یک رمان

احمد بیگدلی نویســندۀ توانای معاصر،  زادۀ 26 فروردین در اهواز است. می گویند بهترین اثر 
یک نویســنده آن وقت خلق می شود که از تجربه های زیســتی خودش بنویسد؛ از آن چه برای 
خ بکشد. یکی  او ملموس و آشناســت تا تبحرش را در توصیفات جزئی و صحنه پردازی ها به ر

از بهترین مثال ها برای این بهترین اثر، »اندکی سایه« است؛ رمان موفق »احمد بیگدلی«.
این رمان در »آغاجاری« روایت می شود؛ »شهر بی بارانی« که احمد بیگدلی اهوازی در کودکی 

هــول جمعیت ســردرگم، به هرطرف سرمی کشــید، ســرریز می شــد 
کــش می آمــد. آفتــاب داغ بــود؛ مثــل دایــره ای از مــس- مــس  و 
گداخته. مثل دهانۀ یک کوره، آتش می ریخت روی مردم. هادی 
نمی توانســت فــرار بکند؛ جنــازۀ منصور افتــاده بود جلــوی پایش. 
ذوالجنــاح پیــر، دهانــش را بــاز کــرده بــود و بــه هــوای آب، ســر به 
اطراف می کشــید. میرزاحبیب را بــرده بودند. خــودش مانده بود و 
کامش. نالید: »خدایا  ذوالجناح. خودش مانده بود و جنازۀ پســر نا

توبه ام را قبول نکردی. می مانم و تقاص پس می دهم«.
آن وقت هادی تسلیم شد: »مرگ شیرین گشت و نقلم زین سزا«.

بیرق هــای آبی آمدنــد. نظرخان دیگر خــودش را پنهــان نمی کرد. 
کَرم هم بود- با خیل جمعیت که نمی دانســتند همــراه موجی، به 
جانب فاجعه ای کشیده می شوند که مال آن ها نیست. سودش را 

کس دیگری می برد و دودش به چشم آن ها می رود.
کسی فریاد زد: »مرگ بر نوکر انگلیسی ها!«.

کارگرهای اعتصابــی هجوم آوردنــد. نظرخان با بیرق به دســت ها 
افتادند میانشان. چوب و قداره و کارد.

بعد، کمی بعــد، موج جمعیت میــان کارگرهــای اعتصابی و هادی 
فاصله انداخت. حاال این کرم بود که با چاقو خودش را رسانده بود 

به ذوالجناح.
کسی گفت: »پس این امنیه های حکومتی کدام گوری هستند؟«

کــرم کارد را فروکــرد و بــا تمــام قوتش، پوســت و گوشــت را جــر داد. 
ســخت بود، امــا نیــروی اهریمنــی کار خــودش را کــرد. ذوالجنــاح 

برگشت و نگاه کرد به هادی: »یاد من کن پیش تخت آن عزیز«
هادی دســتش به ذوالجناح نمی رســید. ذوالجناح با شکم دریده 
گهــان ســیل جمعیت از هــم شــکافت و راه  چندقــدم پیش آمــد. نا
داد تا ذوالجناح از میان مهاجمین گذشــت. بعد، کمی بعد، زانوها 
ک. هادی کوشــید به طرفش بدود. کســی  برید و نشســت روی خا
با چــوب زد به قلــم پاهاش. مــن آن ضربه نابــه کار یادم اســت. من 
تاشدن پاهای شکسته یادم است. ذوالجناح ســر باال گرفت و یال 
افشاند. هادی دوقدم  آخر را خیز برداشت و با آن همه درد، به شالل 
موهای اســب پیر چنگ زد. هنوز نمی دانســت که برای ذوالجناح 

چه پیش آمده است. )ص 121(    



کـه دربـاره شـهید صیـاد  گل سـرخ«  کمیـن  کتـاب »در  گفتگـو بـا نویسـنده 
کتابخوانـی  کتـاب و  شـیرازی نگاشـته شـده اسـت، اولیـن مطلـب از بخـش 
معرفـی  می خوانیـم.  هـم  بـا  را  کتـاب  ایـن  از  گزیـده ای  ادامـه  در  اسـت. 
کـودک و نوجـوان، شـعر و داسـتان،  کتاب  هـای تـازه منتشرشـده در زمینـه 
خواننـدگان  بـرای  بخـش  ایـن  اسـامی در  انقـاب  و  مقـدس  دفـاع  دیـن، 
مهر ومـاه تـدارک دیده شـده اسـت. ضـرورت کتابخوانی با صـدای بلند برای 

کـودکان زیـر 3 سـال عنـوان آخریـن مطلـب ایـن بخـش اسـت.

كتاب

64

جوانان ما به قهرمان هایی مثل صیاد نیاز دارند
که هرگز بی رنج پیش نمی رود سخن از جهانی 
متن ها در برابر خوانندگان، شکننده اند
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جوانان ما به 
قهرمان هایی مثل 

صیاد نیاز دارند
در آسـتانه روز ارتـش جمهـوری اسـالمی ایران، مراسـم هشـتمین پاسداشـت 
ادبیـات جهـاد و مقاومـت بـا محوریـت گرامیداشـت یـاد و خاطره امیرسـپهبد 
شـهید علـی صیـاد شـیرازی در حضـور خانـواده و جمعـی از همرزمـان ایـن 
شهید عزیز و جمعی از فرماندهان ارشد نیروهای مسلح و اهالی فرهنگ و ادب دفاع 
مقـدس، در قطعـه ۲۹ گلـزار شـهدای بهشـت زهـرا )س( برگـزار شـد. پایان بخـش ایـن 
مراسم، انتشار تقریظ حضرت آیت اهلل خامنه ای )مدظله العالی( بر کتاب »در کمین 
گل سرخ« بود؛ کتابی که در آن زندگینامه داستانی شهید سپهبد علی صیاد شیرازی 
بـه قلـم آقـای محسـن مؤمنـی شـریف روایـت شـده اسـت. به همیـن مناسـبت، گزیده 
گفتگویـی بـا آقـای محسـن مؤمنـی شـریف، نویسـنده حـوزه ادبیـات انقـالب و دفـاع 

مقـدس و رئیـس فعلـی حـوزه هنری سـازمان تبلیغات اسـالمی را با هم می خوانیـم.  

گفتگو با نویسنده کتاب »در کمین گل سرخ«

باتوجهبهمناســبتتقریظرهبرانقالببرکتاب»درکمینگلســرخ«،جنابعالیبرای
ماازنحوهآشناییخودباشهیدوارتباطتانباایشانتوضیحاتیرابفرمایید.

بنده دراین باره در مقدمه کتــاب مختصر توضیحی داده ام،  ولی خب من شــهید صیاد را مانند 
همه مردم ایران کمابیش می شناختم. نخستین باری که من شــهید صیاد را از نزدیک دیدم، 
عملیات والفجر یک بود. پیش از عملیات مانورهایی برگزار می کردند که در اغلب این مانورها 
یا شــهید صیاد یا ســردار رضایی صحبت می کردند. قســمت مــا این بود که ایشــان قبــل از این 
عملیات برای ما صحبت بکنند. یک بار دیگر هم من ایشان را در همین حوزه هنری در مراسم 
شــب خاطره دیدم که بــرای خاطره گویی تشــریف آورده بودند. ولــی درواقع محبت ایشــان در 
دل های همه ما ریشــه دوانده بود. من بیش از این شــهید صیاد را نمی شــناختم و عجیب این 
بود که وقتی ایشــان شهید شــدند و خبر شــهادتش را ما حدودای ظهر شــنیدیم، واژه خوش به 

حالش به زبانم آمد و بعد این حس عمیق تر شد که پنداری یکی از نزدیکانم رفته بود.

چهاتفاقیافتادکهشــمااینســوژهرابراینوشــتنانتخابکردید؟ازفرآیندنوشــتنو
پژوهشدراینبارهبرایماتوضیحبدهید.

همان موقع ها بود که دفتر ادبیات و هنر مقاومت یک متنی به بنده دادند که قرار بود با آقای 
دهقان روی این متن کار کنیم. این متن درواقع حاصل مصاحبه برادر عزیزمان جناب آقای 
فخرزاده با شهید صیاد بود. آقای فخرزاده با ایشــان ارتباط داشتند و موفق شده بودند حدود 
گفته های  6 جلســه با ایشــان گفتگو کنند. جنــاب آقای دهقــان نیــز از آن گفتگوها، کتــاب نا
جنگ را به چاپ رســانید و بنده هم قرار بود یک کتاب کوچکی از خاطرات شــهید صیاد برای 
نوجوانان بنویســم. من آنجا بود کــه فهمیدم که ما اصــاًل صیاد را نمی شناســیم و صیاد خیلی 
بزرگ تر از آنی هســت که مــا راجع به او فکــر می کنیــم. عمیقًا فهمیدم که شــهید صیــاد یکی از 

افتخارات ما در دفاع مقدس است و نقش بسیار اساسی داشته است.

وقتی فهمیدم که به یکی از دوستان بنده پیشنهاد کرده اند 
تــا کتابی برای شــهید صیــاد بنویســد، مــن از او خواســتم که 
اجازه بدهد من این کار را انجام دهم. چون رفیق ما در حوزه 
طنز و کــودک و نوجــوان کار کــرده بــود و من نگران بــودم که 
کار به خوبی انجام نشــود. نوشتن این کتاب، سه سال طول 
کشــید و به این معنــا نبود که من در این ســه ســال به صورت 
مدام در حال نوشــتن هســتم. چــون در پیــدا کردن مســائل 
مربوط بــه اطالعــات زندگــی ایشــان و دفــاع مقدس مشــکل 
داشــتم و جایی هــم نبود کــه به مــن دراین باره کمــک کند. 
واقعًا بخش زیادی از اطالعاتی را که به دست آوردم، زحمت 

خودم بود.
در مــورد شــهید صیــاد تــا به امــروز نزدیک بــه 50 جلــد کتاب 
نوشــته شــده اســت. در زمان من هم فکر می کنــم ده جلدی 
نوشــته بودند یا در حال نوشــتن بودنــد. به همیــن دلیل بود 
که خیلی روی خوش به من نشــان داده نمی شــد. این را هم 
بگویم کــه من در ایــن کتاب هرجا که شــک پیــدا می کردم و 
کتفا نمی کــردم و  به هــر چیزی کــه دربــاره شــهید می گفتنــد ا
سعی می کردم درباره آن جستجو و تحقیق کنم یا از شخص 
دیگری در ایــن رابطه تأییدیه بگیرم. حتــی در بعضی مواقع 
بــه فرمایشــات شــهید صیــاد هــم اعتنــا نمی کــردم. بااینکــه 
می دانســتم شــهید صیــاد آدم صادقــی هســت، اما احتمــال 
می دادم بعضــی از مطالب را فرامــوش کرده باشــد، یا مربوط 

به خودش نباشد.
یک نکته دیگر که من مایل بودم در ایــن کتاب به آن توجه 
بشــود، این بود که یک دســت غیبی این آدم را برای انقالب 
اســالمی و حوادث انقــالب تربیت کــرده بود. خب مــن با این 
نگاه کار را شــروع کــردم. طبق تحقیقــی کــه از حوادثی زمان 
کودکی تا آموزش در ارتش و پیمودن مراحل نظامی در ارتش 
درباره شــهید صیاد انجام دادم، متوجه شدم که ایشان یک 
هدیه ای برای انقالب و بعدازآن اســت. من سعی کردم روی 
زندگی ایشان، فعالیت هایی ایشان در آمریکا مثل تبلیغ دین 
و سخت گیری که روی مسائل مذهبی در آنجا داشتند تمرکز 
کنم. به نظر من خداوند شــهید صیاد را بــرای دوره ما تربیت 
کرده بود که یکی از هدیه های الهی دوره ما بود. ســعی کردم 

این ها در کار دیده بشود.

بهنظرشــماچهاتفاقیمیافتدکهشــهیدصیادشــیرازی
بعدازشهادتشانمحبوبمیشود؟

ایــن خاصیــت شــهید اســت کــه بعــد از شــهادتش مشــهورتر 
می شــود و آن حقیقــت شــهید درواقــع تجلــی پیــدا می کند و 
می درخشــد. شــهید صیــاد به خاطــر آن اخالصــی که داشــت 
و آقا هم فرمــوده بودند که یکــی از عواملی که صیــاد معروف 
شــد، اخالص او بود. بســیار مخلــص و بنده صالح خــدا بود. 
ایشان واقعًا به کارش به عنوان عبادت نگاه می کرد و زحمت 
زیادی کشــیده بــود. البتــه ایــن زحمــات بی اجر نمانــد. من 
کاری های شــهید صیاد  فکر می کنم کــه آن توانایی هــا و فدا
باعث شد که ایشان موردتوجه مردم قرار بگیرد و از همه چیز 
مهم تــر محبتــی بــود کــه خداونــد در دل انســان ها انداختــه 
بود. مسئله دیگر ارتباط ویژه شــهید صیاد با حضرت حجت 
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ســالم اهلل علیه بود. ایشــان واقعًا خــودش را ســرباز امام زمان 
می دید و برای زمینه ســازی ظهور آن حضــرت تالش می کرد 
و اعتقاد داشت که ظهور به زودی اتفاق می افتد. لذا در همه 
عملیات ها و حــوادث او را شــاهد و ناظر می دید و ســخنش را 

ج آغاز نمی کرد. بدون دعای فر

خالقاثر،چهازجنسفیلمیاکتاب،یکارتباط معمواًل
شــخصیباموضوعآناثــربرقــرارمیکند؟برایشــمادر

مسیرتولیدایناثر،چقدرارتباطبرقرارشد؟
نمی توانم بگویــم چقدر این ارتباط برقرار شــد ولی احســاس 
می کردم که من هم یکی از بســتگان ایشان هستم. اآلن هم 
نام ایشــان را هرکجا که می شــنوم یــا عکس مبارک ایشــان را 
می بینم همیــن حــس را دارم. در ایــن زمینه خیلی نمیشــود 
صحبت کــرد، ولی بااینکــه من ایشــان را خیلی کــم دیدم اما 
از محبــت و بــرکات ایشــان در زندگــی بی نصیــب نبــوده ام. 
روزهایــی هــم کــه روی ایــن کتــاب کار می کــردم، روزهــای 
خوبی برای من بود. خوبی نوشــتن هم همین اســت. شــاید 
کار یک فیلم سینمایی مثاًل چند ماه طول بکشد و تأثیر خیلی 
عمیقی هم نداشته باشــد، اما تحقیق و نوشتن چون زمان بر 

است، تأثیر درونی بیشتری می گذارد.

درموردانتشــارتقریــظرهبرانقــالببرکتــاب»درکمین
گلسرخ«مختصرصحبتیبرایماداشتهباشید.

لطف حضــرت آقا بــه این کتــاب واقعًا بــرای من بســیار مهم 
گر از جنبه های شخصی اش بگذریم که البته افتخار  است. ا
بزرگی برای من هست، اما من ازاین جهت نگران بودم که با 
توجه به کاری که کرده ام نکند شــهید راضی نباشــند و شاید 

دوســتان دیگــری بهتر از مــن می توانســتند ایــن کار را انجام 
بدهنــد. ولــی وقتــی حضــرت آقــا در یــک جلســه خصوصــی 
فرمودند کــه من این کتــاب را خوانــدم و از آن تعریــف کردند 
خیالــم ازاین جهــت راحت شــد. بعدها هــم فهمیدم ایشــان 
یک نظر لطفی به این کار داشته اند. ببینید جامعه ما نیاز به 
شــناخت صیاد دارد. جوانان ما در ایــن دوران بحران هویت 
به بزرگانــی مثل صیاد شــیرازی و قهرمانانی مثل ایشــان نیاز 
دارند که می توانند برای آن ها الگوهای مناسبی باشند. من 
واقعًا ازاین جهت کــه این کتاب بیشــتر از اآلن معرفی خواهد 
شد، بسیار خوشــحال هســتم. البته همان طور که می دانید 
ایــن کتــاب تــا اآلن 23 بــار تجدیــد چــاپ شــده و موردتوجه 
قرار گرفته اســت؛ و قــرار اســت ســریالی از این کتاب ســاخته 
بشــود؛ اما درواقع عنایــت حضرت آقــا برکت دیگــری به این 

کتاب خواهد داد تا ان شااهلل صیاد را بیشتر بشناسیم.
یادم هست یکی از دوستان نویســنده در روزنامه ای یک نقد 
کلی درباره این کتاب نوشته بود که درواقع حرف اساسی اش 
این بــود که کارهــای بزرگ را چــرا آدم های کوچکــی مثل من 
به دست می گیرند و خراب می کنند. من آن موقع کمی نگران 
شــدم که نکند حرف این آقا درســت باشــد. البته می دانستم 
که نقد ایشــان مبنــای دیگــری دارد ولــی همــان موقع ها بود 
که شــنیدم حضرت آقا در دیدار با خانواده این شــهید فرموده 
بودند که کتاب هایی راجع به این شــهید بزرگوار نوشته شده 
خ از بقیه بهتر است. احساس  است اما کتاب در کمین گل سر
کردم باز پاســخی بــود از طرف آن شــهید عزیز که ایــن نگرانی 
من بی جهت است و خدا را شکر کردم. این ها توفیق هست و 
خدا کند این توفیقات و الطاف این بزرگواران اســتمرار داشته 

باشد تا روزی که نیازمند خواهیم بود.   

یک نکته دیگر که 
من مایل بودم در 
این کتاب به آن 
توجه بشود، این 

بود که یک دست 
غیبی این آدم 

را برای انقالب 
اسالمی و حوادث 

انقالب تربیت 
کرده بود. خب من 

کار را  با این نگاه 
شروع کردم. طبق 
باره  تحقیقی که در
شهید صیاد انجام 
دادم، متوجه شدم 

که ایشان یک 
هدیه ای برای 

انقالب و بعدازآن 
است
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»۵۲ پاسدار در سردشت شهید شدند.«
 این خبــر اول روزنامه هــا در روز ۱۷ مهر ۵۸ بود. ایــن خبر نه فقط 
اصفهان کــه ایــران را بــه خشــم آورد. آنــان پاســداران اعزامــی از 
کمیــن  گرفتــار  کــه در بازگشــت  کردســتان بودنــد  اصفهــان بــه 
ضدانقالب شده و به طرز فجیعانه ای به شهادت رسیده بودند.

در شــهرهای مختلف، مردم با برگزاری مراسم نسبت به جنایت 
کنــش نشــان دادنــد. در  کوتاهــی مســئوالن، وا ضدانقــالب و 
اصفهان و مشــهد نیز عزای عمومی اعالم شــد و در تشییع جنازه 
شــهدا حجت االســالم ســید احمد خمینی از طرف امام، شرکت 
کــرد. اســتاندار اصفهان بــرای بررســی واقعــه جلســه فوق العاده 
گذاشــت کــه ســروان صیــاد شــیرازی نیــز از دعوت شــدگان به آن 
جلســه بود. اســتاندار بعداز بیــان واقعــه گفــت: »همین طور که 
می بینید مردم به شدت عصبانی اند و خواستار بررسی موضوع و 
مجازات عامالن این جنایت اند. ما باید به این موضوع رسیدگی 

کنیم، حاال پیشنهاد شما چیست؟«
پیشنهاد سروان این بود: به نظر من در اصفهان امکان رسیدگی 
بــه این مســئله وجود نــدارد. پیشــنهاد بنــده این اســت که یک 
گروه به منطقه بروند و در آنجا وضعیت را از نزدیک بررسی کنند. 
این پیشــنهاد تصویب شــد. ســید رحیم صفــوی و خود ســروان 
برای این مأموریت انتخاب شــدند. امام جمعه اصفهان آن دو را 
به دکتر چمــران معرفی کرد کــه وزیر دفــاع و معاون نخســت وزیر 
بــود. اتفاقــًا بعــداز شــهادت پاســداران، دکتــر نیــز از طرف امــام 

مأموریت داشت مجددًا به کردستان برود.
غروب هنگام بود که هلی کوپتر حامل دکتر چمران و همراهانش 
در پادگان سردشــت به زمین نشســت. ســروان صیاد شــیرازی، 
نخســتین بار در آنجــا، نشــانه های جنگ کردســتان را با چشــم 
خــود دیــد. پــادگان عمــاًل در محاصــره ضدانقــالب بــود. ورود 
تنهــا توســط هلی کوپترهــای هوانیــروز صــورت  از آن  و خــروج 
گلولــه در جای جــای آن بــه چشــم می خــورد و  می گرفــت. آثــار 

ک پنهان شده بود. ساختمان ها در میان گونی های شن و خا
اتفاقًا نیمه های همان شــب انفجــار مهیبی آسایشــگاه را چنان 
لرزانــد که ســروان احســاس کــرد ســقف بر سرشــان خراب شــده 
اســت. بوی تند باروت در فضا پیچیــده بود. چراغ ها که روشــن 
شــد دیدند، گلوله آرپی جــی از گونی ها گذشــته و بعــداز تخریب 

دیوار، درســت در میان آسایشــگاه از نفس افتاده اســت. سروان 
اندیشــید: »پس دشــمن بــه مــا نزدیک تــر از آن اســت کــه خیال 

می کنیم!«
از همه ســو تیــر و آتــش بود که بــه پــادگان می باریــد. از آسایشــگاه 
بیرون شــد تا به طرف آسایشــگاه دیگری که دکتر چمــران در آنجا 
بود، برود. یک دفعه متوجه شــدم که شــهید چمــران درحالی که 
لباس استتار بر تن کرده و یک قبضه اسلحه یوزی در دست دارد، 
از داخل ســاختمان بیرون آمده اســت. هفت الی هشــت نفر هم 
دور و برش بودنــد. همان جا ایســتادم و با نگاهم آن هــا را تعقیب 
ج شــدند و به داخل شــهر  کــردم، دیدم از در پاســدارخانه هم خار
رفتنــد. همان لحظــه به فکــر فرو رفتــم و به خــودم گفتــم: عجب 
صحنــه ای می بینــم، بــرای اولیــن بــار یکــی از مقامــات عالی رتبه 
جمهــوری اســالمی، درحالی که لبــاس چریکــی پوشــیده و تیربار 
یــوزی در دســت دارد، پیشــاپیش همــه بــرای جنــگ با دشــمن 
مــی رود! به من هــم چیزی نگفــت که بــرای کمک بــه همراهش 
بروم با وجــود آن کــه دوره های چنیــن نبردهایــی را دیــده بودم و 
تکاور و چتربــاز هم بــودم و این طــور برنامه ها را بهتر می توانســتم 
اجرا کنــم، ولی او از من نخواســت و خــودش رفت. مشــاهده این 
صحنه ها یک احســاس عجیبی را در من ایجاد کرد و همان جا به 

خود نهیب زدم که باید بهتر از این مهیا و آماده باشم.
تا هنگام صبح که آنان به ســالمت برگشــتند و دیگر صدای آتش 

دشمن نمی آمد، او آرام و قرار نداشت.
صبح تیمســار فالحــی فرمانده نیــروی زمینــی، با چند نفــر برای 
دیدن محل شــهادت پاســداران به آنجا رفت، اما طولی نکشــید 
که خبر رســید جیب تیمســار هدف گلوله آرپی جی قرار گرفته اما 

او و همراهانش به طور معجزه آسا نجات یافته اند.
بعدازظهر آن روز سروان با چند نفری در محوطه پادگان نشسته 
بود و در باره حادثه ای که برای تیمســار فالحی پیــش آمده بود، 
صحبت می کردند. او حاال از ادامه مأموریتشان ناامید شده بود 
گهان دیدند ســتوان  و از بیــکار ماندن خودشــان رنج می بــرد. نا
خلبــان عابــدی که عمــاًل نقــش معاونــی دکتــر را داشــت، بــا مرد 

کردی به طرفشان می آید.
- برادرا، کسی از شما آمادگی یک مأموریتی را داره؟

سروان پرسید: »مأموریت چه؟«

از این لحظه
به بعد من فرمانده 

شما هستم

برشی از کتاب »در کمین گل سرخ«
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ستوان عابدی توضیح داد: »مخبرهای محلی گزارش داده اند، 
انبــار مهمــات ضدانقــالب در یکــی از روســتاهای اطراف اســت؛ 
روســتایی به نــام شــیندرا. ما بایــد محل دقیــق آن را شناســایی 
کنیم و از بین ببریم.« و بعــد به مرد همراهش اشــاره کرد و گفت: 

»ایشان راهنمای ماست.«
سروان صیادشیرازی و هفت نفر دیگر اعالم آمادگی کردند. وقتی 
که هلی کوپتر از میدان صبحگاه برخاســت هیچ یــک از رزمنده ها 
همدیگــر را به درســتی نمی شــناختند. ســروان جســته وگریخته 
اطالعــات کســب کــرد کــه عــالوه بــر آن مــرد کــرد، دو نفــر از آنــان 

پاسدار، یک نفر بسیجی و چهار نفر دیگر درجه دار ارتش اند.
هلی کوپتر در شیار نسبتًا وسیعی فرود آمد و پیش از آن که به زمین 
برسد، ایستاد. ستوان عابدی گفت: »برادرا، بپرید پایین و بروید 
دنبال مأموریتتان، من از باال مواظبتان هســتم.« سروان چشم 
گردانــد و در نزدیکشــان آلونکــی دید که جلــوش پیرمــرد و پیرزنی 
ایســتاده بودنــد و آنــان را تماشــا می کردنــد. رفــت به سویشــان. 
سالم گفت اما علیکی نشــنید. فهمید آنان ترســیده اند. کوشید 
آرامشــان کند. گفت: »پــدر جان، مــا با شــما کاری نداریــم. اصاًل 
بــه خاطر امنیــت شــما بــه اینجــا آمده ایــم.« بعد پرســید: »شــما 

می دانید دمکرات ها کجا مهماتشان را مخفی کرده اند؟«
اما آن ها لــب از لــب بــاز نکردند. ســروان دســتش را برای پســرک 
هفت-هشت ساله ای دراز کرد که خودش را به پیرزن چسبانده 
گهــان تیری از بغل گوشــش گذشــت و علی خــودش را به  بود. نا
زمین انداخت. »تا این لحظه زندگی، این اولین گلوله ای بود که 
آن طور از کنــارم عبور کرده بــود. بالفاصله متوجه شــدم که توی 
تله افتاده ایم. اطراف ما را ارتفاعات احاطــه کرده بود و نقطه ای 

که ما ایستاده بودیم تقریبًا قعر دره بود.
گرچــه دره خیلی هم تنگ نبــود، ولی کامــاًل در محاصره بودیم.  ا
همان لحظه فکری به ذهنم رســید و به همراهان گفتم: باید در 
جهت مخالف صــدای گلوله از یــال مقابل باال برویــم. همگی به 

حالت دو حرکت کردیم تا این که باالی ارتفاع رسیدیم.«
باز صدای هلی کوپتر در آســمان پیچیــد. لحظات بعــد دو فروند 
۲۱۴ کــه توســط دو فروند کبــرا اســکورت می شــدند، در آســمان 
ظاهــر شــدند و در ۵۰۰ متــری آنــان روی یــال مقابــل، بــه زمیــن 
ک  نشســتند. دکتر چمران اولین کســی بود که در میان گردوخا
بــه زمین پریــد و بــه دنبالش نیروهــای دیگــر. هنــوز هلی کوپترها 
بلنــد نشــده بودند که صــدای رگبــاری در فضــا پیچید. ایــن آغاز 
درگیــری ســنگینی بود کــه بیــش از بیســت دقیقه طول کشــید. 
ک ســازی روســتا  ســپس نیروهای دکتر آرایــش گرفتند تا برای پا

گهان اتفاقی افتاد که همه را متوجه خود کرد. بروند اما نا
هلی کوپتر ستوان عابدی، تعادلش را از دست داده بود و سقوط 
کنان به ســوی ســینه کش کوه می رفت. فریــاد یا حســین نیروها 
بلند شــد. علی چشــم هایش را بســت تا صحنه انفجــار را نبیند. 
لحظات بــه ســنگینی ســپری می شــدند که بــه صــدای صلوات 
خ داده اســت و هلی کوپتر  چشــمانش را باز کرد و دید معجزه ای ر

به حالت اصلی خود بازگشته و سمت سردشت پرواز می کند.
مجروحیــت ســتوان عابــدی باعث شــد عملیــات ناتمــام بماند 

و دکتــر و نیروهایــش تصمیــم به برگشــت بگیرنــد. پــس دو فروند 
۲۱۴ باز آمدنــد و به زمین نشســتند. در چشــم به هــم زدنی دکتر 
و نیروهایــش ســوار شــدند و هلی کوپترهــا برخاســتند و به ســوی 

پادگان به پرواز درآمدند.
- پس ما چه؟

کاری از دستشــان  ســروان تــازه فهمیــد آنــان جــا مانده اند؛ امــا 
برنمی آمــد. بــا حســرت و نگاه هــای پــر از ناامیــدی دور شــدن 
هلی کوپترهــا را دنبــال کردنــد تــا هنگامی کــه دیگر صــدای آن ها 
هم محو شــد. ســایه مــرگ آنــان را در برگرفــت و در چنــگال یأس 
گهــان علی به  در هم فرو رفتنــد. لحظاتی این چنین گذشــت. نا
خود آمــد. رو به همراهانش کــرد و گفت: »برادرهــا، گوش کنید! 
مــن ســروان علــی صیــاد شــیرازی هســتم و دوره هــای مختلــف 
و  نقشــه خوانی  تــکاوری،  چتربــازی،  ماننــد  نظامی دیــده ام 
چیزهایــی از این قبیــل. از ایــن لحظه به بعــد من فرمانده شــما 
هســتم. اســتدعا دارم بــه دســتورات مــن خــوب گــوش کنیــد تا 

ان شاءاهلل بتوانیم از این مهلکه نجات پیدا کنیم!«
صالبت و طمأنینــه ای در صدایش بود که خودش را به شــگفتی 
واداشت و دید که نور امید در چشم ها درخشــید و دوباره زندگی 
در رگ ها جاری شــد. هر طور که بود خودشــان را از یــال به طرف 
قله کوه کشاندند. در آنجا سروان نخستین فرمانش را صادر کرد 

که البته غلط بود:
-ما باید تــا صبح روی همیــن قله بمانیــم. برای این کــه از حمله 
دشــمن در امان باشــیم، الزم اســت دور قله یک »دفاع ساعتی« 

گر تا صبح هم شده مقاومت کنیم. بگیریم و ا
خیلی زود فهمید این دســتور اشــتباه اســت. اواًل؛ در آنجایی که 
آنان ایســتاده بودند آشــکارا در دید دشــمن قرار داشــتند و آن ها 
همین که مطمئن می شــدند دیگر از هلی کوپترها خبری نیست، 
به سراغشــان می آمدند. ثانیًا؛ برای تــا صبح در آنجــا ماندن نیاز 
به ســنگر و پناهگاه بــود و مهماتــی کــه بتوانند در صــورت حمله 
دشــمن مقاومت کنند که آنان نداشتند. خود ســروان تنها یک 

قبضه ژ- 3 داشت با ۴۰ عدد فشنگ!
بنابراین باید فرمانش را اصالح می کرد اما هرچه که کوشید چیزی 
به ذهنش نیامد. حاال آفتاب داشت به سرعت غروب می کرد و آنان 
از دور دوباره هلی کوپترها را دیدند که به طرف بانه حرکت می کردند 
تا شــب را در پادگان آنجا باشــند که امنیت بیشتری داشــت؛ و این 
ک آنان فراموش شــده اند و دیگر امیدی نیســت کســی به  یعنی پــا
نجاتشــان بیاید. احســاس مســؤولیت در برابر جان افرادش که به 
او اعتماد داشــتند، دلــش را بــه درد آورد و قلبش شکســت. به امام 

زمان)عج( متوسل شد و شروع کرد به خواندن دعای فرج.
ج را خوانــدم. ایــن اولیــن بار بــود کــه در خــط جنگی  دعــای فــر
دعــای مقــدس آقا امــام زمان)عــج( را می خوانــدم. همین کــه 
ح عملیات بــه ذهنم خطــور کرد  دعــا را خوانــدم، بالفاصلــه طــر
کتیک هایــی را کــه به صــورت تئــوری و علمی خوانــده  و تمــام تا
بــودم و هیچ وقــت اســتفاده نکــرده بــودم، بــه ذهنــم رســید. 
کتیک عبــور از منطقه خطر و در شــرایطی که احســاس  آن هم تا

می کردیم در محاصره ایم. 
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که هرگز  سخن از جهانی 
بی رنج پیش نمی رود

کتاب و در کل ادبیات بسـیاری از نیاز بشـر را پاسـخ می گوید نیاز به دانسـتن 
و تجربـه کـردن اتفاقاتـی کـه شـاید هرگـز در زندگـی فـرد رخ ندهد امـا کتـاب با 
روایـت درسـت و دقیـق از ماجراهـا دنیاهـای متفاوتـی را در اختیـار خواننـده 
رخ  زندگـی اش  در  کـه  شـد  خواهـد  برخـوردار  تجربیاتـی  از  فـرد  همچنیـن  می گـذارد. 
کنـد. در ایـن  نداده امـا بـا همذات پنـداری توانسـته مسـائل زیـادی را تجربـه و درک 
مطلـب قصـد داریـم در حـوزه ادبیـات  چهـار کتـاب از نویسـندگان ایرانـی و خارجـی را 
معرفـی کنیـم تـا در مـاه پیش روی کمـی از روزمرگی های زندگی واقعی فاصله گرفته و با 

سـفر در زمـان و مـکان تجربـه دیگـری داشـته باشـید.   

معرفی چهارکتاب  تازه منتشرشده در زمینه ادبیات

با جدیدترین اثر رضا رســولی زندگی بلوچی را تجربه می کنیم. درواقع »شــهنواز« روایتی اســت 
از جوانــی بلوچ و ســنی مذهــب کــه در گیــرودار انتخابی ســخت قرار گرفته اســت. ایــن جوان 
بین ملحق شــدن به مدارس علمیه ســلفی و همکاری برای بازســازی حرم امام حسین)ع( در 
کشــور عراق ســر دوراهی مانده اســت. از ســوی دیگر در رمان »برنگرد« به قلم مجیــد قنبری، 
بــا ســرویس های جاسوســی دنیا روبــه رو هســتیم که بــرای فروپاشــی ایــران از طریق نفــوذ به 
نهادهای امنیتــی کشــور، فضــای مجــازی و چهره های شــاخص تــالش می کننــد. در ادامه با 
کتاب حســام الدین مطهری آشــنا می شــویم که در مجموعه داســتان »پسران ســالخورده« با 
مضامینی چــون رویارویی با خــود، مقاومت برابِر ُعرف و شکســت پذیری انســان برابر اجتماع 
روبه رو خواهیم بود. »استیون کوپر« نویسنده زندگینامه جان فانته، رگ و ریشه را کامل ترین 
کتابــی  و هوشــمندانه ترین اثــر او می دانــد و »اروینــگ واالس«، نویســنده آمریکایــی، آن را 
جنون آمیــز، خنــده دار و جنجالی معرفــی می کند. ازایــن رو در این شــماره با کتاب رگ و ریشــه 
آشنا می شــویم که ما را با موضوعاتی چون خانواده، مذهب، خشــونت و مرگ مواجه می کند، 
این نکات با چنان صداقتی بیان می شــود که بی درنگ خواننده را به دل قصه فرومی برد و با 

شخصیت ها همراه می کند.

    شهنواز
رمان شــهنواز به برخی پرســش های پرتکــرار دربــاره هزینه هــای مردمی برای ســاخت عتبات 
مقدســه، نقش بیگانگان در اختالف افکنی بین شــیعه و ســنی پاســخ می دهد، در درواقع رضا 
رسولی برای پاســخ دادن به این ســؤاالت با حمایت ستاد بازســازی عتبات عالیات، سفرهایی 
به کشور عراق و شــهرهای زیارتی آن داشته اســت، همچنین برای پرداخت مستند به وقایع و 
توصیف درســت رویدادها بیش از یک ســال، ده ها ســاعت فیلم و صدها عکس و گزارش های 
مختلف را مطالعه کرده اســت. این نویســنده بــا ایجاد ماجراهــا و خرده ماجراهایی بــه زوایای 
مختلف زیارت و بازسازی حرم و برادری شیعه و سنی پرداخته است. روایت های رمان شهنواز 
که از ســوی انتشــارات کتابســتان روانه بازار شــده اســت، ماجراهــای خــود را در زابــل، ترهان، 
حله و شــهرهای زیارتی عراق روایت می کند. این کتاب ســیزدهمین اثر رســولی و دومین رمان 
او محســوب می شــود که روایتی متفاوت از نبــرد پنهان الیه هــای فرهنگی، اجتماعــی  انقالب 
اســالمی و دشــمنان آن اســت که به تالش نیروهای بیگانــه برای سوءاســتفاده از نارســایی ها، 

جذب نیرو برای گروه های تکفیری در ایران و مبارزه با این تهاجم همه جانبه می پردازد.

    برنگرد
یکی از اتفاقاتی که در ماه نخست سال 98 خشم مردم ایران 
نسبت به آمریکا را افزایش داد، تروریستی خطاب کردن سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی از سوی رئیس جمهور ایاالت متحده 
آمریــکا بــود. همزمان بــا اعالم ایــن خبــر منزجرکننــده، رمان 
»برنگــرد« به قلم مجیــد قنبری بــا موضوع تالش های ســپاه 
در مواجهه با ســرویس های امنیتی خارجی وارد بازار نشــر شد 
تا با روایتی دقیق از تالش های ســرویس های جاسوســی دنیا 
برای فروپاشــی نظــام اســالمی ایران، از ســپاه دفــاع و خوی و 
چهــره واقعــی آمریــکای شــیطان را به تصویــر بکشــد. در این 
کتاب نویســنده بــا به تصویــر کشــیدن زندگی پرفرازونشــیب 
»حمید« یکی از مأموران نخبه امنیتی ســپاه کــه برای مقابله 
با دشمن، شب و روز نمی شناسد، به همبستگی و نقشه های 
مشــترک دشــمنان علیــه ایــران بــا اســتفاده از ظرفیت هــای 
مختلــف به ویــژه فضــای مجــازی اشــاره می کنــد. در رمــان 
برنگرد در خالل یکی از مأموریت های شناســایی اطالعاتی در 
اغتشاشات ســال 88، خانمی انگلیسی تبار ســر راه حمید قرار 
گرفته و دریچه های جدیــدی را به روی او می گشــاید. حضور 
»لیزا« در ایران و آشنایی اش با حمید منجر به خلق معماهای 
ج از کشــور می شــود. در  پیچیــده اطالعاتــی در داخــل و خــار
بخشــی از این کتاب که توسط انتشــارات کتابستان معرفت 
منتشرشــده، می خوانیم: »دولت فعلی ایران برنامه ای برای 
محدود کــردن فعالیت هــای فضای مجــازی ایرانیــان ندارد 
و تنهــا »وی چــت، فیس بــوک، توئیتــر و یوتیــوب« در ایــران 
فیلتر هســتند. ما امروز به مرحله تحلیل محتوای ذهن و فکر 
مسئوالن، دانشجویان، فعاالن سیاسی، مذهبی، اقتصادی 
و از همــه مهم تر مــردم ایــران دسترســی پیــدا کرده ایــم. ما با 
عملیات میدانــی در تیرماه ســال 78 و آخرین مــورد در خرداد 
ســال 88 بــا نســخه انقالب هــای رنگــی تمام قــد بــه میــدان 
رفتیم. عملیــات بعــدی میدانی و بــزرگ ما تاریخ مشــخصی 
ندارد ولی ممکن اســت حدود ســال 98 باشــد که تــا آن موقع 
به جذب آدم های مؤثر در ســطوح مختلــف نظامی، امنیتی، 

دولتی و گروه های مردم نهاد ایرانی نیاز داریم«.

    پسران سالخورده
مجموعــه داســتان های »پســران ســالخورده« دریچــه ای 
کــه به ســادگی و  اســت بــه جهــان داســتانی اخالق گرایانــه 
کوتــاه بــه ایــن مهــم می پــردازد. ویژگــی  بــا داســتان های 
داستان های این مجموعه ســادگی و استخوان دار بودن آن 
است که به درستی در کنار هم نشســته اند تا هدف نویسنده 
یعنــی حســام الدین مطهری را کــه معمــواًل داســتان هایی با 
درون مایــه روانشناختی-فلســفی را می نویســد، بــه مقصــد 
برســاند. باید به ذکــر این نکتــه پرداخت که در عین ســادگی 
بی محتــوا  و  دم دســتی  ســالخورده  پســران  داســتان های 
نیســت، بلکــه مطهــری در داســتان هایش تصویــر مردمی را 
ارائه می کند که در هزارتوی رنج های روزمره با اساســی ترین 
مسئله های فلسفی بشری هم دســت به گریبان اند. چگالی 
تنش فکری برآمــده از رویارویی با خــود، مقاومت برابر عرف 
داســتان های  در  اجتمــاع  برابــر  انســان  شکســت پذیری  و 
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ایــن مجموعــه باالســت. ازآنجایی کــه در داســتان های این 
مجموعه با مضامینی چون رویارویی بــا خود، مقاومت برابِر 
ُعرف و شکست پذیری انســان برابر اجتماع روبه رو هستیم، 
کید دارد هر یــک از این داســتان ها دریچه ای رو  نویســنده تأ
به یک جهاِن داســتانی و نگرِش اخالق گرایانه به پدیده ها و 
رویدادهای اجتماِع امروِز ایران اســت. درواقع داســتان های 
پســراِن ســالخورده خرده روایت هایی درونی-روانی هستند 
و بیش از آنکه راوِی یک ُبرِش زمانی باشــند، تصویرهایی با 

جزئیات زیاد را از یک جهان ارائه می کنند.
در پشــت جلــد مجموعــه داســتان های پســران ســالخورده 
نوشــته شــده اســت: »مــن از مضمحــل شــدن، از گــم شــدن 
میاِن آنچه برای زندگی  اســت و زندگی نیســت، از غرق شدن 
در انبــوِه اعتباریات، از گندیدن بر سرشــاخه های عمر بیزارم. 
غ از داوری های از پیش  من در پِی مکیدِن جوهره حیاتم؛ فار
آموخته. نوشــتن بــرای من قــدم برداشــتن در مســیِر مکیدِن 
جوهره حیات اســت. کلمات را از جوهره حیات وام گرفته ام، 
پس جزئــی از من انــد نه جــدا از من. آنچــه می خوانیــد روایِت 
جهاِن رشــد اســت؛ جهانی کــه هرگــز بی رنج پیش نمــی رود. 
جهــان تهــی از معنــا چــه حــرف تــازه ای بــرای گفتــن دارد؟ 
نویسنده مورچه وار می کوشــد معناها را برای زمستاِن سخت 

انبار کند.«

    رگ و ریشه
در آخر رمانی آمریکایی معرفی می شــود که روایتی روان، پرشــور، هوشــمندانه و شوخ را در دل 
خود دارد. رمان »رگ و ریشــه« نوشــته »جان فانته« نویســنده و فیلم نامه نویــس آمریکایی با 
ترجمه »محمدرضا شــکاری« توســط نشــر اســم منتشــر و روانه کتاب فروشی ها شــد. فانته در 
این کتــاب همانند دیگر آثــارش به دغدغه همیشــگی خود می پردازد و دســت بــه کنکاش در 
مورد دغدغه های خانواده، مذهب، خشــونت و مرگ می زند، او همراه تالش کرده است که با 
صداقت به این مسائل بپردازند تا خواننده او را تا پایان داستان همراهی کند و با شخصیت ها 

همذات پنداری داشته باشد.
در داســتان رگ و ریشــه، با وجهی کمتر دیده شــده از خانواده آشــنا می شــویم و نویسنده برای 
این کار روایت از پدر و مادر شخصیت »هنری مولیسه«، ارائه می دهد، درواقع این شخصیت 
برای مــا از پدرش »نیــکالس جوزف مولیســه« و مــادرش »ماریا مولیســه« می گوید و با ترســیم 
ســاختار خانوادگی اش خواننده را همــراه خود می کند. »اســتیون کوپر«، نویســنده زندگینامه 
جان فانتــه، رگ و ریشــه را کامل ترین و هوشــمندانه ترین اثــر او می داند و »اروینــگ واالس«، 
نویسنده آمریکایی، آن را کتابی جنون آمیز، خنده دار و جنجالی معرفی می کند. از سوی دیگر 
چارلز بوکوفســکی، فانته را نویســنده موردعالقه خود می دانســت و درباره او گفتــه بود: فانته 
خدای من بــود. جان فانته یکی از نویســندگان بدشــانس آمریکا و جهان اســت کــه تا چندی 
پیش، قدر و منزلت خودش و آثارش ناشناخته ماند. او نه از گزند تبعیض نژادی در امان ماند 

و نه داستان هایش آن طور که باید دیده شدند. 
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از شاه تا قلقلی
حضـرت علـی علیه السـالم می فرماینـد: هـر آن کـس کـه بـا کتـاب آرامـش یابـد، 
راحتـی و آسـایش از او سـلب نمی گـردد. همچنیـن بسـیاری از دانشـمندان و 
روانشناسان معتقدند که اساس و زیربنای شخصیت انسان در سال های اول 
زندگـی پایه گـذاری می شـود و آموخته هـای ایـن دوران، تأثیر عمیقی بر آینده زندگی فرد 
دارد. بنابرایـن اگـر مطالـب خواندنـی مفیـد و سـازنده در اختیـار کـودکان و نوجوانـان قـرار 
گیـرد و آن هـا از همـان سـنین کودکـی بـه مطالعه عـادت کنند، راه و رسـم زندگـی را خواهند 
آموخـت و تحـت تأثیـر داسـتان ها و کتاب هـای آموزنده، به رشـد و تعالی خواهند رسـید و 
در آینـده نیـز بـرای حـل مشـکالت خـود از کتاب کمـک خواهند گرفت. خوانـدن کتاب ها و 
داسـتان های مختلف موجب شـکل گیری ارزش های گوناگون در ذهن کودک می شـود. 
از سـوی دیگر مطالعه غیردرسـی، باعث باال رفتن سـطح فکر و فعال شـدن ذهن کودکان 
و نوجوانـان اسـت. وقتـی سـطح فکـر دانش آمـوزی بـاال رفـت و ذهـن او فعـال شـد. امکان 
فراگیری درس های مدرسـه برایش بهتر فراهم می شـود؛ یعنی ذهن او آمادگی بیشـتری 
را بـرای یادگیـری ریاضـی، ادبیـات، تاریـخ و... خواهـد داشـت، ازایـن رو در ایـن بخش به 

معرفـی چهـار کتـاب بـرای کودکان و نوجوانـان می پردازیـم.    

آشنایی با کتاب های تازه منتشرشده
 برای کودکان و نوجوانان

یک رمان نوجوان درباره انقالب با عنوان »دو روایت از یک عکس« وارد بازار نشــر شــده است 
که روایتی از تبعید رضاشــاه بــه آفریقا و فرار شــاه بــه مصر و کشــورهای مختلف می پــردازد. در 
ادامه با کتاب »ســرقت مصلحانه« که شــامل 7 داســتان تألیفی و ســه داســتان ترجمه است، 
کبرپور، مصطفــی خرامــان، مهســا لزگی، محمدرضا یوســفی، مهســا  آشــنا می شــویم. احمــد ا
ملک مرزبان، عبدالمجید نجفــی، علی ناصری، فرد گیبســون، خوان ویلورو و نوشــیو موری 
10 نویسنده ای هستند که آثارشان در این مجموعه منتشر و در دسترس خوانندگان قرار دارد. 
رمان سو. من. سه سومین اثری است که خود آخرین نوشتار از یک سه گانه محسوب می شود 
و داســتان ارتباطات نوجوانانه را در یک مدرســه روایت می کند. در پایان کتابی برای کودکان 
داریم و درواقع به اثر جدید سپیده خلیلی با عنوان »داستان قلقلک« می پردازیم که مجموعه 
داســتان هایی از یــک خانواده متفاوت اســت، ماجــرای زندگی آن هــا به تقویــت مهارت های 

رفتاری کودکان و والدین کمک می کند.

    »دو روایت از یک عکس«
کنون آثاری از جمله چته ها، کوه و گودال، تشنه تر از من، دو دست،  ابراهیم حسن بیگی که تا
چون دو بال، آژیر قرمز، پیش از نماز، پدر پسر روح اهلل، فاطمه و نقاشی هایش )چهارجلدی(، 
ریشــه در اعمــاق، شــش تــن یــک فریــاد، غنچــه برقالــی، مرواریــد ری، نشــانه های صبــح، 
ســال های بنفش، اشــکانه، محمد، بــه ماه نگاه کن، دور شــو کور شــو، نشــانه ها، گزیــده آثار 

)ســه جلد(، صوفی و چــراغ جادو، امیرحســین و چــراغ جادو، 
قدیس، جنگ و رمان هایش، نهضت های شــیعی )10 جلد( 
را داشته این بار به سراغ روایت فرار شاه رفته است. کتاب دو 
روایت از یک عکس رمانی برای گروه ســنی نوجوانان اســت 
که در دو بخش به انقالب اســالمی می پردازد. این نویســنده 
در بخــش اول به تبعید رضاشــاه به آفریقــا و در بخش بعدی 
درباره فرار شــاه به مصر و کشورهای مختلف برای نوجوانان 
روایت جذابی دارد تا نســل چهارم انقــالب اطالعات و روایت 
دقیقــی از آن دروان در اختیــار داشــته باشــند. حســن بیگــی 
اعتقــاد دارد در ایــن کتاب دو ســال آخر عمر محمدرضــا را که 
کت بــار زندگی شــاه محســوب می شــود بــه تصویر  دوران فال

کشیده است.
کتــاب این گونــه آمــده اســت: »یک جورهایــی  در بخشــی از 
حس کنجکاوی بــود یا نبــود نمی دانم. دلم می خواســت بعد 
از ســی وهفت ســال به کاخ ســعدآباد بروم و ببینم این بار پســر 
رضاخان چــه بالیی ســرش آمــده و چــرا این همه نگران اســت 
و فکــر می کند بــه آخر خط رســیده و بایــد جل وپالســش را جمع 
کنــد و برود. امــا آن طور کــه بویــش می آمد و ایــن بار رفتن پســر 
مثل رفتــن پــدر دســتورش از باال نبــود. گفتــه بودنــد رضاخان 
بایــد تاج وتختش را بدهد به پســرش و برود یک جــای دور. اما 
محمدرضا شاه توی بد مخمصه ای گیر کرده بود. شاید مجبور 
می شــد تــاج و تختــی را که رضاخــان بــا آن همــه بگیــر و ببند و 
کودتا و قلدری به دســت آورده بود به دســت مردمی بسپارد که 

داشتند انقالب می کردند و برود پی کارش...«

    سرقت مصِلحانه
داستان کوتاه در سال های گذشته در حوزه ادبیات داستانی 
نوجــوان مــا رنــگ باخته اســت. انتشــارات مدرســه بــا توجه 
به اهمیــت این نــوع ادبــی و بهره گیــری از قابلیت هــای آن، 
دست به انتشار »حلقه داســتان کوتاه« زد. در این مجموعه 
از حــدود 60 نویســنده بــرای انتخــاب داســتان های کوتــاه 
کنون  مناســب دعوت به همکاری کرد، از ابتدای این ایده تا
دو مجموعــه داســتان کوتــاه بــا »برنــده یــا بازنــده« و »تابــع 
بی نهایت« روانه بازار شــده بــود این دو جلد، داســتان هایی 
کبرپــور، مهســا لزگــی،  کوتــاه از نویســندگانی چــون احمــد ا
ارغــوان غالمــی، محمدرضا یوســفی، مهســا ملــک مرزبان، 
عباس عبدی، بدری مشهدی، عبدالحمید نجفی، حبیب 
یوســف زاده، محمدرضا اصالنــی، مصطفی خرامــان، جعفر 
توزنده جانی، عادله خلیفی را در بر می گیرد؛ و اخیرًا جلد سوم 
ایــن مجموعه بــا عنوان ســرقت مصلحانــه بــرای نوجوانان 
منتشرشــده؛ آثار این جلد حاصل از برگزاری جلســات »حلقه 
کــه توســط  انتشــارات مدرســه اســت  کوتــاه« در  داســتان 

کارشناسان انتخاب شده است.
»ســرقت مصلحانه« شامل 7 داســتان تألیفی و ســه داستان 
کبرپــور، مصطفــی خرامــان، مهســا  ترجمــه اســت. احمــد ا
لزگی، محمدرضا یوســفی، مهســا ملک مرزبان، عبدالمجید 
نجفی، علــی ناصری، فرد گیبســون، خــوان ویلورو و نوشــیو 
موری 10 نویســنده ای هســتند که آثارشــان در این مجموعه 

منتشر و در دسترس خوانندگان قرار دارد.
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    سو. من. سه
پــس از دو کتاب پرفــروش »از کدام ســو« و »هــوای من« حاال 
ســومین اثر از ایــن ســه گانه با عنــوان »ســو. من. ســه« راهی 
بازار نشــر شــده اســت. این ســه گانه دربــاره رابطــه گروهی از 
نوجوانــان مدرســه بــا معلمشــان و چالش هــای اعتقــادی و 
فرهنگی اســت که برای آنان پیــش می آید و تــالش می کنند 
پی به حقیقت زندگی ببرند. این دو کتاب، در ســال گذشته 
کردنــد. نویســنده  بــه یک ســال نرســیده چــاپ دهــم را رد 
می نویسد: نامه های جالبی از دوستان جوان به دستم رسید 
کــه خواهــان دنبالۀ ایــن دو داســتان بودنــد و حاال ســو.من.
ســه به درخواســت خوانندگانش راهی بازار نشــر شده است. 
ســو. من. ســه؛ شاه نشــین این ســه جلــد اســت و کلیــد تمام 
گره هــای شــخصیت اصلــی داســتان را در دســت دار و شــاید 
برای خیلی ها آغاز حرکت بشود و ریزگردهای معلق مانده در 

ذهنشان را با بارانی لطیف و بهاری بشورد و ببرد!

    قلقلک
از ســپیده خلیلی دکترای روان شناســی، نویســنده و مترجم 
بیش از صــد و پنجــاه عنوان کتــاب بــرای کــودکان و درباره 
کــودکان، با عنــوان »داســتان قلقلــک« وارد بازار نشــر شــده 

اســت. خلیلــی یک صد و پنجــاه عنــوان کتاب ترجمــه و تألیــف برای خردســاالن، کــودکان، 
نوجوانان و بزرگ ساالن نشر کرده است که جوایز جشنواره های کتاب کانون پرورش فکری 
کودکان، جشــنواره مطبوعــات کــودک، دوچرخه طالیــی و... را بــرای وی به همراه داشــته 

است.
داســتان قلقلک مجموعــه داســتان هایی از یک خانــواده متفاوت اســت که ماجــرای زندگی 
آن ها به تقویت مهارت های رفتاری کــودکان و والدین کمک می کند. ماجــرای کتاب با تولد 
قلقلک شروع می شود که فرزند خانواده قلقلی ها است. از آنجایی که این خانواده که به خاطر 
شــکل ظاهری شــان همیشــه در حال قــل خوردن هســتند بــه آن هــا قلقلی ها گفته می شــود. 
ســپیده خلیلــی در ایــن کتــاب بــا خلــق ماجراهایــی فانتــزی خلق بــه مهارت هــای رفتــاری، 

اجتماعی اشاره دارد.
در بخشــی از این کتاب می خوانیم: »جشــن قل زدن، بزرگ ترین جشــن قلقلی ها بود. در این 
گــر خوب قل مــی زد قبول  جشــن، قلقلی های دیگر، قــل زدن یک بچــه قلقلــی را می دیدند، ا
می کردند کــه او هــم قلقلــی اســت.« در بخشــی دیگــر می خوانیــم: »همســایه قلقلی از پشــت 
پنجــره، دکتــر و باباقلقلــی را دید و فهمیــد که بچه شــان به دنیا آمده اســت. دســت بچه اش، 
قلقلچه را که کمی بزرگ تر از قلقلک بود، گرفت. هدیه اش را هم که یک تلمبه بود، برداشــت 

و به دیدن خانم قلقلی رفت.«
از آنجایــی که ایــن کتاب بــرای گروه ســنی کودکان اســت، داســتان قلقلــک و خانواده اســت با 
تصویرســازی آنمه اربابون همراه شــده تا کــودک بتواند درک بهتــری از داســتان فانتزی کتاب 
داشــته باشــد. شــمارگان این کتاب 40 صفحــه ای که در قطع خشــتی از ســوی کانــون پرورش 

فکری کودکان و نوجوانان منتشرشده، 7 هزار و 500 نسخه است و 9 هزار تومان قیمت دارد.    

کتـــــــــابکتـــــــــاب
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چراغ راه
آزاده  انسـان هایی  دالوری هـای  و  رشـادت ها  روایت گـر  مقـدس  دفـاع  دوران 
اسـت که با عزمی راسـخ، گام در مسـیری دشـوار نهادند و اینگونه جلوه ای از 
عشق الهی را به منصه ظهور رساندند و آموزگار درس ایثار و از خودگذشتگی 
شـدند. از ایـن رو الزم اسـت بـه ایـن دوران پرداخـت و مخصوصـًا نسـل سـوم و چهـارم 
بـا  خوانـی  کتـاب  و  کتـاب  واسـطه  بـه  دارنـد  نیـاز  ندیده انـد  را  دوران  آن  کـه  انقـالب 

واقعیت هـای آن دوران آشـنا شـوند تـا ادامـه دهنـده راه رشـادت آن روزگار باشـند.   

معرفی چهارکتاب  تازه منتشرشده 
درباره انقالب و دفاع مقدس

دوران دفاع مقــدس یکی از درخشــان ترین عرصه های دفاع محســوب می شــود؛ دورانی که 
ک، ناموس و کشورشــان  ملت ایــران با اتحــاد و همبســتگی وصــف ناپذیری بــه دفــاع از خــا
پرداختنــد و مانــع تجاوز دشــمنان قســم خــورده نظــام جمهــوری اســالمی ایران شــدند پس 
از پایــان جنگ نیــز مجاهدانــی از تبار شــهیدان برای دفــاع از اســالم و حریم اهل بیــت)ع( در 
قامــت مدافعان حــرم در جنــگ بــا اندیشــه های افراطــی و تکفیری، جامــه برازنده شــهادت 
را بــر تــن کردنــد و تحســین جهانیــان را برانگیختنــد. دفــاع مقــدس مظهــر و تجلــی ایمان و 
اتحاد ملتی اســت که بــا فرهنگ ایثــار و گذشــت و ایمان خویش حماســه ای به بزرگــی تاریخ 
بشــریت بیافریننــد و بــه قلــه ظرفیت های انســانی یعنــی تعالــی حقیقی دســت یابنــد. از این 
رو در نظر داریم شــما را با ســه کتــاب در زمینه انقــالب و دفاع مقدس آشــنا کنیم تا راه و رســم 
ایثار و شــهادت طلبی سینه به سینه منطلق شــود. در این شــماره بیانات رهبر معظم انقالب 
اســالمی درباره تاریــخ، جایــگاه و ظرفیــت شــهرها و اســتان های مختلــف کشــور، در کتــاب 
»اقلیم ایمــان« را معرفــی می کنیم کــه از ســوی موسســه فرهنگی هنــری مرکز اســناد انقالب 
اســالمی روانه بازار نشــر شــده اســت. همچنین با »هم قســم« با زندگی و خاطرات »ام یاسر«؛ 
همسر شــهید ســید عباس موســوی، دبیرکل پیشــین حزب اهلل لبنان آشنا می شــویم که این 
کتاب از سوی به نشــر )انتشــارات آســتان قدس رضوی( اخیرًا منتشر شــد. در ادامه خاطرات 
مقام معظم رهبری از دوران دفاع مقدس و انقالب را معرفی می کنیم که ترجه فارســی کتاب 

»إّن مع الّصبر نصرًا« با عنوان »خون دلی که لعل شد« است.

    اقلیم ایمان
حافظه تاریخی جامعه انقالبی مــا نباید با این تجربیــات ارزنده پس از انقــالب و دوران دفاع 
کید باعث شــده اســت که کتــاب »اقلیــم ایمان« به بازار نشــر  مقدس غریبه باشــد. همین تأ

بیایید تــا بیانات مقام معظــم رهبری دربــاره تاریخ، جایگاه 
و ظرفیــت شــهرها و اســتان های مختلــف کشــور، بازخوانی 
شــود، ایــن کتاب بــه همــت موسســه فرهنگــی هنــری مرکز 
و  کتــاب  بــه  عالقه منــدان  اســالمی برای  انقــالب  اســناد 
کتاب خوانــی و تاریــخ دوران پــس از انقــالب روانه بازار نشــر 

شده است.
محمدمهدی کوثری مســئولیت تدوین کتاب اقلیــم ایمان را 
بر عهده گرفته است و این کتاب را بر پایه و اساس بیانات رهبر 
معظم انقالب اســالمی، راهی بازار نشــر کرده اســت. در مقدمه 
این کتاب می خوانیم: »پس از پیروزی انقالب اســالمی و ورود 
اســالم به عرصه های اجتماعــی و سیاســی ایران که بــا حضور 
و مشــارکت آحاد جامعه صــورت پذیرفــت، لزوم حفــظ تاریخ و 
دســتاوردهای مثبت آن، بیش از پیش آشــکار شــد. این بدان 
جهت بود کــه قبــل از پیــروزی انقالب شــکوهمند اســالمی به 
رهبری امام خمینــی )ره(، مــردم ایران از گذرگاه های ســختی 
عبور و تنگناهای زیادی را پشت ســر گذاشــته بودنــد، لذا ثبت 
این گونه وقایع، به مثابه چراغی روشن برای عبور از رخدادهای 

پیش رو مهم و ضروری می نمود.
گون داخلی  پس از پیروزی انقالب نیز اتفاقات و حوادث گونا
و خارجی، ظهور و بروز شــخصیت های اثرگذار، دشــمنی ها و 
فتنه انگیزی هــای دشــمنان و بســیاری رویدادهــای دیگــر، 
تجربــه ای گرانســنگ بــرای آینــده فراهــم آورد، لــذا حافظه 
تاریخی جامعه انقالبی ما نباید با این تجربیات ارزنده غریبه 
باشــد. در این راســتا مقام معظم رهبــری طی ســفرهایی که 
در طول سالیان گذشــته به اســتان های مختلف داشته اند، 
پیرامــون تاریــخ، جایــگاه، ظرفیــت و توانمندی هــای آن 
منطقــه بــه ایــراد ســخن پرداختنــد. ایــن کتــاب، مجموعه 

بیانات معظم له در این راستا است.«

    هم قسم
زندگی شهدا می تواند چراغ راه زندگی ما باشد به همین دلیل 
بسیاری از نویسندگان به دنبال آن هستند با نگارش زندگی 
و خاطرات شهدا و خانواده آنها هم یادشان را زنده نگهدارند 
و هم بــرای ما الگویی درســت و روشــن بــرای زندگی ســالم و 
ح  اســالمی به جای بگذارند. کتاب »هم قســم« روایت گر شر
زندگی و خاطرات شــهیده سیده ُسهام الموســوی معروف به 
»ام یاسر« بانویی اســت که هم در حیات و هم در شهادتش، 

شخصیتی سترگ بود.
ایــن کتــاب در چهــار فصــل، شــخصیت واقعــی ایــن بانــو را 
حکایت می کند فــردی که در میــان هم قطارانــش به ندرت 
می توان چنین شــخصیتی را پیدا کرد. فصل نخســت یادآور 
خاطــرات ایــن بانــوی جهــادی را متذکــر می شــود و در فصل 
دوم مســیر شکل گیری شــخصیت استوار ایشــان نشان داده 
می شــود، در فصــل ســوم بــا عنــوان »پــرواز تــا اوج« جریــان 
شــهادت ایــن مــادر بــه نــگارش در می آیــد و در فضــل پایانی 
»آلبومی از تصاویر« این شــهید بزرگوار به همــراه خانواده وی 

ثبت شده است.
کــه  درواقــع »ام یاســر« الگــوی واقعــی بــرای زنانــی اســت 
نقش های متعدد مادری، همسری را برعهده دارند اما دست 
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از جهاد و شــهادت بــر نمی دارنــد. در کتــاب به ما نشــان داده 
می شــود که »ام یاســر« زنی که دلداده و عاشــق همسرش بود 
و مادری که بــه تمام معنا مــادری می کرد و همــه ویژگی های 
کار را در خود جای داده بــود و همچنین مجاهدی از  مادر فــدا
جان گذشــته در مســیر جهاد و شــهادت و همگام با شوهرش 
ســید عباس بود. این شــهید نمونه یک بنده مطیــع خداوند 
بود، زنی که حق پیمان خود با پــروردگارش را ادا کرد و در این 
مسیر تا آخر استوار ماند. کسی که با خداوند بزرگ، معامله ای 
ســودمند کرد و جانــش را در مســلخ عشــق الهی قربانــی کرد و 

سرانجام با شهادتش به وصال محبوب شتافت.
»عبدالقــدوس  نوشــته  »الوصــول«  کتــاب  نطنــزی  احمــد 
روایت گــر  تــا  کــرده  ترجمــه  را  لبنانــی  نویســنده  االمیــن« 
زندگی ایــن بانوی همــراه بــا جبهــه مقاومت اسالمی باشــد. 
»هم قسم« امســال در بیســت و هفتمیــن ســالگرد شــهادت 
کنون در کتاب فروشی ها  شــهید ســیدعباس موســوی وهم ا
در دســترس عالقه منــدان قــرار دارد. »عبدالقــدوس االمین« 
کید  ضمن تقدیــر و تشــکر از مترجــم این کتــاب به فارســی تأ
می کند: شــناخت مردم ایــران از تاریخی که دو ملــت ایران و 
لبنــان در شــکل دهی آن به عنــوان پیکــری واحد بــا حافظه 

تاریخی مشترک مشارکت ورزیده اند، افزایش یابد.

    خون دلی که لعل شد
دوران مبارزات انقالب نقطه عطف تاریخ کشــورمان اســت، 
دورانــی کــه مــردم بــا همدلــی شــانه بــه شــانه هــم از زیــر بــار 
اســتکبار و اســتبداد بیرون آمدند، برای آشنایی بیشــتر با آن 
دوران می توان بــه خاطرات افــراد اثرگذار رجوع کــرد ازجمله 

خاطرات حضرت آیت اهلل ســّید علــی خامنــه ای رهبر معظم 
انقالب. ایشــان در کتاب »خون دلی که لعل شد« از زندان ها 
و تبعید دوران مبارزات انقالب اسالمی پرده برداری می کنند. 
این کتاب ابتــدا با نــام »إّن مع الّصبــر نصرًا« وبه زبــان عربی 
در بیــروت منتشــر و رونمایــی شــد و ســپس بــه زبان فارســی 

برگردانده و راهی بازار نشر شده است.
می دانیــم کتاب هــای متعــددی در ایــن زمینــه بــه نــگارش 
کــه لعــل شــد را از  درآمــده اســت اما آنچــه کتــاب خون دلــی 
کتاب های مشــابه متمایز می کند، بیان حکمت ها، درس ها 
و عبرت هایی اســت که به فراخور بحث ها بیان شــده که هر 
کــدام از آن چراغ راهی بــرای مخاطب کتاب به ویــژه جوانان 
خواهد بــود. همچنین مخاطــب می توانــد در قابل خاطرات 
از فجایــع رژیــم منحــوس پهلــوی آشــنا شــود و ســختی ها، 
پایمردی هــا،  بــا  و  لمــس  مبــارزان  رنج هــای  و  مرارت هــا 
مقاومت هــا، خلــوص و ایمــان انقالبیــون عجیبــن شــده و 

همذات پنداری کند.
 این کتاب به خاطرات دوران مبارزات معظم له در سال های 
پیش از انقالب، دستگیری و زندانی شدنشان در زندان های 
شاه تمرکز بیشــتری دارد، بااین حال در بخش هایی از کتاب 
به اتفاقــات و خاطــرات دوران کودکی ایشــان پرداخته شــده 
اســت. در چهلمیــن بهــار پیــروزی انقــالب اســالمی این اثر در 
کنون برگردان آن به زبان  کشور لبنان رونمایی و توزیع شــد و ا
فارســی فراهم شــده اســت، باید گفت که ذکر این خاطرات از 
زبان رهبری انقالب بر اهمیت کتاب افزوده و باعث استقبال 
این اثر در کشور لبنان شده است و همین امر قطعًا در ایران نیز 

تکرار می شود.    

»ام یاسر« الگوی 
واقعی برای 

زنانی است که 
نقش های متعدد 
مادری، همسری 

را برعهده دارند اما 
دست از جهاد 

و شهادت بر 
نمی دارند. در 
کتاب نشان 

داده می شود که 
»ام یاسر« زنی که 
دلداده و عاشق 
همسرش بود و 

مادری که به تمام 
معنا مادری می کرد 
یژگی های  و همه و
کار را در  مادر فدا
خود جای داده 
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راه و روش دین داری
دین و اطالعات دینی هر لحظه و هر روز باید به روزرسانی شود، به همین دلیل 
نویسندگان و پژوهشگران حوزه دین هر زمان در پی پاسخ دادن به سؤاالت در 
زمینه مذهب هستند و یا تالش می کنند با بیان داستان هایی آموزنده از زندگی 
پیامبران و ائمه اطهار )ع( بشر به راحتی با مفاهیم و راه و رسم صحیح زندگی اسالمی آشنا 
شوند. در ماه گذشته چندین کتاب در زمینه دین و آشنایی با زندگی امامان معصوم وارد 

باز نشر و کتاب شده است که در این مجال به آن می پردازیم.    

آشنایی با کتاب های تازه در حوزه دین

این ماه قصد داریم از زاویه نگاه ســید مجتبی حســینی؛ نویســنده، پژوهشــگر و مدرس حوزه 
دین و معــارف اهل بیــت)ع(، با کتاب »دیــن داری در دنیای معاصر« آشــنا کنیــم. این کتاب 
به دنبال آن اســت که بگوید آیــا می تــوان در دنیای امروز به گونــه ای دین دار بود کــه منافاتی 
با اصول دین و شــرایط جهان معاصر نداشــته باشــد. همچنیــن هم زمان با ســالروز چهارمین 
کتاب هــای »زندگی نامه امــام زین العابدیــن)ع(« و  ک آســمان امامت و والیــت،  اختــر تابنــا
»فرهنگ ســخنان امام ســجاد)ع(« با هدف مروری بر زندگی و ســیره آن حضرت، منتشر  شد. 
این کتاب ها با پرداختن بــه زندگی امام زین العابدین)ع( و ســخنان امام ســجاد چهره واقعی 
خانــدان بنی امیه را آشــکار می کننــد. در ادامه ایــن مطلب کتاب پــدر معرفی می شــود. در این 
کتــاب نکاتی کوتــاه و گویــا از زندگی و زمانــه مــوالی موحدان امیــر مؤمنان)ع( بــه قلم نرجس 
ج شــده اســت. نخســتین کتاب  شــکوریان فرد به مناســبت ســالروز والدت مــوالی متقیان در
دانشــگاهی بــا موضوع امام رضــا)ع( نیــز در این مطلــب معرفی می شــود. حجت االســالم دکتر 
محمدباقر پورامینی و نعمت اهلل فیروزی اســتاد گروه معارف دانشگاه بین المللی امام رضا)ع( 
ایــن کتــاب را تهیــه و تنظیــم کرده انــد. مخاطبــان ایــن کتــاب جامعه علمــی، دانشــگاهی و 

حوزوی در نظر گرفته شده است.

    دین داری در دنیای معاصر
کــه دغدغــه دیــن و دیــن داری دارنــد، همــواره بــا  در دنیــای مــدرن زندگــی بــرای افــرادی 
کــه دین پیونــدی عمیق با ســاختارهای ســنتی  چالش هــای فراوانی روبــه رو بوده اســت چرا
جوامع داشــته اســت. در این راســتا بی شــک شــناخت دقیق پارامترهای مؤثر در ایجاد تقابل 
دین داری با دنیای مدرن، از مهم ترین و اساســی ترین گام ها برای ورود به این وادی و تالش 
جدی در راستای گســترش و تقویت دین داری است. ازاین رو ســید مجتبی حسینی به تازگی 
به همت کتاب نیســتان با تمرکز روی این موضوع مهم دست به قلم شــد و کتاب »دین داری 
در دنیای معاصر« را به بازار آورد. حســینی در مقدمه کتاب از دالیل ضــرورت پرداختن به این 
مهم می نویســد: »چه بســا کســی بخواهد به دلیــل الزامــات خاص دینــی و مذهبــی موردنظر 
خود، ســبک زندگی ای داشــته باشــد که یا با دنیای معاصر قابل جمع نباشــد یــا قابل جمع به 
نظر نرســد؛ در ایــن دفتر حــد متعــادل و به نوعی حداقــل ضروری دیــن داری آن هم بر اســاس 

مستندات اصلی دین و نه شعارها، عادت ها و فرهنگ ها بازخوانی شده است.«
حسینی در این کتاب شاخصه های دین داری بر اساس روایت های معصومین بیان شده را با 
کید براینکه  کاوی قرار داده اســت. حسینی با تأ توجه به ویژگی های در جهان مدرن، مورد وا
هر فرد بر اســاس شــناخت خود می تواند شــاخص های خاصــی در رابطه با دین داری داشــته 

باشــد، در پیشــگفتار کتاب می نویســد: »نگاه کلی مــا در این 
مجموعه رعایــت حداقل شــرایط الزم مورد قبول پیشــوایان 
گرچه الیه های دین داری  دینی برای دین دار بودن اســت، ا
کــه هر شــخص ممکــن اســت بــرای خــود بپســندد نیــز مورد 

احترام و تکریم است.«

    زندگی نامه امام سجاد)ع(
کتــاب  چــاپ  نخســتین  کــه  اســت  مناســبی  فرصــت 
»زندگی نامه امام زین العابدیــن)ع(« اثر فاطمه جعفری نیکو 
با فصولی چــون در اســارت، حکومت شــام، گفتار امــام،  آیت 
افتخــار،  دو خطابه مهــم، اربعیــن، جابربن عبــداهلل، قیام در 
مکه، نهضت یثــرب، در وصف امام)ع(، اوضــاع اجتماعی در 
زمان امام)ع(، زندگی علمی، مدرســه تابعیــن، زندگی ادبی، 
آخرین روزها، وصیت های امــام به فرزندش و آخریــن وداع را 
ح حال حضرت،  بخوانید. در این کتاب بیشــتر با زندگی و شر
پس از واقعه عاشورا آشنا می شویم و شما را لحظه به لحظه با 
کاروان اســرای کربال همراه می کند. ازجمله بخش های مهم 
ح خطبه های امام سجاد)ع( و حضرت زینب )س(  کتاب، شر
در راســتای روشــنگری هــدف قیام امام حســین)ع( و نشــان 

دادن چهره واقعی خاندان بنی امیه است.
»فرهنــگ  کتــاب  همچنیــن  انتشــارات امیرالمؤمنین)ع( 
سخنان امام سجاد)ع(« را راهی بازار نشر کرده است. محمد 
دشــتی که با همکاری جمعــی از محققان موسســه فرهنگی 
کتــاب را بــر عهــده  کار تألیــف  تحقیقاتی امیرالمؤمنیــن)ع( 
داشــتند، فرهنگ ســخنان امام ســجاد)ع( را ذیل مجموعه 

»نهج  الحیاه« تنظیم و منتشر کرده است.
محمد دشتی درباره ضرورت و اهمیت تدوین این مجموعه 
در مقدمــه کتــاب نوشــته اســت: »در تــداوم تــالش مانــدگار 
پاســداری از مرزهــای اندیشــه، بــه فکــر گــردآوری فرهنــگ 
ســخنان معصومــان)ع( افتادیــم تــا ارزش هــای اســالمی و 
کان  تفســیرهای واقعــی آیــات قرآنــی را از ســخنان نورانــی پا
گیریــم و در ایــن تــالش و جســت وجو، نــام زیبای  جهــان فرا
»نهج  الحیاه« یا »راه و رســم زندگی« از دیدگاه معصومان)ع( 
را برگزیدیــم که هم ســنگ نهج البالغــه و راهنمای تشــنگان 
حقیقت باشد. در رســیدن به این آرمان مقدس، تالش های 
فرهنگی زیر صورت گرفت: شناســایی و اســتخراج، گزینش 
عناویــن و قالب ریــزی احادیــث، ترجمــه احادیــث، گزینش 
الفبایــی،  ترتیــب  مناســب،  زمینه ســازی های  و  ســوژه ها 
گــردآوری اســناد و مــدارک روایــات،  فهرســت موضوعــی، 

فهرست موضوعی منابع پژوهش، گزینش احادیث«.
کتــاب دربــاره چگونگــی آفرینــش اهل بیــت)ع( از   در ایــن 
گویــد:  زبان امــام ســجاد)ع( می خوانیــم: »ابوحمــزه ثمالــی 
از امــام زین العابدین)ع( شــنیدم که فرمــود: »خداوند حضرت 
محمــد)ص( و حضــرت علــی)ع( و امامــان یازده گانــه پــس از 
ایشــان را، از نــور عظمــت خــودش آفریــد و به صــورت ارواحــی 
در پنــاه نور خــود قــرار داد که پیــش از آفریــده شــدن آفریدگان، 
مشــغول عبــادت خداوند بودنــد و پی درپــی به تســبیح وجود 
پروردگار مشغول بودند، آنان  همان امامان هدایت گر از خاندان 

محمد)ص( هستند که درود خداوند بر همه آنان باد!«.
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    روایت متفاوت از زندگی حضرت علی)ع(
گر خواهان آشــنایی بیشــتر بــا زندگی امیرالمؤمنین)ع( امام  ا
شــیعیان هســتید پیشــنهاد می شــود کتابــی کــه بــه همــت 
انتشارات عهد مانا منتشرشده است را تهیه و مطالعه کنید. 
در کتــاب »پــدر«، بــا نکاتــی کوتــاه و گویــا از زندگــی و زمانــه 
موالی موحدان، امیــر مؤمنان علی)ع( روبه رو می شــوید که 
می تواند بسیار کاربردی و قابل اجرا در زندگی روزمره کنونی 
ما باشد. این کتاب به کوشش نرجس شکوریان فرد تدوین 

و نگارش شده است.
نویســنده برای بیان نــکات آموزنده از زندگــی این حضرت 
برخی اتفاقات از زندگی امام علــی)ع( را انتخاب و در پایان 
هــر مطلب، یــک نکته کوتــاه اخالقــی، تربیتــی و اجتماعی 
را برای مخاطبان خویش متذکر شــده اســت. در بخشــی از 
کتاب آمده اســت: »در خیابان مقابل حرم که راه می روی، 
گنبــد طالیــی تمــام عــرض چشــمانت را پــر می کنــد و دلــت 
شــروع به ارتفاع گرفتــن از زمیــن می کنــد... وقتــی که اول 
ورودی کنــار در می ایســتی و مقابلــت او اســت. فقــط یــک 
جملــه می توانی زمزمــه کنی: الســالم علیک یا بابا، الســالم 

علیک یا علی.«

    نگاه علمی به زندگانی امام رضا)ع(
برای کسانی که عالقه مند هســتند با زندگی ائمه اطهار با نگاهی دانشــگاهی و پژوهشی آشنا 
شــوند، کتاب دانشــگاهی »در آستان هشــتمین خورشــید« پیشــنهاد می شــود. این کتاب به 
قلم حجت االسالم دکتر محمدباقر پورامینی و کوشــش نعمت اهلل فیروزی استاد گروه معارف 

دانشگاه بین المللی امام رضا)ع( تهیه و تنظیم شده است.
دوران امامت امام رضــا)ع( اهمیت ویژه ای دارد زیــرا عالوه بر آنکه از ســاحت های اعتقادی و 
فرهنگی، دورانی کم نظیر و بلکه بی نظیر اســت، از جهت سیاســی نیز دورانی ویژه به حساب 
می آید. پیشــنهاد والیت عهدی به حضــرت، حضور در ایــران، فراوانی مناظره هــا، مواجهه با 
فرقه انحرافــی واقفیه و فراوانــی تحرک های علویــان در آخرین ســال های امامت آن حضرت 

نکات پر اهمیت و قابل تأمل است.
هــدف از تهیــه ایــن کتــاب در واقــع تبییــن صحیــح و روان حیــات و معــارف رضــوی اســت. 
آســتان هشــتمین خورشــید به تبیین عمیق پژوهشــی حیــات و معارف امام رضا علیه الســالم 
پرداخته اســت و با تکیه بر منابع اصیل به مهم ترین ســؤاالت در ســیره و زندگــی و معارف امام 
رضا علیه الســالم پاســخ می دهد. اســتفاده از گفتار عاری از ابهــام، ایهام و غموض شــرط الزم 
گاه کردن مردم از حقایــق و رســوخ دادن باورهای رضوی بــه ذهن و ضمیر آنان اســت. یک  آ
اندیشــمند و پژوهشــگر در حوزه مطالعات دینی، در عیــن حفظ اصالت و عمق هــر رأی و فکر، 
می تواند آن را بــه واضح ترین صــورت ممکن، یعنی بــا نزدیک ترین بیان به مرتبــه فهم توده 
مردم، به مخاطبان خود انتقال دهد. آن ســان که مالحظه می شود؛ کاربست پرسش و پاسخ 

برای تبیین هرچه بهتر مطالب در ذهن مخاطب است.    
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واژه های ݣݣݣخاطره ساز

ضرورت کتابخوانی با صدای بلند 
برای کودکان زیر 3 سال

انسان ها هیچ خاطره ای از سه ســال نخســت زندگی خود به یاد نمی آورند. »زیگموند فروید« 
به آن »فراموشــی دوره طفولیت« می گوید و از آن به عنوان یکی از مراحل رشــد یاد کرده است. 
کید دارد این فراموشــی ناشــی از عدم رشد کافی قســمتی از مغز به  بااین حال علوم شــناخت تأ
نــام »هیپو کامپوس« اســت کــه در ثبت و ضبــط رخدادهــا نقــش دارد. این در حالی اســت که 
تمامی مکاتــب و رویکردهــای روان شــناختی، ســه ســال نخســت زندگــی را بســیار بااهمیــت 
خ می دهد  می دانند. این ســؤال پیش می آیــد این اهمیت در شــرایطی کــه پدیده فراموشــی ر
چطور معنا پیدا می کند؛ اما باید گفت که با بلندخوانی کتاب برای کودک زیر ســه ســال زمینه 
را برای توانایی کودک در خلق روایت آماده می کنیــد، درواقع بلندخوانی یک فرصت بی نظیر 

برای ایجاد پیوند با کودک است.
برای رفع این مســئله بایــد مفهوم »به یــاد آوردن« را تشــریح کرد؛ خاطــره یا حافظه بــر دو نوع 
است. برخی آشکار هســتند؛ یعنی دارای زمان و مکان و شخصیت هستند و شخص به وجود 
گاهــی دارد و می توانــد آن را با جزئیــات به یــاد بیــاورد و روایت کند؛ اما بســیاری  ایــن خاطــره آ
دیگــر از خاطــرات چنین نیســتند. ولــی به انــدازه همــان خاطره هــای آشــکار، حائــز اهمیت و 
تاثیرگذارند. ایــن خاطرات فاقد زمان و مکان مشــخصی هســتند و شــخص در بازیابی آن ها، 
گاه نیســت. گویی چیــزی به یــاد نمــی آورد. این نــوع خاطره هــا بازتاب دهنده  به هیچ وجــه آ
یک نوع مفهوم اند. مفهومی که حاصل انگیزش عاطفی و هیجانی فرد اســت. ازاین رو برخی 
صاحب نظران از ایــن نوع خاطره، تحت عنــوان خاطره های »مفهومی« یــاد کرده اند و برخی 

گاه« بر آن نهاده اند. نیز نام »حافظه های هیجانی ناخودآ

    خاطره مفهومی
گاه« در رشــد مهارت هــا و بهبــود برخــی  »خاطــره مفهومــی« یــا »حافظــه هیجانــی ناخــودآ
کی، حرکتی و شــناختی، نقش دارند. کودکان در ســال های نخســت زندگی  فعالیت های ادرا
بیشتر تحت تأثیر این نوع خاطره های پنهان هستند. این خاطره ها »نوعی از غیرکالمی اوایل 

زندگی است که از بدو تولد حاضر است و در طول زندگی هم ادامه می یابد«

»عکس العمل هــای  »عواطــف«،  مفهومی بــا  خاطره هــای 
مرتبــط  جســمانی«  »حس هــای  و  ک«  »ادرا رفتــاری«، 
هســتند. از دیگــر ویژگی هــای خاطره هــای مفهومی ارتبــاط 
به واســطه  کــودک  اســت.  ذهنــی«  »مدل هــای  بــا  آن 
تجربه های تکرارشــونده، مدل های ذهنی خود را می سازد. 
به عنوان مثال مادر را در نماد آرامش می شناســد یا اشخاص 
دیگــری را در نمــاد بــازی و تفریــح یــا حتــی در نماد خشــونت 

به جا می آورد.
بنابرایــن »حافظه هایــی وجــود دارنــد کــه در طــول زندگی، 
بدون آن که کوچک ترین اطالعی از نحوه شــکل گیری آن ها 
داشته باشیم، در سلسله اعصاب ما پردازش می شوند و تنها 

گاهی نتیجه آن در رفتار و قوه شناخت ما وارد می شود«.
حافظه پنهان در مواردی چــون انواع یادگیــری غیرارتباطی 
کــه در بازتاب هــای عصبــی دیــده می شــود، شــرطی شــدن 
کالســیک ســاده در تنظیم حرکات عضالنی توســط مخچه و 
پاســخ های هیجانی در آمیگــدال، تکنیک هــای راه اندازی 
حافظه آشکار که با کمک کارتکس جدید مخ انجام می گیرد 
و مهارت هــای عملی و عادات که توســط اجســام مخطط در 

عمق مغز شکل می گیرد تأثیرگذار است.

    تأثیری عمیق در عمق وجود کودک
بعــد از توضیــح کامــل و دقیــق مفاهیــم می تــوان به بررســی 
»بلندخوانــی« بــرای کودکان زیر ســه ســال و تأثیر آن بر رشــد 
ذهنــی آن هــا پرداخــت و از ایــن منظــر بــر اهمیت ســه ســال 
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نخســت زندگی و همچنین اهمیــت خلــق تجربه های غنی 
کید کرد. برای کودکان تأ

بنیــان بلندخوانــی بــرای کــودکان زیــر ســه ســال بــر حافظه 
پنهان یا خاطــره مفهومی اســتوار اســت. بنیانی که پاســخی 
استوار به پرسش یادشــده اســت. معمواًل مادر برای کودکان 
خود چنیــن زمانــی دارد، او بــرای آن که بــه ارزش بلندخوانی 
واقف شــود و با لذت و مســئولیت بیشــتری به ایــن کار ادامه 
بدهد، بایــد بداند که بلندخوانی برای کودک زیر ســه ســال، 
هرگز بدل به خاطره ای آشــکار بــرای او نخواهد شــد و چنین 
انتظــاری بیهــوده اســت اما تأثیــری بســیار عمیــق در عمــق 
وجود کودک خواهد گذاشت. تأثیری بسیار ماندگارتر از یک 
خاطره آشــکار. شــاید با خود فکر کنید بلند خوانی برای نوزاد 
بیهوده است اما باید بدانید که در پشت این چهره غیرفعال، 
مغزی فعال وجــود دارد که با آواهای دوست داشــتنی زبان و 
ترانه ها و صداهای بازیگون تغذیه می شود. از شش هفتگی 
نوزاد با نــگاه کــردن و لبخنــد زدن به خواندن و ســخن های 
کنش  کنش نشــان می دهد. پیش از شــش هفتگی وا شما وا
نــوزادان بــه خوانــدن کتــاب نامحســوس اســت، زیــرا ایــن 

کنش ها در مغز انجام می شود. وا
در ایــن جمــالت، تمامی ماهیــت بلندخوانــی و همــه عناصر 
کاوی این  آن به صورت فشرده جمع شــده اســت. ازاین رو وا
جمالت ضروری اســت و باید بر روی برخی از واژه ها و کلمات 

جمله های فوق، درنگ و تأمل کرد:
»مغزی فعال در پشــت چهره ای غیرفعــال« حکایت گر عمق 

تأثیر بلندخوانی بر ذهن کودک است.
»آواهــای دوست داشــتنی زبــان«، »ترانه هــا«، »صداهــای 
بازیگون« نشــان گر اهمیت پردازش های عاطفی و هیجانی 

مغز کودک در هنگام بلندخوانی است.
نکتــه حائــز اهمیــت ایــن اســت کــه مغــز کــودک همــه گونه 
اطالعات را از محیــط بیرون جذب نمی کنــد و تنها اطالعاتی 
را می تواند پردازش کند که برایش معنادار شده باشند. تأثیر 
خاطره هــای مفهومی یــا پنهــان بر ذهن کــودک تابــع همین 
گاهی از  مکانیســم اســت؛ بنابرایــن شــخص بلندخــوان بــا آ
اصول بلندخوانــی می تواند شــگردهایی را به کار گیــرد که با 
انگیزش عاطفی و هیجانــی کودک، اطالعــات بیرونی نظیر 
واژه ها و کلمات برایش نشــان دار و بامعنا شوند؛ زیرا »جهان 
ج از ما تــا زمانــی که سلســله اعصــاب مــا آن را  مســتقل و خــار

نشان دار و آشنا نکند، مکانی بی نشان و بیگانه است«
کــودک  بنابرایــن واژه هــا و عبارت هــا به خودی خــود بــرای 
قابل درک نیســتند؛ اما موســیقی کلمات و لحن و تن صدای 
بلندخوان اســت که می تواند واژه هــا را برای کــودک معنادار 
کیدات درباره یــک بلندخوانی ایده آل، در  کند. بســیاری از تأ

راستای تأمین این ضرورت است.

    زبان مادرانه
»ضــرورت  صــدا«،  »آهنــگ  واژه هــا«،  کــردن  ادا  »شــیوه 
بلندخوانی در یک محیط آرام«، »در آغوش گرفتن کودک«، 
»ضــرورت آرامــش کــودک مثــل بلندخوانــی پــس از تغذیــه« 
و شــاید از همــه مهم تــر »اســتفاده از زبــان مادرانــه« ازجملــه 

مواردی هســتند که در بلندخوانی توصیه می شــوند. فلسفه 
وجودی ایــن توصیه هــا بر بنیــان خاطــره مفهومــی و پنهان 

بلندخوانی برای کودک استوار است.
به عنوان مثــال ویژگی هــای »زبــان مادرانــه« تأمین کننــده 
خاطــره  یــک  در  کــودک  هیجانــی  و  عاطفــی  پــردازش 
مفهومی همچون بلندخوانی اســت. این زبان مختص مادر 
نیســت. شــخص بلندخــوان می توانــد پــدری باشــد بــا زبان 
مادرانــه. »زبــان مادرانــه آن گونــه کــه برخــی می اندیشــند، 
همــان زبــان کودکانه نیســت. وقتــی بزرگ ســالی می خواهد 
ادای کــودک را در بیــاورد و بــه زبــان کودکانه ســخن بگوید، 
برخی حــروف در واژه ها را تغییــر می دهــد و واژه های بی معنا 
بیان می کنــد... این گونه ســخن گفتن وقتی پیوســته تکرار 
شود، به رشــد زبانی کودک زیان می رســاند.« مواردی چون: 
»نزدیکــی چهــره بــه چهــره«، »اســتفاده از پاره هــای کوتــاه 
گفتاری«، »بــاال و پایین بــردن صدا و ایجاد تغییــر در لحن«، 
»تکــرار واژه هــا و عبارت هــا«، »ادا درآوردن بــا چشــم و ابــر«، 
»حرکت بدن«، »کشــیدن حروف صدادار« و »بازخورد مثبت 
و توجــه عاشــقانه بــه صداهــای نــوزاد« از ویژگی هــای زبــان 
مادرانه اســت که منجر بــه پیونــد عاطفی و هیجانی اســتوار 
بیــن بلندخــوان و کــودک می شــود و از ایــن طریــق اطالعات 
بیرونی در قالب واژه ها و عبارت ها نشــان دار می شوند و معنا 

می یابند.
زیرا کودک بــا پردازش ایــن نــوع داده های بیرونی، ســاختار 
و سیســتم مغز خود را به ســمت پیچیدگی های بیشــتر سوق 
می دهــد؛ یعنــی »ســاختار مغــز در رونــد فعالیــت دائمــًا تغییر 
می کند و در ضمــن از خــود انعطاف پذیــری کارکردی نشــان 
می دهــد و از طریــق تغییــرات ســاختاری، نحــوه کارکــرد آتی 

خود را تعیین می کند«
به این مکانیســم »نورو پالستیسیتی« گفته می شــود. »نورو 
پالستیســیتی لغتــی اســت کــه بــرای بیــان ایجــاد اتصــاالت 
عصبــی جدیــد و تکثیــر نورون هــای جدیــد، در جــواب بــه 
تجربه، به کاربرده می شود« ازجمله ثمرات نورو پالستیسیتی 
ناشــی از تجربه بلندخوانی، کمک به رشــد »هیپوکامپوس« 
می توانــد  »هیپوکامپــوس«  اســت.  بعــد  بــه  سه ســالگی  از 
کنده یــک تجربه را کنــار هم قرار دهــد و به ظهور  قطعات پرا
خاطره هــای آشــکار در کــودک بینجامد. بــه تعبیــری دیگر، 
بلندخوانــی کتــاب بــرای کودک زیــر ســه ســال به مثابه یک 
خاطــره پنهــان و مفهومــی، زمینــه را بــرای توانایــی کــودک 
در خلــق روایــت آمــاده می کنــد تــا بــا ایــن آمادگــی بــه ســراغ 

کتاب هایی با ساختار روایی بلندتر و پیچیده تر برود.
بلندخوانی یک فرصت بی نظیر برای ایجــاد پیوند با کودک 
است. در موقعیت بلندخوانی »فرصت هایی دست می دهند 
که کــودک در آغوش مادر یــا در کنار اعضای خانــواده، روابط 
صمیمانه تر، عاطفی تر و درعین حــال هدفمندتری را تجربه 
کنــد. به این ترتیــب کتــاب ابــزاری می شــود بــرای همراهــی 
کودک با دیگران و اســتحکام روابط عاطفی و اجتماعی او در 
آینــده« و چنانچه ایــن خاطــره مفهومی به کرات تکرار شــود، 
کودک مدل ذهنــی منحصربه فرد خــود را از زیســت فرهنگی 

داخل خانواده خواهد ساخت.    

 ازجمله ثمرات 
نورو پالستیسیتی 

ناشی از تجربه 
بلندخوانی، 

کمک به رشد 
»هیپوکامپوس« 

از سه سالگی 
به بعد است. 

»هیپوکامپوس« 
می تواند قطعات 

پراکنده یک تجربه 
را کنار هم قرار 

دهد و به ظهور 
خاطره های آشکار 

در کودک بینجامد. 
به تعبیری دیگر، 

بلندخوانی کتاب 
یر  برای کودک ز

سه سال به مثابه 
یک خاطره پنهان 
و مفهومی، زمینه 

را برای توانایی 
کودک در خلق 

روایت آماده می کند 
تا با این آمادگی به 
سراغ کتاب هایی 
با ساختار روایی 

بلندتر و پیچیده تر 
برود
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اما نویســنده عنــوان می کنــد: »آن اتفــاق هرگز نیفتــاده بود. 
گاه آن  نه در کتــاب و نــه در زندگــی ام. آن زن به طور ناخــودآ
داســتان را ســاخته بود چون من حدس می زنم در آن شرایط 
به آن نیاز داشت. شاید به نحوی برایش ساده تر بود که باور 

کند عزم و قدرتش از من ناشی می شود نه از خودش.«
یعنــی  بگوییــم؛  بیش خوانــی  ایــن قضیــه می توانیــم  بــه 
قســمت هایی از متــن برداشــت می شــود کــه فــرای افــکار و 
منظور نویسنده بوده است اما خواننده می تواند یقین داشته 
باشــد که منظــور نویســنده جــز ایــن نمی توانســته باشــد.  در 
کتاب هایی که نویســنده تــالش می کنــد از مثال و اســتعاره و 
مصداق کالمی بسیار زیاد اســتفاده کند و صحنه موضوع را با 
شفاف ترین کلمات ممکن توضیح دهد، موضوع کم خوانی 
که نویســنده از  و بیــش خوانی تــا حدی تعدیــل می شــود چرا

این راه به نقطه نظر یکسانی با خواننده می رسد.
کــه فضــای  گاهــی ترجیــح نویســنده آن اســت  امــا اتفاقــًا 
کافــی بــرای ذهــن خواننــده ایجــاد کنــد تــا آزادانه هــر آنچه 
را می خواهــد از متــن برداشــت کنــد. در ایــن هنــگام احتمااًل 
نویســنده قصد و نیتــی فراتر از محتــوای کتــاب دارد. ممکن 
کتــاب،  اســت نویســنده بخواهــد در ارتبــاط بــا محتــوای 
خواننــده را بــرای ســاعاتی بــه فکــر فــرو ببــرد یــا زمینــه ای را 
بیافرینــد تا خواننده با متوســل شــدن بــه پیدا کــردن مثال و 
مصداق در زندگی خــود، از راهی که برایش ملموس تر اســت 
با موضوع کتــاب ارتباط برقرار کنــد و یا برتر و باالتــر از این ها، 
نویســنده قصد دارد با ایجاد فضایی برای بیش خوانی و کم 
خوانــی کتــاب، خواننــد را وادار کند تــا یادگیری از خــودش را 

تجربه کند.    

ناهیدعبدی
متن ها در برابر خوانندگان، شکننده اند

درباره کم خوانی و بیش خوانی

درون هر یک از ما خوانندگان کتاب ها نویســنده ای وجود دارد کــه هم زمان با خواندن کتاب 
قلم را به دســت می گیــرد و محتوای کتــاب را با توجه بــه آنچه برای ما قابل اســتنباط اســت، 
تفســیر می کند یا تغییر می دهد و دقیقًا به همین دلیل اســت که با خوانــدن کتابی واحد، یک 
نفر به وجدی سرشار می رســد و فردی دیگر همان یک جرعه انرژی را هم که پیش از شروع به 
خواندن کتاب در خود احساس می کرد از دست می دهد و عمومًا خیلی کم پیش می آید تفسیر 

دو نفر از کتابی واحد، دقیقًا منطبق و متناسب باهم باشد.
»متن ها چقدر در برابر خوانندگانشان شــکننده اند. مخاطب معمواًل در ذهنش اولویت بندی 
را به نخستین برداشتی می دهد که در خوانش یا مشاهده روایت دستگیرش می شود.« پورتر 
ابوت با بیــان این جملــه به ما یــادآور می شــود که به عنــوان خواننــده چطور دچــار کم خوانی 

می شویم.
درواقع کتاب خواندن نوعی مشــارکت اســت. مشــارکت ذهن خواننده با نویســنده. در مســیر 
کتاب خوانی این دو ذهن در نقاطی با هم تالقی پیدا می کنند و دقیقًا با یک زاویه دید واحد به 
مسئله نگاه می کنند؛ اما آنچه محتمل تر است این است که نویسنده روی جاده ای که پیش 
روی خواننده می گشــاید نــوری می افکند و دیگــر آن چیزی که بــرای خواننده قابل مشــاهده 

ج از کنترل نویسنده خواهد بود. است خار
خواننده بــا توجه به مــدل ذهنی خــود، ترجیحات و ســاختار افکارش، دید خاصی نســبت به 
محتوای کتــاب پیدا می کند کــه مطمئنًا با توجه بــه تفاوت در مــدل ذهنی او با ســاختار افکار 
نویســنده، باید منتظر برداشــت متفاوتی باشــد از آنچه در ذهن نویســنده موقع نوشتن وجود 

داشته است.
»ویژگی ها، انگیزه ها، حالت ها، تصاویر و قضاوت هایــی موقع خواندن پیش می آید که هیچ 
مابه ازایی در نوشــته ندارد.« با خواندن این جمله به یاد داســتانی افتادم که الیزابت گیلبرت 
ح می کنــد. او اشــاره می کند که خواننــده را در  در رابطه بــا زنی در مراســم امضای کتابــش مطر
حالت تشــکر و قدردانی عمیقی مالقات کرده بود کــه مربوط به راهنمایی بوده کــه از کتاب او 
گرفته اســت: »شــما الهام بخش من بودید تا من رابطه آزاردهنــده ام را رها کنم و خــودم را آزاد 
کنم. در کتاب جدیدتان با نوشتن از حکم ممنوعیتی که به خاطر خشونت های همسرتان به 

دادگاه تحویل دادید یار و الهام بخش من شدید.«



اسـتان های  در  موثـر  حضـور  بـا  امسـال  ابتـدای  در  احمـر  هـال  جمعیـت 
سـیل زده روزهـای پـرکاری را پشـت سـر گذاشـت. خبرهـا و گزارش هـای ایـن 
گزارش هایـی از حضـور  بخـش بـه همیـن موضـوع اختصـاص یافتـه اسـت. 
نماینده رهبر معظم انقاب در مناطق سیل زده لرستان و خوزستان و دیدار 
بـا مسـئوالن و مـردم و مطالبـی از نمایندگی های ولی فقیه در جمعیت هال 
احمر استان های فارس، لرستان، مازندران و اصفهان، گفتگویی صمیمی 
بـا طلبـه امدادگـر و گزارشـی از اردوگاه اسـكان موقت سـیل زدگان خوزسـتانی 

دیگـر مطالـب ایـن بخـش را تشـكیل می دهند.

هالل

80

کننده ابالغ سالمی دلگرم 
خانه را دوباره می سازیم
حضور روحانیون، مشوق نیروهای خدمت رسان است
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ابالِغ سالمی
دلگرم کننده 

حضور نماینده رهبر معظم انقالب
در مناطق سیل زده لرستان

نماینـده ولی فقیـه در جمعیـت هالل احمر به منظـور بازدید از مناطق سـیل زده 
گاهی از روند امادرسـانی به آسـیب دیگان ۲۲ فروردین ماه وارد این  لرسـتان و آ

اسـتان شـد.    

بــه گــزارش پایــگاه اطالع رســانی حــوزه نمایندگــی ولی فقیه 
در هالل احمــر، حجت االســالم والمســلمین معــزی هــدف از 
این ســفر را ابالغ ســالم مقام معظم رهبری )مدظلــه العالی(، 
بازدیــد از روند امدادرســانی و ارائــه خدمات به ســیل زدگان و 
همچنین ابراز همدردی با مصیبت دیدگان سیل زده عنوان 
کرد و گفــت: از همان لحظــات ابتدایی وقوع ســیل عزم ملی 
گیر برای  برای رسیدگی به ابعاد مختلف حادثه و اراده ای فرا
رســیدگی فوری بــه حادثه دیــدگان شــکل گرفت. امدادگران 
و نجاتگــران جمعیــت هالل احمــر نیــز بــا حضــور به موقــع 
کنــار ســیل زدگان بــوده و بــه ارائــه  و مؤثــر خــود همــواره در 

خدمات امدادی می پردازند که قابل تقدیر و ستایش است.
فعالیت هــای  هالل احمــر  جمعیــت  در  ولی فقیــه  نماینــده 
خیرخواهانــه هم وطنــان نوع دوســت را نیــز مورد تقدیــر قرار 
داد و افزود: با توجه به گســتردگی حادثه و خسارات وارده به 
ســیل زدگان، همدلی و همیاری مــردم و مســئولین می تواند 
در تســریع روند بازگشت زندگی ســیل زدگان به شرایط عادی 
بسیار مؤثر باشد. نماینده رهبر معظم انقالب و هیئت همراه 

بالفاصله از فرودگاه خرم آباد عازم شهر پلدختر شد.

تالش و برنامه ریزی گسترده برای جبران خسارت ها
و  تــالش  از  هالل احمــر،  جمعیــت  در  ولی فقیــه  نماینــده 
گســترده دولــت بــرای جبــران خســارت های  برنامه ریــزی 

سیالب در پلدختر خبر داد.
 حجت االســالم و المســلمین عبدالحســین معــزی ظهــر روز 
پنجشــنبه 22 فروردین ماه در بازدید از مناطق و روستاهای 
ســیل زده پلدختــر، ضمن تبریــک میالد امــام ســجاد)ع(، به 
تفســیر حدیثــی از امــام صــادق)ع( پرداخــت. وی در همیــن 
گفت: امــام صــادق)ع( در ایــن حدیــث می فرماینــد  زمینــه 
کــه »مبارک« بــه معنــی ســودمند اســت و از نگاه دیــن فردی 
کــه بــرای مــردم ســودمندتر باشــد و در ایــن  مبــارک اســت 
مردمــی در  و  جهادگــر  نیروهــای  وظیفه امدادگــران،  راســتا 
خدمت رسانی به مردم بسیار مبارک است و این افراد جایگاه 

و شأن ویژه ای در نزد خداوند دارند.
حجت االســالم و المســلمین معزی، ضمــن ابراز همــدردی با 
کیــد بــر فوریــت در امدادرســانی و جبــران  حادثه دیــدگان و تأ
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خسارت ها، افزود: روند اقدامات صورت گرفته مطلوب بوده 
اســت و دولت بــا همه تــوان در تــالش بــرای جبران خســارت 
مالــی مــردم شهرســتان پلدختــر اســت و برنامه ریزی هــای 

گسترده ای به این منظور انجام شده است.

جبران خسارت و رنج مردم 
نماینده ولی فقیه در جمعیت هالل احمر گفت: مردمی که در 
حوادث اخیر بسیار آســیب و رنج دیده اند بدانند مقام معظم 
رهبری بــه فکــر آن هــا هســتند و برنامه هایــی در ایــن رابطه 

تدارک دیده شده است.
حجت االســالم و المســلمین معــزی در جمــع خبرنــگاران بــا 
اشــاره به این که هدف از این ســفر این اســت که منطقــه را از 
نزدیــک ببینیــم و نــوع رســیدگی و کمک رســانی بــه مــردم 
را  هماهنگی هــا  و  کمک هــا  نوع امدادهــا،  و  آســیب دیده 
بررسی کنیم، اظهار داشــت: امیدواریم بتوانیم بهتر به مردم 

آسیب دیده خدمت کنیم.
وی با بیــان اینکه به عنــوان نماینــده مقام معظــم رهبری به 
اســتان لرســتان ســفر نموده ام تــا از مردم آســیب دیده لرســتان 
دلجویی کنــم، تصریح کــرد: مردمی که در حوادث اخیر بســیار 
آســیب و رنج دیدند بداننــد مقام معظــم رهبری به فکــر آن ها 

هستند و برنامه هایی تدارک دیده شده و رسیدگی خواهد شد.
کید بر اینکه  نماینده ولی فقیــه در جمعیت هالل احمر بــا تأ
کــه آنچــه خســارت دیده  این امیــد و اطمینــان را می دهــم 
شــده مســئولین و دولت و همه کســانی که امکاناتــی دارند 
در خدمت مــردم خواهنــد بود تــا رنج مــردم کمتــر و جبران 
شــود، افزود: در این ســفر از نیروهای امدادرســان که واقعًا 
از همه حوزه هــا و نهادها حضور داشــته اند و تنها نمی توان 
یک بخش را نام بــرد، از بســیج، ارتش، ســپاه، هالل احمر 
و همــه نیروهای امدادگــر تقدیــر و تشــکر می کنــم و خســته 

نباشید می گویم.
کید کــرد بایــد با تالش  حجت االســالم و المســلمین معــزی تأ
جدی و مســتمر آثار حوادثی که پدیــد آمده را رفع کــرد و برای 
ایجاد شــرایط عادی زندگی مردم عزیز ســیل زده اقدامات به 

سرعت پیگیری شود.

بازدید از انبارهای جمع آوری کمک های مردمی 
 نماینده رهبر معظم انقالب عصر روز پنجشنبه 22 فروردین 
ماه از انبارهای جمع آوری کمک های مردمی به سیل زدگان 

استان لرستان در خرم آباد بازدید کرد.
 حجت االســالم و المســلمین معزی در این بازدید، از نزدیک 
روند دریافت و تحویل کمک های مردمی از سراســر کشور به 
سیل زدگان را بررســی و بر رعایت حفظ امانت در این فعالیت 

کید کرد. انسان دوستانه تأ
نماینده ولی فقیــه در جمعیت هالل احمر بــا تقدیر از خدمات 
داوطلبانه و همت واالی داوطلبــان این نهاد مردمی مبنی بر 
بســته بندی اقالم مورد نیاز مردم ســیل زده افــزود: حضور در 
چنین فعالیت هایی که به منظور کمک به هم نوع و تسکین 
و التیام درد آنان صورت می گیرد، پاداشی اخروی داشته و در 

پیشگاه پروردگار مقبول واقع می شود.

حجت االسالم والمسلمین معزی با تکیه بر اینکه هالل احمر 
بســتری مناســب برای حضور در چنین فعالیت های انســان 
ع دوســت ایران  دوســتانه اســت، خاطرنشــان کرد: مــردم نو
اســالمی نیز بــا احســان و نیکــوکاری بــه بــرادران و خواهــران 
خود در جای جای این کشــور پهناور همواره نقش اساسی در 

کاهش رنج مصیبت دیدگان ایفا می کنند.
در ادامــه این بازدید معــاون داوطلبان جمعیــت هالل احمر 
اســتان لرســتان نیز با ارائه گزارشــی از فعالیت هــای صورت 
گرفته در مرکز جمع آوری کمک های مردمی به ســیل زدگان 
اســتان لرســتان بــا اشــاره بــه همــکاری روزانــه 450 عضــو 
کمک هــای  مدیریــت  و  بســته بندی  بــرای  داوطلــب 
انبارهای امــدادی  محــل  در  کشــور  سراســر  از  مردمی کــه 
جمعیــت هالل احمــر خرم آبــاد جمــع آوری می شــود، گفت: 
کنــون 24 هزار بســته غذایی در مناطق ســیل زده اســتان  تا
توزیع شــده و 8 هزار بســته غذایی دیگر نیز آماده ارســال به 

مناطق سیل زده است.
کنــون 22 هــزار بســته  حســین الماســی بــا بیــان اینکــه تا
از  نیــز در مناطــق ســیل زده توزیــع شــده اســت  بهداشــتی 
آماده ســازی 14 هزار بســته بهداشــتی دیگــر برای ارســال به 
مناطق در روزهای آتی خبــر داد و افزود: از آنجــا که این اقالم 
کمک های خیرخواهانه مردمی از سراســر کشــور اســت، همه 
تــالش کارکنــان و داوطلبــان جمعیــت هالل احمر این اســت 
که بســته های بهداشــتی و غذایی با دقت آمــاده و به صورت 

دقیق در بین آسیب دیدگان توزیع شود.

مرکز فرماندهی عملیات هالل احمر لرستان
نماینــده ولی فقیــه در هالل احمــر پــس از بازدیــد از مناطــق 
ســیل زده شهرســتان پلدختــر در اســتان لرســتان و همچنین 
انبارهای جمع آوری و بســته بندی کمک های مردمی برای 
کنتــرل فرماندهــی  از مرکــز  بــه مناطــق ســیل زده،  ارســال 

عملیات هالل احمر استان بازدید کرد.
حجت االســالم و المســلمین معزی با قدردانــی از تالش های 
کنتــرل  و  مدیریــت  به منظــور  مرکــز  ایــن  شــبانه روزی 
فرآیند امدادرســانی بــه ســیل زدگان اســتان، ایــن مجموعــه 
را دارای نقــش محــوری و جایــگاه اساســی دانســت و گفت: 
فرماندهــی  کنتــرل  مرکــز  برنامه ریزی هــای  و  تصمیمــات 
عملیــات راهگشــای نیروهــای عملیاتــی در مناطــق بحران 
اســت. حجت االســالم و المســلمین معــزی در همیــن زمینه 
ادامه داد: باید بــا برنامه ریزی صحیح و ضمــن بهره گیری از 
آمارهای دقیــق در این مرکز در جهت رفع مشــکالت و بحران 

تالش کرد.
در این بازدیــد، معــاون برنامه ریــزی ســازمان امداد و نجات 
هالل احمر نیز بــا بیان اینکه از ابتدای وقوع ســیل در اســتان 
کنــون جمعیــت هالل احمــر بــا بهره گیــری از 1215 نیــروی  تا
عملیاتــی بیــش از 44 هــزار نفــر از مــردم ســیل زده را اســکان 
داده اســت افــزود: در ایــن بــازه زمانــی بــه بیــش از 9 هــزار 

نفر امدادرسانی شده  است.
وی از توزیع بیــش از 25 هزار تخته پتو و 8 هزار چادر اســکان 
اضطــراری در بیــن ســیل زدگان اســتان لرســتان خبــر داد و 

مردمی که در 
حوادث اخیر 
بسیار آسیب 
و رنج دیدند 

بدانند مقام معظم 
رهبری به فکر 

آن ها هستند و 
برنامه هایی تدارک 

دیده شده و 
رسیدگی خواهد 

شد. این امید 
و اطمینان را 

می دهم که آنچه 
خسارت دیده 

شده مسئولین 
و دولت و 

همه کسانی 
که امکاناتی دارند 
در خدمت مردم 

خواهند بود تا رنج 
مردم کمتر و جبران 

شود
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خاطرنشــان کــرد: در این مــدت 121 گــروه عملیاتی اســتانی 
و کشــوری در مناطق ســیل زده بــا بهره گیــری از 30 دســتگاه 
آمبوالنــس و 62 خــودروی ویــژه بــه ارائــه خدمات امــدادی 

می پردازند.
در ادامــه ایــن بازدیــد حجت االســالم و المســلمین معــزی، 
هالل احمــر  جمعیــت  بــا  کنفرانــس  ویدیــو  طریــق  از 
و  روند امدادرســانی  از  و  کــرد  گفتگــو  خوزســتان  اســتان 
فعالیت های امــدادی ایــن اســتان در قبــال مــردم ســیل زده 

مطلع شد.

مقــام معظــم رهبــری تســریع در رونــد ارائه خدمــات به 
سیل زدگان را خواستارند

نماینده رهبــر معظــم انقالب بــا حضــور در مناطق ســیل زده 
اســتان لرســتان ضمــن ابالغ ســالم مقــام معظــم رهبــری به 
ســیل زدگان لرســتانی گفــت: رهبــر معظــم انقالب در جلســه 
کرده انــد تــا  کشــور، مســئولین را موظــف  بــا مدیــران عالــی 
وظایفشان را در ارائه خدمت رســانی به بهترین شکل انجام 

دهند تا مشکالت مردم به سرعت مرتفع شود.
مناطــق  از  بازدیــد  در  معــزی  المســلمین  و  حجت االســالم 
ســیل زده بــا اشــاره بــه مشــکالت ایجــاد شــده بــر اثــر حادثــه 
ســیل افــزود: 24 اســتان کشــور درگیر ســیل شــده کــه میزان 
خســارات در سه استان لرســتان، خوزســتان و گلستان بیش 
از ســایر استان هاســت و ایــن مســئله باعــث شــده اســت تــا 
مــردم فهیــم کشــورمان از سراســر ایــران اســالمی به کمــک و 
یــاری ســیل زدگان بشــتابند. همــه دســتگاه های اجرایــی و 
خدماتی همچون جمعیت هالل احمر، بســیج، سپاه، ارتش 
جوانــان،  کانون هــای  دانشــجویان،  ماننــد  گروه هایــی  و 
طالب، حوزه های علمیــه، بازاریــان و گروه هــای جهادی با 
همدلی وصف ناپذیری به مردم مصیبت زده خدمت رســانی 
می کننــد. حجت االســالم و المســلمین معــزی بــا اشــاره بــه 
وسعت و میزان خسارات وارد شــده به زندگی مردم در استان 
گفــت: متأســفانه حــوادث، بســیار  لرســتان و شــهر پلدختــر 
سخت و ســنگین بوده و ســبب تخریب بســیاری از خانه ها، 

ع، مدارس و کارخانه ها شده است. مغازه ها، مزار
کید بــر همدلــی و مهربانی  نماینــده رهبر معظــم انقالب بــا تأ
ملت ایــران در خدمت بــه مردم آســیب دیده از ســیل تصریح 
کرد: همدلــی و مهربانی مــردم نعمت بســیار بزرگی اســت که 
کاری، ایثار، ازخودگذشــتگی و انســانیت ها  البته همین فــدا
بــود کــه باعث شــد تــا ایــران در جنــگ بــا صــدام پیروز شــود 
و امیدواریــم در ایــن مصیبــت ســنگین نیــز همدلــی آحــاد 
مــردم و تــالش مســئولین در بازســازی شــهرها و روســتاهای 

خسارت دیده شده مؤثر واقع شود.
حجت االسالم و المسلمین معزی با اشــاره به حضور جوانان 
در مناطق حادثه دیده گفت: حضور پرشور جوانان باایمان، 
متحد و همدل از سراسر کشور در کمک رسانی به این مناطق 
نشان گر نقطه عطفی برای ســاختن ایرانی آباد خواهد بود و 
البته با نگاه به این مهم می توان دریافت که چرا رهبر معظم 
انقــالب در بیانیــه راهبــردی گام دوم مخاطب اصلــی خود را 

جوانان ایرانی اسالمی خطاب کرده اند.

نماینده ولی فقیه در پایان با تقدیــر از تالش های امدادگران، 
بسیجیان، ارتش، ســپاه و همه دســتگاه های اجرایی در امر 
خدمت رســانی بــه حادثه دیــدگان افــزود: همــه تــالش مــا بر 
این اســت تا بتوانیم به مردم حادثه دیده خدمــت کرده تا در 

کوتاه ترین زمان شرایط عادی به مناطق سیل زده برگردد.

اتحاد و همت همگانی 
نماینــده مقــام معظم رهبــری با حضــور در مناطق ســیل زده 
اســتان لرســتان با اشــاره به این که هالل احمر در ایــن حادثه 
همچــون گذشــته، با تمــام وجــود در کنــار ســیل زدگان بوده 
اســت گفــت: رضایت مــردم از بســیج همگانــی و نحــوه ارائه 
از  گرفتــه  نشــات  ســیل زده،  مناطــق  در  خدمات امــدادی 

همدلی مردم نوع دوست و مسئولین در صحنه است.
 حجت االســالم والمســلمین معــزی بــا حضــور در روســتای 
بابازیــد شهرســتان پلدختــر، پــس از اقامــه نمــاز ظهــر و عصر 
در مســجد ولیعصــر )عــج( ایــن روســتا، بــا تبریــک میــالد بــا 
ســعادت امام زین العابدیــن )علیــه الســالم(، گفــت: حادثــه 
سیل نوروز امسال که در 24 اســتان پدید آمد، سبب بروز رنج 
و درد فــراوان برای مردم عزیــز ایران اسالمی شــد به گونه ای 
کنین مناطق ســیل زده استان لرستان خانه  که بسیاری از سا

و کاشانه خود را به کلی از دست دادند.
وی بــا اشــاره بــه این که جبــران خســارت ها و بازگشــت شــهر 
دارد  الزم  زمــان  عــادی  شــرایط  بــه  ســیل زده  روســتای  و 
خاطرنشان کرد: نباید انتظار داشــته باشیم همه مشکالت و 
خســارات به وجود آمــده در مدت زمــان محــدود و اندک رفع 
شــده، بلکه باید گام به گام و بر طبق اصــول، موانع را برطرف 

کرد.
حجت االســالم والمســلمین معــزی افــزود: بــه لطــف خــدا و 
با تکیه بــر همــت و خدمــات شــبانه روزی نیروهــای خدویم 
جمعیت هالل احمر، اســکان و تهیه لوازم اولیه همچون آب 
و غذا به عنوان قــدم اول در حوادث به خوبــی انجام گرفته و 

مراحل بعدی بازگشت به زندگی آرام نیز انجام خواهد شد.
نماینــده رهبــر معظــم انقــالب ســپس بــا قدردانــی از حضــور 
همه نیروهای خدمات رســان و امدادی در مناطق ســیل زده 
اعــم از ســپاه پاســداران انقــالب اســالمی، ارتــش جمهــوری 
اســالمی ایران، نیروهای مردمی بســیج و گروه های جهادی 
خاطرنشان کرد: حجم خسارات و خرابی های ناشی از سیل 
به گونه ای اســت کــه برای ترمیــم بازســازی آن همت باالی 

مسئولین و مردم را می طلبد.
وی در همین زمینه به حضور 700 نفــری طالب و روحانیون 
حوزه های علمیه سراســر کشــور در مناطق ســیل زده لرستان 
گفــت: علیرغــم ســیاه نمایی هــای دشــمنان  کــرد و  اشــاره 
ایــران اســالمی، تبلیغات منفــی و مانع تراشــی های اســتکبار 
در حــوادث بــه وقــوع پیوســته ناشــی از ســیل در کشــور کــه 
جمهــوری  مقــدس  نظــام  درآوردن  پــای  از  بــه  همــواره 
اسالمی می اندیشــند، ایــن ســیل باعــث وحدت بیشــتر ملت 
ایران شد و مردم، دانشجویان، سپاهیان، ارتش، نیروهای 
هالل احمــر و همــه دلســوزان دســت در دســت هــم یکــدل و 
یک صدا در خدمت رسانی به آســیب دیدگان فعالیت داشته 

بیش از نهصد تن 
از روحانیون در 
روزهای گذشته 

از مناطق مختلف 
کشور وارد استان 

شده اند و با 
یت دفتر  محور

نمایندگی ولی فقیه 
در جمعیت 
هالل احمر 

استان لرستان و 
تالش ارزشمند 
حجت االسالم 

 و المسلمین 
پیروزفر ساماندهی 

شدند و به ارائه 
خدمت پرداختند 

و بی تردید 
حضور اعضای 

کانون های 
طالب هالل احمر 

می تواند به 
حادثه دیده 

دردمند، 
حس امید و تنها 
نبودن را القا کند
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و از هیچ تالشی فروگذار نکردند.
حجت االسالم و المســلمین معزی در ادامه با اشاره به این که 
گســترده خســارات،  بایــد علی رغــم وجــود حجــم وســیع و 
کر باشــیم، تصریح کرد: به لطف خدای  خداوند متعال را شــا
متعال و هوشــیاری و همکاری مردم، در حوادث سیل کشور 
کمترین خســارت جانی را داشــته ایم که با خانواده های این 

عزیزان نیز ابراز همدردی می کنیم.
وی در پایــان بــا بیــان اینکــه درد و انــدوه برای ســیل زدگانی 
که در طول ســالیان زندگی اندوخته انــد و در این حادثه تمام 
دارایی خود را ازدســت داده اند بســیار ســنگین اســت، گفت: 
در برابــر این حــوادث کــه آزمایــش الهی هســتند، صبــوری و 
تحمل مصیبت و همچنین تالش و داشتن روحیه امید برای 

ساختن دوباره زندگی از دست رفته بسیار مهم است.

بر خسارات سیل غلبه خواهیم کرد
نماینــده مقــام معظــم رهبــری در جمعیــت هالل احمــر در 
ســخنان پیــش از خطبه هــای نمازجمعــه خرم آباد خواســتار 
ادامه مشارکت گســترده مردم و تالش بیشــتر مسئوالن برای 

جبران خسارت های سیل در استان لرستان شد.
 حجت االســالم والمســلمین معــزی حــوادث پیش آمــده را 
کید کرد:  آزمونی برای حادثــه دیدگان و دیگران دانســت و تأ
ابتالی حادثه دیدگان در این ماجرا نیازمند صبر و شکیبایی، 
توکل بر خداوند، امید به آینده و از دست ندادن روحیه و اراده 
است و آزمایش دیگران نیز برای مردم مشارکت در حد امکان 
خــود در اهــدای کمک هــای نقــدی و غیرنقدی و حضــور در 

کمک رسانی های میدانی است. 
وی بــه وظیفه مســئوالن و دســت انــدکاران هم اشــاره کرد و 
افزود: مســئوالن بایــد برای ســربلندی در این آزمون ســخت 
که جبــران این ســطح از  تالشــی مضاعف داشــته باشــند چرا
گیر  خرابــی و خســارت مشــارکت همــه دســتگاه ها و عــزم فرا
نهادهــای اجرایــی را می طلبــد و خوشــبختانه برنامه هــای 
جامعــی در حــال تدویــن اســت لکــن ســرعت بخشــیدن بــه 

اجرای برنامه ها خواست به حق مردم متأثر از حادثه است.
حجت االســالم و المســلمین معــزی افزود: امیدواریــم مــردم 

همان طــور کــه در اطالع رســانی و امــداد ســریع شــاهد بودند، 
تــالش و اقــدام دولــت در جبــران خســارات را بــه زودی و 
گرچه صبوری و همیاری مردم  به صورت عینی لمس کنند، ا

در تأمین نیازها ضروری است.
نماینــده مقام معظــم رهبری بــه بازدیــد از مناطق ســیل زده 
اشــاره و از روحیه بــاال و انگیــزه انقالبــی و دینی مــردم در این 
مناطق یاد کرد و افزود: ایــن روحیه موجب مباهات و افتخار 
مردم لرســتان اســت و پشــتیبانی ایــن مــردم غیــور از انقالب 

پایدار و خلل ناپذیر است.
وی حضور گســترده روحانیون از سراسر کشور در یاری رسانی 
بــه مــردم را از جلوه هــای افتخارآمیــز ایــن حادثــه دانســت و 
افزود: بیش از نهصــد تن از روحانیــون در روزهای گذشــته از 
مناطــق مختلــف کشــور وارد اســتان شــده اند و بــا محوریــت 
دفتــر نمایندگــی ولی فقیــه در جمعیــت هالل احمــر اســتان 
لرستان و تالش ارزشمند حجت االســالم  و المسلمین پیروزفر 
ســاماندهی شــدند و بــه ارائــه خدمــت پرداختنــد و بی تردید 
حضــور اعضــای کانون هــای طــالب هالل احمــر می تواند به 

حادثه دیده دردمند، حس امید و تنها نبودن را القا کند.
نماینــده رهبر معظــم انقــالب افــزود: در این ســیل گســترده 
بیش از نهصد روستای استان دچار آســیب شده و امدادگران 
کار امــداد و  و داوطلبــان هالل احمــر در تالشــی شــبانه روزی 

کنون به سرعت و مناسب انجام دادند.  توزیع اقالم را تا
نماینــده ولی فقیــه در جمعیــت هالل احمــر همچنیــن بــه 
بخش دیگری از تالش های صورت گرفته توسط هالل احمر 
گفــت: حجــم گســترده اقــالم اهدایــی مــردم از  پرداخــت و 
اســتان های مختلف کشــور تحویل انبار هالل احمر می شود 
و با نظــارت کامل و بــه همت مــردم داوطلب کــه در این انبار 
مســتقر شــده اند بســته بندی می شــود و همــکاری زنــان، 
کــودکان و مــردان در کار بســته بندی جلــوه شــکوهمندی از 
مهربانــی مــردم خرم آبــاد را نمایــان می ســازد تــا بســته های 
مــردم مناطــق مختلــف  بیــن  توســط داوطلبــان  اهدایــی 
کمک هــای  هالل احمر امانتــدار  شــود.  توزیــع  ســرعت  بــه 
بــه  دقــت  بــا  ارزشــمند  کمک هــای  ایــن  و  مردمی اســت 

حادثه دیدگان تقدیم خواهد شد.    

حضور پرشور 
جوانان باایمان، 

متحد و همدل از 
سراسر کشور در 
کمک رسانی به 

این مناطق نشان 
گر نقطه عطفی 

برای ساختن 
ایرانی آباد خواهد 

بود و البته با 
نگاه به این مهم 
یافت  می توان در

که چرا رهبر معظم 
انقالب در بیانیه 

راهبردی گام 
دوم مخاطب 
اصلی خود را 
جوانان ایرانی 

اسالمی خطاب 
کرده اند
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حجت االســالم و المســلمین قاســمی با بیان اینکــه اقدامات 
صرفــًا در حیــن ســیالب نبــوده اســت گفــت: پــس از حادثــه 
ارزیابــی دقیق و شناســایی آســیب دیدگان منطقه ســیل زده 
انجــام و نســبت بــه آماده ســازی اقــالم بــرای توزیــع بیــن 
خانوارهای آســیب دیده ناشــی از ســیل اقدام شــد. به دنبال 
آن جمــع آوری و توزیــع کمک های مردمــی را پیگیر شــدیم و 
نســبت به آماده ســازی غــذای گرم بــرای آســیب دیــدگان از 

سیل اقدام کردیم.
مســئول دفتــر نمایندگــی ولی فقیــه در جمعیــت هالل احمــر 
اســتان فــارس بــا اشــاره بــه حضــور اســتاندار فــارس در جمع 
عوامل امــدادی و سرکشــی و دلجویــی از مســافران و آســیب 
درمــان  گروه هــای  اســتقرار  داد:  ادامــه  ســیل  دیــدگان 
اضطراری BHC U، سرکشــی و دلجویی از اســکان یافتگان، 
کمک هــای  گــرم درب منــازل، جمــع آوری  توزیــع غــذای 
نقــدی و جنســی بــرای ســیل زدگان، همــکاری نیروهــای 
توزیــع  و  ارســال  در  آفــرود(  )گروه هــای  مردمی داوطلــب 

کمک های امدادی از دیگر اقدامات بود.
گــروه حمایــت روانــی جهــت  وی اظهــار داشــت: تشــکیل 
دلجویــی از افــراد حادثه دیــده، هماهنگــی و ایجــاد آمادگــی 
پایگاه هــای کوهســتان و جــاده ای، تجهیــز گــروه ســیالب و 
اعالم آماده باش، آمادگی کلیه گروه ها جهت اعزام به مناطق 
خوزســتان و لرســتان و جمع آوری اقالم امدادی جهت کمک 

به استان لرستان و خوزستان نیز صورت گرفت.
نفــر  و 836  هــزار  بــه 8  ارائــه خدمات امــدادی  قاســمی از 
گفــت:  و اســکان بیــش از 7 هــزار حادثه دیــده خبــر داد و 
653 امدادگــر و نجاتگــر اســتان فــارس از پنجــم فروردیــن 
کنــون بــه کار گرفتــه شــدند.امدادگران به صورت  مــاه 98 تا
شــبانه روزی به هم وطنان محصــور در ســیل و آب گرفتگی، 
خدمت رســانی کرده و در این زمینــه خدمات امــدادی الزم را 

به 7 هزار و 700 نفر ارائه کردند.
مســئول دفتــر نمایندگــی ولی فقیــه در جمعیــت هالل احمــر 
اســتان فارس بــا بیــان اینکــه 21 شهرســتان، اســتان فارس 
تحت تأثیر ســیل و آب گرفتنگــی بودند، بیان داشــت: بر این 
اســاس 7 هزار و 701 نفر از هم وطنان از خدمات امدادی الزم 
بهره بــرده و 6 هــزار و 140 تــن از خدمــات اســکان اضطراری 

استفاده کردند.
وی ادامــه داد: در ایــن واقعــه هــزار و 895 خانــوار حادثــه 
 دیدنــد. در حــوادث یــاده شــده 134 گــروه عملیاتــی در قابل 
653 امدادگر و نجاتگــر برای ارائه خدمت تــالش کردند و 18 
دســتگاه آمبوالنــس، 90 دســتگاه خــودرو کمکدار ســبک،6 
موتــور  دســتگاه   50 و  ســنگین  کمکــدار  خــودرو  دســتگاه 

لجن کش نیز در عملیات های فوق به کارگیری شد.
 934 بسته غذایی، 292 دستگاه چادر، 3 هزار و 106 تخته 
پتــو، 677 تختــه موکــت، 50 دســتگاه والــور و 2 هــزار و 200 
بطــری آب معدنــی، 2 هــزار و 485 قوطــی کنســروجات، 6 
هزار و 650 قــرص نان، 4 هزار و 710 کیلــو برنج، 20 کیلوگرم 
چای، 434 بطری روغن، 200 کیلو حبوبات و 150 کیلو قند 
و شــکر بین حادثــه دیــدگان درگیر ســیل و آب گرفتگــی اخیر 

توزیع شد.    

سه مرحله اقدام
در جریان مدیریت
سیل استان فارس

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در جمعیت 
هالل احمر استان فارس گزارش داد

حجت االسالم و المسلمین جواد قاســمی، مسئول دفتر نمایندگی 
ولی فقیه در جمعیــت هالل احمر اســتان فارس در گفتگــو با مجله 
مهر و مــاه در خصوص اقدامــات صــورت گرفته در جریان ســیالب 
گفــت: پیــش از حادثــه اقداماتــی چــون اجــرای  اخیــر در اســتان 
همایش علمی ویــژه مدیران میانــی و پایه در تاریخ 14 و 15 اســفند 
ماه، نشســت های عمومی و تخصصی مدیران هالل احمر و کارگاه 
آموزش سامانه ملی مدیریت ســوانح NIMS منطقه بندی شهر شــیراز به پنج منطقه با توجه 

کتیکی و پشتیبانی برگزار شد. به گستردگی، بعد مسافت، الزامات تا
وی با بیان اینکه مناطق اســتان نســبت به یکدیگر برتری نداشــته و در دریافت پشتیبانی ها 
و خدمــات یکســان و برابــر بودنــد، اظهــار داشــت: مهم تریــن اقدامــات در زمینه آماده ســازی 
منابع انســانی و تجهیزات و ابزار عملیاتی ویــژه حــوادث آب و هوایی بود. از ســوی دیگر ابالغ 
آماده بــاش اعــالم وضعیــت اضطــراری و فراخــوان نیروهــای رســمی و داوطلب، آماده ســازی 
تجهیزات تخصصی همچون پمپ های آب کش و لجن کش، قایق هــا، خودروهای نجات، 
برق اضطراری، ابزار هیدرولیک و پنوماتیک رهاســازی از خودروهای آســیب دیده، غواصی و 
سیالب و شارژ کامل انبار امدادی جمعیت هالل احمر شیراز )حلقه حمایتی پیرامون شهر شیراز 

به عنوان ذخیره قابل اتکاء پشتیبانی و عملیاتی( انجام شد.
حجت االســالم و المســلمین قاســمی به اقداماتــی کــه در جریــان حادثــه ســیل صــورت گرفت 
کنش سریع با خودروهای کمک دار به مناطق  اشــاره کرد و افزود: اعزام نیروهای تخصصی وا
ســیل زده، جســتجو و نجــات مفقودیــن و جــان باختــگان و رهاســازی افــراد گرفتــار در الشــه 
خودروهای آســیب دیده از سیل، اســکان اضطراری مســافرین در راه مانده و آسیب دیدگان از 

سیل و بارگیری و ارسال محموله چادر صورت گرفت.

همکاری بانوان داوطلب
مســئول دفتر نمایندگی ولی فقیــه در جمعیت هالل احمر اســتان فارس با بیان اینکه اســکان 
اضطراری آسیب دیدگان و مسافرین در سالن چند منظوره هالل احمر شیراز انجام شد، عنوان 
کنش ســریع و اســکان اضطراری،  کرد: حضــور و همکاری بانــوان داوطلب عضــو گروه های وا
کمــک دار، توزیــع  بارگیــری اقالم امــدادی از انبار امــدادی و حمــل اجنــاس بــا خودروهــای 
اقالم امدادی در بین آسیب دیدگان از سیل، هماهنگی با تشــکل های مردم نهاد در خصوص 
جمع آوری اقالم اهدایی و ایجاد پایگاه های جمع آوری کمک های نقدی و غیر نقدی از دیگر 

اقدامات صورت گرفته است.
کره بــا خیرین در خصــوص کمک به ســیل زدگان، شــرکت در  وی بیــان داشــت: رایزنــی و مذا
جلسات مختلف ستاد بحران، اعالم گزارش مستمر به جمعیت هالل احمر مرکز و هماهنگی و 

ایجاد ارتباط با سایر دستگاه های همکار در پوشش حوادث انجام شد.
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تداوم تالش
به گزارش مجله مهر و ماه در دومین جلسه اقدامات فرهنگی 
مناطــق ســیل زده اســتان لرســتان نیــز مقــرر شــد به منظــور 
تأثیرگذاری بیشــتر و پرهیز از تجمع نیروهای امدادی اضافی 
در هر نوبت 300 نفر از طالب و روحانیون در شهرستان پلدختر 
حضــور داشــته باشــند، بدیــن صــورت 200 نفــر در پ دختــر و 
روســتاهای تابعــه و 50 نفــر در شــهر معمــوالن و روســتاهای 
تابعــه، از این تعداد 80 نفر نیــروی تبلیغــی و 230 نفر در قالب 
نیروهای امــدادی باشــند، نیروهای امــدادی نیــز به صــورت 
گروه های 7 تا 10 نفره تقســیم گردند و در محله های مختلف 
حاضــر شــوند. همچنیــن به منظــور انعــکاس فعالیت هــای 
فرهنگــی انجــام شــده حجت االســالم و المســلمین پیــروز فر 
مســئول هماهنگ کننده فعالیت های فرهنگــی تبلیغی یک 
گروه رسانه ای تشــکیل داده تا کلیه فعالیت ها اطالع رسانی و 

مستندسازی شود.
ک ســازی گل والی  مقــرر شــد هــر چــه ســریع تر نســبت بــه پا
مســجد جامع )مصال( و مدرســه علمیه امــام رضــا)ع( پلدختر 
کید شــد کلیه ائمه جماعات  و دفتر امام جمعه اقدام شــود. تأ
مســاجد بــه خانواده هــای آســیب دیده از ســیل سرکشــی و از 
آن ها دلجویــی کنند و کلیــه فعالیت ها و اقدامــات فرهنگی، 
تبلیغی و دینی روزانه به نماینده ولی فقیه در اســتان لرســتان 
و امام جمعه خرم آباد گزارش شود. از سوی دیگر مقرر شد ائمه 
جمعه شهرستان های ســیل زده، هدایت و رهنمودهای الزم 
را ارائه کنند و این جلسه تا رفع کامل مشکل مناطق مختلف 
ســیل زده هر هفته دو بار بــا حضور اعضــاء در حضــور نماینده 

ولی فقیه در استان و امام جمعه خرم آباد برگزار شود.    

تأمین نیازهای فرهنگی سیل زدگان
به گزارش مجله مهر و ماه برای هماهنگی فعالیت های فرهنگی در مناطق ســیل زده اســتان 
لرســتان چند جلســه هماهنگی میان نهادهای مختلف استانی برگزار شــده است. مطلب زیر 

خالصه ای از اقدامات و مصوبات دو جلسه نخست این نشست ها را گزارش می کند.
نخستین جلسه اقدامات فرهنگی مناطق سیل زده استان لرستان در فروردین ماه برگزار شد. 
این نشست در دفتر نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با حضور اعضای 
جلسه شورای هماهنگی نهادهای حوزوی و فرهنگی برپا شد. این جلسه مصوبات متعددی 
داشــت از جمله اینکه حجت االسالم و المســلمین پیروزفر به عنوان مســئول هماهنگ کننده 
کلیــه فعالیت هــای فرهنگــی و تبلیغــی مناطق ســیل زده از ســوی نماینــده ولی فقیه لرســتان 
منصوب شــد و مقرر شــد کلیه طالب مــدارس حوزه هــای علمیــه از طریق حجت االســالم ولی 
پور و با هماهنگی حجت االســالم و المســلمین پیروزفــر در مناطق ســیل زده فعالیت فرهنگی 
داشته باشند. همچنین کلیه مبلغین و اعزام های تبلیغی از طرف حجت االسالم و المسلمین 
مهدوی مدیرکل ســازمان تبلیغات اســالمی و حجت االسالم و المســلمین طباطبایی مدیرکل 
سازمان اوقاف و امور خیریه اســتان و با هماهنگی حجت االسالم و المســلمین پیروز فر به امور 

تبلیغی بپردازند.
همچنین مصــوب شــد کلیــه طــالب و روحانیــون آســیب دیده از ســیل اخیر اعــم از بــرادران و 
خواهران از سوی مدیریت حوزه های علمیه استان شناسایی و به مرکز خدمات جهت جبران 
خســارت معرفی شــوند. بســته های فرهنگــی از قبیل قــرآن، مفاتیح الجنــان، رســاله عملیه، 
ســجاده، تســبیح، قبله نما از ســوی نهادهای فرهنگی تهیه و بــا هماهنگی حجت االســالم و 
المســلمین پیروزفر توزیع شود. کلیه ابنیه خســارت دیده از ســیل مربوط به روحانیون از قبیل 
ســاختمان حوزه های علمیه، استادسرا، خانه عالم، مساجد، حســینیه ها، امام زاده ها، ابنیه 
شــخصی طالب و روحانیون، ادارات ســازمان تبلیغــات اســالمی، ادارات اوقاف و امــور خیریه 
شناســایی و برای جبران خســارت به مرکز خدمــات حوزه های علمیه و دســتگاه های اجرایی 

معرفی شوند.
کن اسکان اضطراری و کمپ های سیل زدگان از سوی سازمان تبلیغات  مقرر شد برای کلیه اما
اســالمی امام جماعت تعیین و کلیه گروه های امدادی از روحانیون تبلیغی و اعزامی از مناطق 

مختلف کشور با هماهنگی حجت االسالم و المسلمین پیروزفر مشخص شود.

گزارش عملکرد دفتر نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هالل حمر استان لرستان
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رئیــس منطقــه ای خاورمیانــه و شــمال آفریقــا فدراســیون 
خ و جمعیت های هالل احمر نیز در این  بین المللی صلیب سر
دیدار با ابراز تأسف از وقوع سیل در مناطق مختلف جمهوری 
اســالمی ایران و گســتردگی خســارات به بار آمــده از آن، تالش 
برای تسکین آالم سیل زدگان را هدف سفر خود به خوزستان 
اعالم کــرد و بــر همــکاری همه جانبه بــا جمعیــت هالل احمر 

کید کرد. ایران به منظور رفع مشکالت و خسارات تأ

 توزیع سریع و دقیق کمک های مردمی
نماینــده رهبــر معظــم انقــالب در جریــان ســفر بــه مناطــق 
مردمی بــه  کمک هــای  جمــع آوری  انبارهــای  از  ســیل زده 

سیل زدگان استان خوزستان بازدید کرد.
از  بازدیــد  در  معــزی  المســلمین  و  حجت االســالم   
انبارهای امــدادی فنــی و حرفــه ای و انبارهــای جمــع آوری 
کمک های مردمی مستقر در شهرســتان سوسنگرد از نزدیک 
رونــد دریافــت و تحویــل کمک هــای مردمی به ســیل زدگان 
را بررســی و بــر توزیــع به موقــع و بــا ســرعت کمک هــا در بیــن 

کید کرد. سیل زدگان تأ
کید بــر اینکه  نماینــده ولی فقیــه در جمعیت هالل احمــر با تأ
بــه  کمــک  نهــاد مردمی به منظــور  ایــن  همــه تالش هــای 
ســیل زدگان و مرتفع شــدن نیازهــای آن هاســت، از خدمات 
داوطلبانــه مــردم و حمایت های آنــان قدردانی کــرد و افزود: 
بــدون کمک هــای مردمــی و همدلــی آنــان بــا ســیل زدگان و 
مســئولین، جبران خســارات در چنین گستره وســیعی بسیار 

دشوار خواهد بود.
بــار دیگــر از خیریــن و  حجت االســالم والمســلمین معــزی 
نیکوکاران خواســت تــا جمعیــت هالل احمــر را امین خــود در 
توزیع هدایا و کمک های نقدی و غیر نقدی دانســته و با این 
نهاد عامل المنفعــه و خیریه، برای بازگردانــدن زندگی مردم 

سیل زده به شرایط عادی همکاری کنند.
در ادامه ایــن بازدیــد معــاون داوطلبان جمعیــت هالل احمر 
اســتان خوزســتان نیــز بــا ارائــه گزارشــی از اقدامــات صــورت 
گرفته در مرکز جمــع آوری کمک های مردمی به ســیل زدگان 
اســتان، از فعالیــت روزانــه 500 عضــو داوطلــب ایــن نهــاد 
مردمی به منظــور بســته بندی اقــالم غذایــی و بهداشــتی و 
ارســال آن ها به مناطق ســیل زده خبر داد و افــزود: از ابتدای 
کنون بیش از 14 هزار بسته بهداشتی و غذایی  وقوع ســیل تا

در بین سیل زدگان توزیع شده است.

حضور در جمع اهالی روستای بن ده
حجت االسالم والمســلمین معــزی پــس از ورود بــه روســتای 
سیل زده بن ده استان خوزستان در جمع مردم مصیبت دیده 
حاضر شــد و با ابراز تأســف از وقوع چنین خســاراتی به زندگی 
مــردم گفــت: در ایــن مصیبــت وارد شــده تحمــل و صبــوری 
بــه درگاه خداونــد بــرای جبــران خســارات و بازگشــت زندگی 
به حالــت معمــول از مهم تریــن اقدامات اســت، لیکــن آحاد 
جامعــه نیــز بایــد بــا مهــم برشــمردن همدلــی و همیــاری بــا 
ســیل زدگان و کمک به آن ها درواقع از آزمونی الهی که در آن 

قرار گرفته اند، سربلند بیرون آیند.

حضور روحانیون
مشوق نیروهای
خدمت رسان است

سفر نماینده رهبر معظم انقالب 
در هالل احمر به خوزستان

حجت االســالم و المســلمین معزی بــا حضــور در اردوگاه ثامن االئمه شــهر اهواز با بیــان اینکه 
مســئولین بــا تمــام قوت، امکانــات و نیازمندی هــای متاثریــن ناشــی از وقــوع ســیل را فراهم 
می کننــد افــزود: باید توجه کــرد تا در کمــک به ســیل زدگان کرامت و شــخصیت انســانی آنان 
که اساســًا این افراد تا قبل از وقوع ســیل و ویران شــدن زندگی، دارای اعتبار و  حفظ شود، چرا

یک زندگی آبرومند بوده اند.
کثری امکانات  کید بر بسیج حدا نماینده رهبر معظم انقالب در جمعیت هالل احمر سپس با تأ
همچون وسایل سرمایشــی در 92 اقامتگاه اســکان اضطراری مستقر در خوزســتان، به منظور 
مقابله بــا گرمــای این اســتان و همچنیــن اقالم بهداشــتی مــورد نیاز ســیل زدگان خاطرنشــان 
کرد: در ایــن میان نمی تــوان کمک و حمایــت همه جانبه مــردم را نیــز نادیده گرفــت. بازدید از 
اقامتگاه های مســتقر در شــهرهای سوســنگرد، حمیدیــه و دشــت آزادگان از دیگــر برنامه های 
کری معاونت نظارت و امور  ســفر نماینده مقام معظم رهبری به خوزســتان بود. در این ســفر ذا
شرعی، احمدوند معاون فرهنگی و امور آموزشی و پژوهشی و عبدالمجید معزی مشاور نماینده 

ولی فقیه در هالل احمر و مدیرکل حوزه نمایندگی حضور داشتند.

صلیب سرخ بدون توجه به فشارها، کمک های بین المللی را به ایران برساند
در سفر نماینده مقام معظم رهبری به استان خوزستان که به منظور بازدید از مناطق سیل زده 
و دلجویی از ســیل زدگان اســتان صورت گرفته اســت، رئیس منطقــه ای خاورمیانه وشــمال 
خ و جمعیت هــای هالل احمر با نماینــده رهبر  آفریقا )منــا( فدراســیون بین المللــی صلیب ســر

معظم انقالب در جمعیت هالل احمر دیدار کرد.
در این دیدار حجت االســالم والمســلمین معــزی از همــدردی و همیــاری جامعــه بین المللی و 
خ و جمعیت های هالل احمر تقدیر کرد و گفت: حضور رئیس منطقه ای  فدراسیون صلیب سر
خاورمیانه و شمال آفریقای فدراسیون در خوزستان نشانه توجه و همدلی آنان با سیل زدگان 

جمهوری اسالمی ایران است.
نماینــده رهبر معظــم انقــالب در جمعیــت هالل احمر بــا ابــراز خرســندی از حضور فدراســیون 
خ و جمعیت های هالل احمــر در ایــران، ابراز امیدواری کــرد این حضور  بین المللی صلیب ســر
ســبب توجه بیش از پیش جوامع بین المللی به گســتره خســارات وارد آمده بــه نقاط مختلف 
ایران پــس از وقوع ســیالب های اخیــر گردیده و ایــن نهــاد بین المللــی بتواند بــدون توجه به 

فشارهای ظالمانه، کمک های بین المللی را به ایران برساند.

نماینـده رهبـر معظـم انقـالب با سـفر به خوزسـتان در جمع مردم سـیل زده این 
اسـتان حاضر شـد و از نزدیک کمبودها و مشـکالت آنان را بررسـی کرد.    
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از  ادامــه  در  هالل احمــر  جمعیــت  در  ولی فقیــه  نماینــده 
اســتان  در  رســان  خدمــات  نیروهــای  و  مســئولین  همــه 
کثــری و بهره گیــری از  خوزســتان خواســت تــا بــا تــالش حدا
تمــام ظرفیت هــای موجــود بــرای کاهــش رنــج و مصیبــت 

سیل زدگان اقدام کنند.
مردم ســیل زده روســتای بــن ده در این دیــدار با ابــراز نگرانی 
کامــل منــازل  از وضعیــت موجــود، علی رغــم آب گرفتگــی 
مســکونی، مهم تریــن دغدغــه فعلــی خــود را بازگشــت بــه 
منــازل مســکونی اعــالم کردند. ســیل زدگان همچنیــن نبود 
ســرویس های بهداشــتی و حمام هــای صحرایــی را از دیگــر 
مشکالت موجود در روستای بن ده و محل اسکان اضطراری 

این روستا بیان کردند.

دیدار با امام جمعه سوسنگرد
حجت االســالم و المســلمین معزی در ادامه بازدید از مناطق 
سیل زده اســتان خوزســتان، با امام جمعه سوســنگرد دیدار و 

گفتگو کرد.
حجت االســالم و المســلمین معزی در این دیدار که در محل 
دفتر امام جمعــه سوســنگرد صورت گرفــت با تقدیــر از حضور 
بی شائبه امام جمعه سوسنگرد از ابتدای وقوع سیل در جمع 
ســیل زدگان و امدادگران گفت: شایســته یک روحانی اســت 
که در هنگام مصیبــت در کنار رنــج و درد مردم بــوده و بتواند 

قدمی برای تسکین آالم مصیبت دیدگان بردارد.
کید بــر اینکه  نماینــده ولی فقیــه در جمعیت هالل احمــر با تأ

حضور روحانیت مشــوقی برای همه نیروهای خدمت رسان 
در صف مقــدم کمک به آســیب دیــدگان اســت افــزود: البته 
نبایــد فشــارهای روحــی و روانــی ناشــی از تجربــه ســختی و 

مشکالت سیل زدگان نادیده گرفته شود.
وی بــا اشــاره به اینکــه مــردم و مســئوالن بایــد با هوشــیاری 
کامــل و رصــد اقدامــات معاندیــن نظــام مقــدس جمهــوری 
کــه در حــوادث اخیــر بــرای ایجــاد تفرقــه و  اســالمی ایران 
اختالفــات داخلی صورت می گیــرد، در خدمت رســانی و ارائه 
خدمات مورد نیاز مصیبت دیدگان و متاثرین ناشــی از ســیل 
عمل کــرد، خاطرنشــان نمــود: ایــن اتحــاد و همدلــی پس از 
بحران که در ایران اسالمی شــکل گرفته است، در سراسر دنیا 

زبانزد و بی نظیر است.
امام جمعه سوســنگرد نیــز در ایــن دیدار بــا ابراز خرســندی از 
حضور نماینده ولی فقیه در جمعیت هالل احمر در بین مردم 
سیل زده شهرستان سوســنگرد، به ارائه گزارشــی از اقدامات 
انجام شــده در خصوص ارائــه خدمات الزم به ســیل زدگان و 

همچنین وضعیت فرهنگی این شهرستان پرداخت.
حجت االسالم و المسلمین شمیل پور در ادامه از فعالیت های 
هالل احمــر  جمعیــت  نجاتگــران  و  شــبانه روزی امدادگران 
در جریــان وقــوع ســیل در سوســنگرد قدردانــی کــرد و افــزود: 
نیروهــای خــدوم جمعیــت هالل احمــر به عنــوان نخســتین 
نیروهای امــدادی همــواره در کنــار مردم مصیبــت زده حضور 
کنون نیز بــه ارائه خدمــات معیشــتی و فرهنگی در  داشــته و ا

بین مردم می پردازند که قابل تقدیر است.

حضور روحانیت 
مشوقی برای 
همه نیروهای 

خدمت رسان در 
صف مقدم کمک 
به آسیب دیدگان 

است
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باید روحیه امید به زندگی
به خانواده های سیل زده باز گردد

نماینــده ولی فقیه در جمعیــت هالل احمــر در جریان ســفر به 
خوزســتان، در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان خوزستان 
و امام جمعه اهــواز با ابــراز خرســندی از حضور اقشــار مختلف 
مســئولین  دوشــادوش  ســیل زدگان  بــه  کمــک  مردمــی در 
در  کــه  مســئله ای  مهم تریــن  گفــت:  نیروهای امــدادی  و 
بازدیدهای میدانی از اردوگاه های اسکان اضطراری از سوی 

سیل زدگان عنوان می شود، نگرانی برای آینده زندگی است.
حجت االســالم و المســلمین معزی با بیان اینکه مشکالت و 
دغدغه های بیان شده ســیل زدگان را به محضر رهبر معظم 
گرچه حــل کــردن این  انقــالب عرضــه خواهــم کــرد افــزود: ا
مشکالت نیازمند زمان است، لیکن باید با اطالع رسانی های 
مناســب موجبات بازگشــت رایحه امیــد به زندگــی و آینده به 

خانواده های سیل زده ایجاد شود.
وی بــا تقدیــر از همــه تالشــگران عرصــه خدمتگــزاری بــه 
مــردم، برنامه ریزی هــای مناســب دســتگاه های مدیریتــی 
بــرای کاهش تلفــات و خســارات به بار آمده ناشــی از ســیل را 
بســیار مهم و ضروری دانست و خاطرنشــان کرد: البته برای 
انجــام بهتر و بی نقص تــر مدیریت بحــران در کشــور نیازمند 
هماهنگی و انسجام بیشتر مسئولین ســتاد مدیریت بحران 

کشور هستیم.
نماینــده ولی فقیــه در اســتان خوزســتان نیــز در این دیــدار از 
فعالیت طالب حوزه های علمیه اســتان در امر کمک رســانی 
کالس هــای حوزه هــای  گفــت:  بــه ســیل زدگان خبــر داد و 
علمیه خواهران و برادران اهواز و اســتان خوزستان به منظور 
حضور مؤثر و کارآمد این عزیزان در کنار ســیل زدگان تا پایان 
فعالیت های امــدادی و بازگشــت بــه زندگــی عــادی آنــان 

تعطیل شده است.
آیت اهلل جزایــری با اشــاره بــه نزدیکی بــه فصل گرمــا و البته 
ســیل زدگان  بــرای  ایدئــال  شــرایط  ایجــاد  بــودن  زمان بــر 
خوزســتانی، زندگی در چادرهای اســکان اضطــراری در یک 
کــرد و افــزود: اســتفاده از  مــاه آینــده را غیرممکــن توصیــف 
ظرفیت مدارس آمــوزش و پرورش، دانشــگاه های اســتان و 
ســالن های ورزشــی برای اســکان ســیل زدگان در فصل گرما 
در دســتور پیگیری و بررســی قرار گرفتــه اســت. وی از تالش 
بی شــائبه همه نیروهای امــدادی و خدمت رســان همچون 

هالل احمر، سپاه، ارتش و نیروهای مردمی قدردانی کرد.

تأللؤ انسانیت و فطرت پاک
جان مایه فعالیت های داوطلبان

نماینــده ولی فقیــه در جمعیــت هالل احمــر در بازدیــد از انبار 
جمع آوری کمک های مردمی ســازمان داوطلبان مســتقر در 
ک را جان مایه  شهرســتان اهواز، تاللو انســانیت و فطــرت پــا
فعالیت هــای داوطلبانی دانســت که در ایــن مجموعه برای 
کمــک بــه ســیل زدگان و رســیدن هدایــای مردمی بــه آنــان 

شبانه روز تالش می کنند.
 حجت االســالم و المســلمین معزی ایمــان قــوی و اعتقاد به 
باورهای اصیل اســالمی را بنیان چنین فعالیت های انســان 

دوستانه دانســت و افزود: نگهداشت همین روحیه می تواند 
کمک شایانی به سرعت بخشیدن به بازگشت زندگی عادی 
ســیل زدگان کند. مردم ایــران اســالمی با حمایت هــای خود 
از ســیل زدگان و بــا اتحــاد و همدلــی موجــب تســریع در رونــد 

بازسازی و جبران خسارات وارده به زندگی آن ها شوند.
هدایــای  بســته بندی  و  جمــع آوری  انبــار  می شــود  یــادآور 
مردمی ســازمان داوطلبان که در شــهر اهواز  قرار دارد تا پایان 
فروردین  بیش از 27 هزار سبد بهداشــتی و غذایی آماده و در 

بین سیل زدگان توزیع کرده است.
در این انبار بیش از چهار هزار نفر ســاعت طی ده روز گذشــته 
به صورت داوطلبانه کار بســته بندی و ارســال اقــالم اهدایی 
کــز خیریــه، شــرکت های خصوصــی و نهادهــای  مــردم و مرا

عمومی را به عهده داشته اند.

حضور در جمع سیل زدگان شوش
نماینــده ولی فقیــه در هالل احمر با حضــور در اردوگاه شــهید 
در  خانــوار  از 176  بیــش  کــه  شــوش  شهرســتان  درویــش 
آن اســکان اضطــراری یافته انــد حاضــر شــد و از نزدیــک بــه 

مشکالت مردم رسیدگی کرد.
 حجت االســالم و المســلمین معزی با قدردانــی از تالش همه 
کمــک بــه مــردم  نیروهــای خدماتــی و امــدادی به منظــور 
ســیل زده ابراز امیــدواری کرد: با تــالش مســئولین و همیاری 
مردم خسارات و مشــکالت به وجود آمده برای خانواده های 

آنان مرتفع شود.
کیــد بــر اینکــه مقــام معظــم رهبــری همــواره بــه  وی بــا تأ
مسئولین برای رســیدگی به موقع و با ســرعت به سیل زدگان 

ین  مهم تر
مسئله ای که 

در بازدیدهای 
میدانی از 

اردوگاه های 
اسکان اضطراری 

از سوی 
سیل زدگان عنوان 

می شود، نگرانی 
برای آینده زندگی 

است
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گرچه تحمل رنج و سختی در  کید فراوان داشــتند؛ افزود: ا تأ
این شــرایط برای مردم سیل زده سخت و دشــوار است لیکن 
این امتحانی الهی است که ان شاءاهلل همه مردم ایران از آن 

سربلند بیرون می آیند.
نماینــده رهبر معظم انقــالب در جمعیت هالل احمر با اشــاره 
بــه اینکــه ورود بــه فصــل گرمــا و گــرم شــدن هــوا مشــکالت 
عدیــده ای بــرای ســیل زدگانی کــه در اردوگاه هــای اســکان 
اضطراری هســتند پدیــد مــی آورد؛ خاطرنشــان کــرد: کمبود 
وســایل سرمایشــی و برخــی اقــالم بهداشــتی از مهم تریــن 
خواســته های مــردم اســت کــه بایــد بــرای تحقق ایــن مهم 

برنامه ریزی الزم از سوی مسئولین صورت بگیرد.
در جریان این بازدیــد مردم ســیل زده نیز با ابراز خرســندی از 
فرصت بیان مشــکالت خود با نماینده مقام معظم رهبری، 
خواســتار ابــالغ ســالم خــود بــه محضــر رهبــر معظــم انقــالب 
اسالمی شــدند. به گفته رئیــس جمعیت هالل احمر شــوش، 
ایجــاد  اضطــراری  اســکان  اردوگاه   10 شهرســتان  ایــن  در 
شــده که روزانه به طور متوســط به 6 هــزار نفر از ســیل زدگان 

خدمات امدادی، بهداشتی و معیشتی ارائه می کند.

دنیا از بشردوستی و همدلی ملت ایران درس می گیرد
بــا  دیــدار  در  هالل احمــر،  جمعیــت  در  ولی فقیــه  نماینــده 
استاندار خوزســتان ضمن تقدیر از فعالیت های شبانه روزی 
مجموعه دستگاه های دولتی اســتان خوزستان در مدیریت 
مناطــق  در  ســیل  وقــوع  از  ناشــی  حــوادث  ســاماندهی  و 
مختلف این اســتان گفت: در کمک رســانی به ســیل زدگان، 
حضــور بــدون چشم داشــت اقشــار مــردم در کنــار نیروهــای 
کارآمــد و امیدآفریــن بــود، لیکــن ایــن  خدمت رســان مؤثــر، 
حضور بــرای جبران خســارات وســیع مناطــق ســیل زده باید 

ادامه یابد.
تعــاون  و  همــکاری  معــزی  المســلمین  و  حجت االســالم 
دستگاه های اجرایی استان با جمعیت هالل احمر در جریان 
ســیل اخیر استان خوزســتان را قابل تقدیر دانســت و تصریح 
کرد: همدلی و همیاری همه دســتگاه ها از جمله استانداری، 
فرمانداری هــا، شــهرداری ها، بخشــداری ها و دهیاری هــا 

نمونه مدیریت مؤثر در اداره کشور است.
بیــان مشــکالت و کمبودهــای ســیل زدگان و تســریع در روند 
کــه نماینــده ولی فقیــه در  حــل آن هــا مســئله دیگــری بــود 
جمعیــت هالل احمر یــادآور شــد و افزود: بازگشــت بــه منازل 
کشــاورزی و  ع  مســکونی، جبــران خســارات وارده بــه مــزار
فراهم نمودن شــرایط کار بــرای گــذران زندگــی از مهم ترین 

ح می شود. مسائلی است که از سوی سیل زدگان مطر
حجت االسالم والمسلمین معزی سپس با بیان اینکه زندگی 
مردم سیل زده در اردوگاه های اســکان اضطراری با توجه به 
گرمای بیش از حد هوا عماًل غیرممکن می شــود خاطرنشــان 
کــرد: در نظــر گرفتــن مکان هــای مناســب تر کــه بــه وســایل 
سرمایشی تجهیز شده است از دیگر اقداماتی است که باید با 

قید فوریت صورت گیرد.
وی تقویــت روحیــه خودبــاوری و امیــد بــه آینــده را نیــازی 
اساســی برای مصیبت دیدگان سیل زده دانســت و گفت: در 

شرایط کنونی که همه زندگی ســالیان فردی از بین رفته اســت، انجام این مهم نقش مؤثری 
در بازسازی و بهبود خسارات وارده ایفا خواهد کرد.

نماینده ولی فقیه در جمعیت هالل احمر در همین زمینه ادامــه داد: البته جمعیت هالل احمر 
با اعزام گروه هــای حمایت هــای روحــی و روانی به مناطــق ســیل زده اقداماتی در ایــن زمینه 

انجام داده است که باید تقویت شود.
در ابتدای این دیدار، دکتر شریعتی استاندار خوزستان با ابراز خرسندی از حضور نماینده رهبر 
معظم انقالب در مناطق سیل زده و همچنین حمایت ها و فعالیت های شبانه روزی جمعیت 
هالل احمر برای تسکین آالم سیل زدگان استان، به ارائه گزارشی جامع از ابعاد مختلف واقعه 

در خوزستان و وضعیت کنونی استان پرداخت.
اســتاندار خوزســتان بــا بیــان اینکــه بارندگی هــا و ســرازیر شــدن آب ناشــی از ســیالب های 
استان های هم جوار در شــش ماه گذشــته به میزان بارندگی ها در یک ســال این استان است 
افزود: برای هدایت و مهار ســطح وســیع خســارات وارد آمده از ســوی این میزان آب در استان 

نیازمند مدیریت هوشمندانه و مبتنی بر خرد جمعی و علم بودیم.
شریعتی با اشاره به فعالیت های بی دریغ تمامی دستگاه های خدمت رسان در مقابله باسیل از 
برنامه ریزی برای به وقوع پیوستن کمترین خســارات جانی و مالی در استان خبر داد و افزود: 
برای تحقق این مهم همت، همدلی، اتحاد و انسجام دستگاه های حاضر در میدان عملیات 

و مقابله با سیل بسیار حائز اهمیت بود که به لطف پروردگار محقق شد.
استاندار خوزستان به تقسیم کار و وظایف دستگاه های اجرایی در مناطق سیل زده اشاره کرد 
و افزود: بر همین اساس کلیه فعالیت های امدادی و توزیع اقالم معیشتی به صورت متمرکز به 
جمعیت هالل احمر اختصاص یافت که حقیقتًا در این خصوص این نهاد مردمی با تمام توان 

و ظرفیت خود در خدمت مردم سیل زده استان است.
وی تصریح کرد: از سختی های کار مجموعه هالل احمر رساندن اقالم غذایی و بهداشتی به مردم 
که بسیاری از ساکنین شهر و روستا با امتناع از زندگی در اردوگاه های اسکان اضطراری، در  بود چرا

پشت بام های منازل آب گرفته خود که در محاصره کامل آب است زندگی می کنند.    

......
نماینده رهبر معظم انقالب: 

بازگشت به منازل مسکونی، جبران خسارات وارده به مزارع 
کار برای گذران زندگی از  کشاورزی و فراهم نمودن شرایط 

ین مسائلی است که از سوی سیل زدگان مطرح می شود مهم تر
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زمینی و هوایی.
کبری افزود: شــرکت در جلســه  حجت االســالم و المســلمین ا
و  حجت االســالم  همــراه  گلســتان  اســتان  بحــران  ســتاد 
المســلمین معزی که با حضــور وزیر کشــور، رئیــس جمعیت 
هالل احمر، رئیس ســتاد مدیریــت بحران، رئیــس اورژانس 
کشور و مســئوالن اســتانی گلســتان برگزار شــد و حضور برخی 
از ائمــه جماعــات در کنار امدادگــران هالل احمــر در مناطــق 
ســیل زده از اقدامات دیگر این دفتر بود. از سوی دیگر برخی 
از طــالب مــدارس اســتان مازنــدران به صــورت انفــرادی و 
داوطلبانه تماس گرفته اند تا در امدادرســانی ســیل گلســتان 

حضور پیدا کنند که راهنمایی شدند.
مســئول دفتــر نمایندگــی ولی فقیــه در جمعیــت هالل احمــر 
اســتان مازنــدران گــزارش داد: در ســیل اخیر روســتاهایی در 
12 شهرستان اســتان درگیر سیل و سیالب شــدند که خالصه 
ح  اقدامــات جمعیت هالل احمر اســتان مازندران به این شــر
اســت. 13327 نفر حادثــه دیده انــد. برای 429 نفر اســکان 
موقــت صــورت گرفــت و آب آشــامیدنی 1380 خانــه وصــل 
گــروه روزانــه در عملیات امــداد  شــد. در جریــان ســیل 107 
نــاوگان ترابــری و تجهیــزات بکارگیــری  حضــور داشــتند. 
شــده در حادثــه به صــورت روزانــه شــامل 28 آمبوالنــس و 
دســتگاه، 8 خودرو نجات تیپ 1 و 2، 65 خــودرو کمک دار، 
7 جت اسکی، 11 قایق نجات، 86 موتور پمپ لجن کش، 5 
خودروی نیمه ســنگین و ســنگین، 33 خودروی داوطلبی و 

یک فروند بالگرد امدادی بوده است.
وی بــه آمــار اقــالم توزیــع شــده در حادثه اشــاره کــرد و گفت: 
8260 بطــری آب معدنــی، 1308 قوطــی کنســروجات، 23 
هزار قرص نــان و 15240 کیلو برنج توزیع شــد. 4414 تخته 
پتو، 2270 بســته غذایی، 2520 بطری روغن، 1897 تخته 
موکــت، 180 کیلو خرمــا، 30 کیلو قند و شــکر، 50 بســته پودر 
لباسشــویی، 40 کیلــو نایلــون و 160 کیلــو آرد نیــز در اختیــار 

آسیب دیدگان سیل قرار گرفت.    

کمک به مردم
12 شهرستان سیل زده 

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در 
جمعیت هالل احمر استان مازندران گزارش داد

کبری مســئول دفتــر نمایندگی ولی فقیــه در جمعیت  حجت االســالم و المســلمین حمزه علی ا
هالل احمــر اســتان مازنــدران در گفتگو بــا مجله مهــر و ماه با اشــاره به حــوادث اخیر در کشــور 
گفت: از آنجا که ســیل یکی از حوادث مخرب طبیعی در زندگی بشــر محســوب می شــود، بشر 
وادار می شــود تــا از تهدیدهایــی این چنیــن فرصت های نــاب خلــق و تجربه هــای بی بدیل و 

کم نظیر کسب کند.
وی ادامه داد: قطع نظر از امتحانات الهی در زندگی انسان ها که حتمًا حکمت هایی بر اساس 
آیه »عســی أن تکرهوا شــیئا و هو خیر لکم« در خــود نهفته دارد که عقل بشــر نیز ممکن اســت 

بدان قد ندهد اما فرصت هایی برای آحاد شهروندان و متولیان امور جامعه ایجاد می کند.
مســئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هالل احمر اســتان مازنــدران عنوان کــرد: اواًل رفتار 
مهربانانه میان انسان های سودجو با طبیعت و آشتی دوباره میان آن دو برقرار می شود. ثانیًا نگاه 

جدیدی در نوع زندگی بشر و رعایت حدود و حریم های منابع طبیعی از جانب بشر را می طلبد.
گرچــه طبیعت به طــور قهری هم که باشــد  کبری بــا بیان اینکــه ا حجت االســالم و المســلمین ا
از حریــم خــود دفــاع خواهــد کــرد، اظهــار داشــت: اما انســان های عاقــل نبایــد بــه خــود اجــازه 
دست اندازی به حریم نعمت های خدادادی دهند، بلکه برای بهره مندی بیشتر خود از نزوالت 
آسمانی بستری مناسب و مطمئن همچون سدها بســازد تا هم جلوی خشم طغیانگر و ویرانگر 
طبیعت را بگیــرد و آن را به آرامش و همزیســتی با بشــر دعوت کنــد تا خود و ســرمایه های مادی 
و معنوی خود را در امان بــدارد؛ و نیز بتوانــد در طول ســال ها از ذخایر آن تدریجًا بهره مند شــود. 

بگذاریم و بگذریم که جان کالم را الحق و االنصاف مقام معظم رهبری در بیاناتشان فرمودند.
گرچه گســتره ســیل تقریبًا وســیع  کید کرد ا وی اظهــار داشــت: در مورد ســیل مازنــدران باید تأ
بوده اما با توجه به بســتر همــوار و جلگه ای منطقه، هوشــیاری مســئوالن بومی و امدادرســان 
ازجملــه هالل احمر و هشــدارهای قبــل از ســیل و آمادگی نســبی مــردم در حفظ مال و احشــام 
خود، سیل منطقه هرچند خســارات مالی و جانی در پی داشــت ولی به نحو شایسته مدیریت 
شــد و فعالیت داوطلبان و جوانان جمعیت هالل احمر اســتان و شهرســتان ها بسیار چشمگیر 

بوده که در رسانه های ملی و استانی شاهد آن بودیم.
کبری افزود: دفتر نمایندگی استان نیز فعالیت هایی در این زمینه  حجت االسالم و المســلمین ا
داشت ازجمله ارسال پیام دلگرمی به معاون امداد و نجات استان و مدیران شعب درگیر با سیل 
و حضور در دو روستای سیل زده به اتفاق کارشناس دفتر آقای حاجیان نژاد، دلجویی از برخی 
افراد سیل زده، دلجویی و تشکر از دهیار و شورای فعال در امدادرسانی و همکاری با هالل احمر، 
نظارت بر شــیوه توزیع مواد غذایــی در چند منطقه و نحوه تعامــل و برخورد با مــردم و همراهی 
با حجت االســالم و المســلمین معزی نماینده محترم مقام معظم رهبری در هالل احمر کشــور 
در معیت آقای صالح زاده جهت بازدید از منطقه ســیل زده آق قال در اســتان گلستان به صورت 
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خ کشاند. از توان هم افزایی داخلی را به ر
گســتردگی خســارات و ســطح در برگیــری  متذکــر می شــوم 
ســیالب، تبعات دراز مدتی را دامن گیر حادثه دیدگان خواهد 
کرد و عوارض ایــن حادثه تا مدت ها باقی خواهــد ماند. لذا از 
مردم غیــور و مهربان ایــران تقاضا می کنم همچنــان و بیش 
از گذشــته کمک هــای خــود را در اختیار جمعیــت هالل احمر 
کــرم )صلــی اهلل و علیــه و آله(  قــرار دهنــد، چنان کــه پیامبــر ا
فرمودنــد: »هر کــس نــدای کمکــی را بشــنود و اجابــت نکند 
مســلمان نیســت«. لذا اهتمام به رفع مشــکل مــردم دغدغه 
و وظیفه دینی و انســانی همه اســت. وجوه اهدایــی مردم با 
دقت و نظارت کافی فقــط در اختیار ســیل زدگان قرار خواهد 
گرفــت و گزارش هــای دقیــق آن به اســتحضار مردم شــریف 
خواهــد رســید. مقلدیــن مراجــع معظــم تقلید نیــز کــه اجازه 
فرمودند مؤمنین بخشی از وجوهات شرعیه خود را در کمک 
به آســیب دیدگان مصرف نمایند، می توانند ایــن وجوه را در 

اختیار هالل احمر قرار دهند.
گرفتــه توصیــه  ضمــن تقدیــر از همــه تالش هــای صــورت 
می کنم اواًل انســجام و هماهنگی بین دستگاه های مختلف 
کمک رســان تقویت شــود، ثانیًا، از عموم مردم که بحمداهلل 
به هالل احمر به عنوان واسطه خدمت رســانی و امین مردم، 
اعتمــاد دارند درخواســت می کنــم کمک های نقــدی خود را 

به حساب 99999 به نام هالل احمر واریز کنند.
از خداوند متعال مســألت می کنم رحمت خود را بر این مردم 

نازل و بالها را به نعمت بدل فرماید.

عبدالحسین معزی
نماینده ولی فقیه در جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران

17 فروردین 1398    

همبستگی مّلی ایرانیان 
بار دیگر هویدا شد

حجت االســالم و المســلمین معزی نماینده ولی فقیه در جمعیت هالل احمــر، در پیامی ضمن 
تقدیــر از حمایت هــا و همدلی های مردم شــریف ایــران در حادثه ســیل های اخیر، انســجام و 
کید قــرار داد. به گــزارش پایگاه  هماهنگی بین دســتگاه های مختلف کمک رســان را مورد تأ

ح است: اطالع رسانی حوزه نمایندگی ولی فقیه در هالل احمر، متن پیام به این شر
طلیعه بهار و اعیاد پربرکت ماه شــعبانیه را به هم وطنان گرامی تبریک می گویم. نوروز امسال 
با بارش باران در مقیاســی فراتر از تصور، پیش بینی و بی سابقه در ســال های اخیر همراه بود. 
کریم که باران رحمتش بر ما نازل شد، دشت و کوه های تشنه این سرزمین  خداوند منان را شا
گرچه غیرمنتظره بودن این بارش ها و نیز قصور در پیش بینی و پیش گیری و  را ســیراب کرد. ا
ح ها سبب جاری شدن سیالب و بروز برخی  حفاظت از محیط زیست و اجرای ناقص برخی طر
گوار در برخی از اســتان های کشــور شــد. تعــدادی از هم وطنــان عزیز جان خــود را از  حوادث نا
ع  دست دادند و خانواده هایی سوگوار شدند و همچنین خســارت مالی فراوانی به منازل، مزار
کنان برخی شهرها و روســتاها مخصوصًا در  و احشام وارد گردید و مشــقات فراوانی را برای ســا

استان های گلستان، لرستان، خوزستان و فارس موجب شد.
اینجانب بــه خانواده هــای داغدار از ایــن حوادث تســلیت می گویــم و از خداوند متعــال برای 
بازماندگان صبر و اجر مســألت می کنم. با افرادی که دچار خسارت های مالی شدند همدردی 
کیــدات مقام معظم رهبری  و اعالم می کنم رنج و درد شــما رنج و درد ماســت. امیدوارم پیرو تأ
کمیتی در  و نیز اعــالم دولت محتــرم تالش گســترده و همه جانبــه دســتگاه های اجرایــی و حا

جهت رفع آالم رنج دیدگان به کار گرفته شود و خسارت ها با فوریت جبران گردد.
در روزهایــی کــه گذشــت همــکاران جمعیــت هالل احمــر اعــم از مدیــران ســتادی، مدیــران 
اســتانی، امدادگران، داوطلبان و اعضای کانون های دانشــجویی، جوانان و طالب با تالشی 
بی وقفــه و شــبانه روزی در اســتان های مختلــف کشــور بــه یــاری حادثه دیــدگان شــتافتند و 

همچنان به خدمت مجاهدانه خود ادامه می دهند.
به این عزیزان عرض می کنم خداوند متعال ناظر بر این خدمات شماســت و ان شاءاهلل جزای 

درخور این سعی عظیم را عطایتان خواهد کرد.
گرچه به طعم غم ســیالب آمیخته شد لکن جلوه وحدت و انسجام ملی نیز  نوروز سال 1398 ا
بود، همیاری مردم، فراتــر از مرزهای مذهبی و قومیتی تبلور یافت و همبســتگی ملی ایرانیان 
را بار دیگر هویدا ساخت. عالوه بر این، تالش همدالنه دستگاه های اجرایی، نیروهای مسلح 
شامل ارتش، سپاه پاسداران و نیروی بسیج و گروه های مردمی در کنار یکدیگر وجهه دیگری 

پیام نماینده ولی فقیه در هالل احمر 
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یک بســتر مناســب به آن هــا عمــل نماییــم. در کار تبلیغ نیز 
مانند فعالیت در هالل احمر باید از زمان خود و زندگی بگذری 
و آن را بــرای دیگران اختصاص بدهید. هر دو نجات اســت. 
در حوزه برای نجات از برخی بیراهه رفتن ها و در هالل برای 
نجات از حادثه، گرفتــاری، درد و رنج ها. اصواًل یک روحانی 
زمانــی که بــا جامعــه همــراه می شــود بســیار بیشــتر می تواند 
کالمــش تأثیرگــذار باشــد. پوشــیدن این لبــاس از ســوی من 
به عنــوان یک طلبــه یعنی همراه شــدن بــا افرادی کــه برای 

کمک به همنوع دور هم جمع شده اند.
در  شــبانه روز   10 مــاه  هــر  حــاال  نــادری  حجت االســالم 
کنــار نجاتگــران  پایگاه های امــداد و نجــات بین شــهری در 
تالشگر و نوع دوست هالل احمر خدمت می کند. به عقیده وی 
ارتباط مســتمر و صمیمی با اعضای هالل احمــر این گونه بهتر 
میســر می شــود. وی در این رابطه می گوید: روزهایــی را که در 
کنار اعضای پایگاه امداد و نجات هســتم غنیمت می شمارم. 
می توانم تمام آموخته های امدادی خود را بازآموزی و تقویت 
که در  کنم. ســعی می کنم همواره با نجاتگران رفاقت کنم چرا

فضای دوستانه بیشتر می توان بهره برد.
اقامــه نمــاز جماعــت در پایگاه هــا ســؤالی بــود کــه از حاج آقــا 
نــادری پرســیدم و پاســخ جالبــی شــنیدم: پیشــنهاد دهنــده 
برای اقامه نماز به صورت جماعت نیســتم، اما ارتباط بسیار 
نزدیک همه مــا نجاتگران به گونه ای شــده اســت کــه آن ها 
از من به عنــوان روحانــی اقامه نمــاز جماعــت در اول وقت را 

می خواهند و از این مسئله بسیار خرسندم.
در ابتــدای مصاحبــه، از حضــور در کانــون طــالب جمعیــت 
هالل احمر در حــوزه علمیه ســخن گفته بود. بــه عقیده وی 
این کانون ها فرصت های بســیار خوبی بــرای ایجاد آمادگی 
در طــالب بــرای مواجهــه بــا حــوادث طبیعــی و غیرطبیعــی 

فراهم می کند.
حجت االسالم نادری حاال با تبیین ضرورت و اهمیت حضور 

قدم در راه نجات
گفتگویی صمیمی با طلبه امدادگر

تازه نمازش تمام شــده بود. نماز ظهر و عصر روز سه شــنبه ششــم فروردیــن 1398. وقتی با او 
صحبت می کردم صدای عبور و مرور افراد می آمد. »سفربه خیر... تقریبًا یک کیلومتر دیگر به 

پمپ بنزین می رسید.«
این جملــه ای بود که پس از شــنیدن آن کنجکاو شــدم و از او مــکان فعلی اش را ســؤال کردم. 
پســت ایمنی و ســالمت مســافران نوروزی واقع در مجتمع تفریحــی گرداب شهرســتان بن در 

استان چهارمحال و بختیاری.
پیــش  از اینکــه بــا او تمــاس بگیــرم در خصــوص فعالیت هایــش کمی تحقیــق کــرده بــودم. 
می دانســتم که در نوبت هــای پایگاه امــداد و نجات بین شــهری به مــردم خدمــت می کند اما 
اینکــه بــا لبــاس جوانــان هالل احمــر در تعطیــالت نــوروز دور از خانــواده و »حســن« دختــر 
سه ســاله اش، به مســافرین نوروزی نیز داوطلبانــه ارائه خدمــت می کرد، ادامه گــپ و گفت و 

مصاحبه را برایم شیرین تر کرد.
حاال حاج آقــا جواد گفتگــوی ما قرار شــد در اولین ســؤال بیشــتر از خودش صحبت کنــد: جواد 
نادری هســتم. 30 ســاله و تقریبًا 10 ســال اســت که با جمعیت هالل احمر همــکاری می کنم. 
کنون نیز پس از گذراندن  متأهل هستم و تنها فرزند من »حسن« نام دارد که سه ساله است. ا

دوره های مختلف عمومی و تخصصی امداد و نجات، نجاتگر 3 جمعیت هالل احمر هستم.
ایــن بیوگرافــی اولیه ای بــود کــه حاج آقا جــواد نــادری بیــان کرد؛ امــا داســتان به اینجــا ختم 
نمی شــود. حاج آقای نادری 13 ســال پیش تصمیم بزرگی بــرای زندگی خودش گرفته اســت 
که شنیدن آن نقطه عطف این مصاحبه خواهد بود: بله... سیزده سال پیش تصمیم گرفتم 
کنون به  به عنوان طلبــه اقدام بــه تحصیل در حــوزه علمیه کــرده و درس طلبگــی بخوانــم. ا

ج در حوزه علمیه. لطف خدا سطح چهار حوزه هستم و در حال تحصیل درس خار
حجت االســالم نادری طلبه جوانــی که بارها به عنــوان مبلغ دین اســالم بــه مناطق مختلف 
کشــور اعزام شــده اســت، امروز روی صندلی خدمت به مردم، آن هم با لباس هالل احمر و در 
کنار جاده ای به دور از خانواده نشســته است. کســی که در نگاه اول شــاید تخصص، حرفه، 
شــغل و تحصیالت آن بــا کار در هالل احمر فاصله داشــته باشــد، اما حاج آقای نــادری نظری 

متفاوت دارد.
وی از عالقه شــدیدش به اهداف و اصول هالل احمر می گوید و همین ها را مشــوق اصلی برای 
حضــورش در جمعیت هالل احمــر می داند: بــه عقیده من اهــداف بــزرگ هالل احمر همچون 
بشردوســتی، کمک به انســان ها، برقراری صلح و دوســتی و کم کــردن درد و رنج از بشــریت، 
کید فراوان شــده است. این  موضوعاتی اســت که مکررًا در اســالم ناب محمدی نیز بر آن ها تأ
بدان معناســت که ما در حوزه نیــز مفاهیمی می خوانیم که در هالل احمــر می توانیم به عنوان 
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حضور روحانیون
 امدادگر ݣݣاصفهانی ݣݣدر 
لرستان ݣݣو ݣݣخوزستان

طالب در ایــن کانون هــا موفق شــده اســت بیــش از 20 نفر از 
طالب را در حوزه علمیه محل تحصیلش عضو کانون طالب 
گــوار که به  هالل احمــر کنــد. البته بیــان خاطــره ای تلــخ و نا
اعتقاد وی تأثیر فراوانی در ترغیب طالب به کسب آموزش ها 
و مهارت های امداد و کمک های اولیه داشــته اســت نیز این 

قسمت از گفتگو را با اهمیت کرد. 
اساتیدشــان در  از  یکــی  گهانــی  نا فــوت  از  نــادری  حاج آقــا 
حوزه علمیــه و حضــور طــالب ســخن می گویــد: بلندبلنــد مرا 
صــدا می زدنــد، خبر داشــتند کــه مــن هالل احمری هســتم و 
دوره هــای کمک هــای اولیــه را گذرانــده ام. وقتــی بــر بالیــن 
اســتاد که حاال بــه دلیــل ناراحتی قلبــی طوالنــی اش نقش بر 
گر  زمین شــده بود رســیدم کار از کار گذشــته بــود. درحالی که ا
دوســتان طلبه من در همان ابتدای این اتفــاق تلخ به دنبال 
دارو و یا انجام اقدامات الزم در خصوص بیماران و مصدومان 
گوار اتفــاق نمی افتــاد. من  قلبی بودند، شــاید ایــن حادثــه نا
تــالش خــودم را کردم اما متأســفانه خیلی دیر شــده بــود. این 
مصیبت دلیلــی محکم بر آن شــد تا طــالب و همــکاران طلبه 
من به دنبال کســب مهارت ها و آموزش های امدادی بروند و 

گیری آن ها اشتیاق نشان دهند. برای فرا
به عنــوان  حضــورش  از  ادامــه،  در  نــادری  حجت االســالم 
روحانی مبلغ در شهرها و روستاها سخن گفت و این مسئله را 
فرصتی مناسب برای تبیین اهداف و اصول انسان دوستانه 
هالل احمــر دانســت و افــزود: در ســخنرانی ها و مجالــس که 
شرکت می کنم در کنار تبلیغ دین، هر زمان که شرایط فراهم 
باشــد، قطعًا اهداف خیرخواهانه هالل احمــر را نیز به جامعه 

معرفی خواهم کرد.
هالل احمــر  مســئولین  از  پایــان  در  نــادری  حجت االســالم 
درخواســت کــرد تــا بیــش از گذشــته نــگاه ویــژه بــه اســتان 
درد  پــای  و  باشــند  داشــته  بختیــاری  و  چهارمحــال 

دل امدادگران و نجات گران بنشینند.    

حجــت االســالم و المســلمین احمــد فعــال جانشــین 
مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در هالل احمر استان 
اصفهان گفت: هالل احمر استان اصفهان به عنوان 
معیــن هالل احمــر اســتان های لرســتان و خوزســتان 

تعیین شده است.
کیــد کــرد: برایــن اســاس اقداماتی شــامل اعالم  وی تأ
روحانیــون  و  رســان  مبلغین امــداد  کامــل  آمادگــی 
متخصص برای اعزام به منطقه پلدختر و خوزســتان  
و کمک برای ارسال کمک های مردمی به این مناطق 
صورت گرفت و این روند اعزام ها و ارســال کمک های 

مردمی به مردم سیل زده ادامه داد.
در  ولی فقیــه  نمایندگــی  دفتــر  مســئول  جانشــین 
کــرد: تیم هــای  هالل احمــر اســتان اصفهــان بیــان 
حمایت روانــی از دیگر بخش هایی اســت که همواره 
کیــد و ســفارش دفتــر نمایندگــی ولی فقیــه  مــورد تأ
در هالل احمــر اســتان بــه مســئولیت آیــت اهلل ســید 
ابوالحســن مهــدوی  درایــن وضعیت هــای بحرانــی 

بوده است.
بــه  اشــاره  بــا  فعــال  المســلمین  و  االســالم  حجــت 
تاکیــد آیــت اهلل مهــدوی مبنــی بــر تربیــت مبلغیــن و 
روحانیون امدادگر بــرای اولین بار در کشــور در اصفهان  
کــرد: در حــال حاضــر بالــغ بــر 15 مربــی  خاطرنشــان 
گــر بــه صــورت تخصصــی در اختیــار حوزه  روحانی امدا
نمایندگــی ولی فقیــه در هالل احمــر اســتان اصفهــان 
هســتند  که در ایام نــوروز هــم در پایگاه هــای اورژانس 
و امدادرسان برای کمک به هم وطنان حضور داشتند.

وی ادامــه داد: گروهــی هــم در قالــب گــروه  تبلیغــی 
دوره هــای  کــه  روحانیــون  از  نفــر   20 بــر  شــامل 
مقدماتی امدادگری را گذارنده اند در اختیار داریم که 
در چنین مواقع بحرانی چون زلزله و ســیل به مناطق 
آســیب زده اعــزام می شــوند، همچنیــن کانون هــای 
هالل احمر طــالب را با توافق حوزه های علمیه کشــور 
و هالل احمــر کشــور در حــال راه انــدازی هســتیم کــه 
آموزش هــای الزم طــالب در مــدارس علمیــه اســتان 

اصفهان آغاز شده است.
در  ولی فقیــه  نمایندگــی  دفتــر  مســئول  جانشــین   
هالل احمــر اســتان اصفهــان اظهــار داشــت: در حــال 
نامــی و  ثبــت  تعــداد  برنامه ریــزی،  نظــر  از  حاضــر 
دوره هــای آموزشــی تخصصی امــداد و نجــات بــرای 
طالب و روحانیون حوزه های علمیه در ســطح کشــور 

رتبه نخست به اصفهان اختصاص یافته است.     

هــــــــاللهــــــــالل

 یک روحانی 
زمانی که با 

جامعه همراه 
می شود بسیار 
بیشتر می تواند 

کالمش تأثیرگذار 
باشد. پوشیدن 

این لباس 
از سوی من 

به عنوان یک 
طلبه یعنی همراه 
شدن با افرادی 

که برای کمک به 
همنوع دور هم 

جمع شده اند
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در خطر اســت، با اهالی روســتا ســیل بند ســاخته ایم، اما امروز 
و فرداســت کــه بشــکند. من امیــد دارم، می خواهــم مراقــب 
وســایل خانه هایمان باشــم، این روزها دزد زیاد شــده. خدا را 

چه دیدی شاید سیل بندمان  کار کرد و آب نیامد.«

محال است سیل به ما برسد
مریم از یکی از روستاهای حمیدیه آمده. وقتی می پرسم سیل 
آمده یا به آن ها هشــدار تخلیه داده اند، خنــده تلخی می کند و 
می گوید: »سیل توی خانه ام است، همه وسایلم غرق شده اند. 
فقط لبــاس تنمان را داریم و ســاک وســایل پســر کوچکــم را.« 
ســه روز اســت به اردوگاه آمده اند و اصاًل نرفته به خانه سر بزند:  

»می ترسم، کجا برویم؟ تمام روستای ما زیر آب رفته.«
وقتی خانــه را تخلیــه می کردنــد آب داخــل خانه بــوده، بارها 
بــه آن هــا هشــدار داده بودنــد کــه خانــه را خالــی کنند، امــا تا 
لحظه آخــر مانده اند. می گوید: »حرفشــان را باور نمی کردیم، 
می گفتــم خانــه من باالســت محال اســت ســیل به ما برســد. 
کاش باور کــرده بودم و وســایلم را بیرون برده بــودم.« حاال اما 
برای دوباره ســاختن خانه و زندگی شــان پول ندارند و این که 
دوباره وسیله زندگی بخرند برایش شبیه یک رؤیا شده است.

حســابی تمیز اســت. دلش نیامده بچه ها را اینجا حمام کند، 
ماشــین گرفته و به خانه مادرش در حمیدیه رفتــه که هنوز در 
خانه مانده انــد. بچه ها را حمام کــرده و تر و تمیز و شــانه کرده 
و لباس پوشیده دوباره به محل اسکان برگشته اند. می پرسم 
چرا کنــار خانــواده و مــادرت نمانــدی؟ می گوید: »مــن دیگر از 
ک اســت.« از رســیدگی  رودخانــه می ترســم، آب خیلی ترســنا
به آن ها که می پرســم و شــرایطی که دارند، راضی است و دعا 
می کند کــه بچــه اش بدون شــیر خشــک و پوشــک نمانــده و 
این که خودش و دخترها هم هر روز دو وعده غذای گرم دارند.  
ام البنین با بادکنک قرمز درشــت در راهروها می دود. دو سال 
و یازده مــاه دارد، وقتــی به دنیا آمــده فقط 850 گرم داشــته و 
به همین دلیل مادربزرگ ها با خنده او را 850 گرمی می نامند. 
مادربزرگش می گویــد: »از حمید ســفال آمده ایــم، از یک هفته 
قبل بــه مــا هشــدار تخلیــه دادنــد. مــا آمده ایم اما ســیل هنوز 
کار می کننــد، مــن  نرســیده، شــوهر و پســرهایم مانده انــد و 
هم هــر روز به خانــه می روم، برایشــان غــذا درســت می کنم و 
برمی گردم.« همســرش مکانیک اســت و ایــن روزهــا کار زیاد 
اســت.   هر روز که به خانه می رود تا غذای جدید درست کند، 
می بینــد غــذای روز قبل را هنــوز نخورده انــد. کار زیاد اســت، 
خودروهــای ســنگین همــه کار زیــادی دارنــد و همســرش از 

کمک دریغ نمی کند.
وســایل خانه را بــه طبقه بــاال منتقل کردنــد، او هــم زن های 
خانواده را با بچه ها برداشته و به اردوگاه آمده تا خطری آن ها 
را تهدید نکند. به غیــر از بقیه زن های خانــواده که عجیب از 
آب می ترســند، او از آب ترســی نــدارد، مثــل خیلی ها امیــدش 
به ســیل بند اســت. نمی خواســته بیاید، اما نــوه دختری اش 
خیلی گریه می کــرده و تا ســه روز غذا نخــورده، می گویــد: »در 
خانه همیشــه حرف از ســیل و آب بــود، او هم فارســی و عربی 
می فهمید، مجبــور شــدم که بــه اینجا بیایــم، حال هر شــب 

برایش الالیی می خوانم که بخواب مامان آب رفت.«

ُسمیرازمانی

خانه را دوباره می سازیم
گزارشی از اردوگاه اسکان موقت سیل زدگان خوزستانی 

در حمیدیــه همــه منتظــر بودنــد خبر آمــدن ســیل دروغ باشــد، مردهــا با تمــام توان ســیل بند 
می ســاختند و زن هــا در گوش بچه هــا الالیــی می خوانند کــه بخــواب مــادر، آب رفت. اما آب 
نرفت، آمد و ماند. حاال بیشتر زنان و کودکان حمیدیه به جای خانه هایی که می گویند با جان 
و دل ســاخته بودند، در چادرهای هالل زندگــی می کنند. خیلی از مردها هنوز هم در روســتاها 
مانده اند و با آب می جنگند و زن ها امیدوار نشســته اند که از در بیاینــد و بگویند جمع کنید که 
به خانــه برگردیم. درهرحــال زندگــی در اردوگاه و چادر راحت نیســت، اما همه راضی شــده اند 
به رضای خــدا. این امیــد زن ها انگار بــه بچه ها هــم منتقــل شــده، در اردوگاه زندگی عجیب 
جریــان دارد. حواس بچه ها پــرت بادکنک هــای رنگی و بالگردی اســت که بــرای بردن یک 
بیمار آمده، بعضی ها حتی کفش ندارند و پابرهنه روی سنگ داغ می دوند و می خندند، انگار 
حواسشــان از ســیل و هر چیزی که بر سرشــان آورده پرت اســت. گزارش زیــر حال وهوای یک 
روز از زندگی آن هاست، یک روز از میان روزهایی که ســیل انگار تمام جانشان را گرفته و دارند 

برای برگشتن به زندگی با آن می جنگند.
ســیل در خوزســتان از روزی که آغاز شــد تــا 16 فروردین مــاه نزدیک بــه 100 روســتا را کامل زیر 
آب برد. اما تعداد این روســتاها هر روز زیادتر و زیادتر می شــود. بعضی از این روستاها متعلق به 
»حمیدیه« هســتند، بســیاری از آن ها به زیــر آب رفته اند، اما روســتاهایی هم وجــود دارند که  
به لطف ســد بندهایی که خــود مردم روســتا زده اند، هنوز ســرپا هســتند. باوجودایــن، تقریبًا 
80 درصد مردم مجبور به ترک روســتا و زندگی در اردوگاه های اسکان موقت شده اند. اردوگاه 
ثامــن کــه پیش ازاین محــل اســکان اردوهــای راهیان نــور بــوده یکــی از آن هاســت؛ ظرفیت 
اردوگاه تقریبــًا پــر شــده و بااین حــال هــر روز تعــداد بیشــتری از اهالــی حمیدیه بــه آن مراجعه 
می کننــد. در اردوگاه اســکان موقــت ثامــن بیشــتر از هــر چیــزی زن هــا و بچه هــا را می بینیم، 
مــردان، زن هــا و بچه هــا را بــه اردوگاه آورده و خودشــان بــه خانه هایشــان برگشــته اند. در 
روســتاهایی که زیــر آب رفته اند بر روی پشــت بام خانه ها مانده انــد و در روســتاهایی که هنوز 
در معرض خطر قرار دارند، درحال ســاخت ســیل بند و مراقبت از خانه در مقابل دزدها هستند 
که حتی در این روزها هم رحم ندارند. مســئولیت اصلی اردوگاه بــه عهده جمعیت هالل احمر 
کــه بیشــتر داوطلبــان هســتند مســئولیت اســکان، تغذیــه،  اســت. اعضــای ایــن جمعیــت 

آمارگیری، توزیع اقالم بهداشتی و غذایی و برپایی چادر برای مردم را برعهده گرفته اند.
شاید سیل بندی که ساختیم کار کرد 

از در ورودی اردوگاه که داخل می شویم زیر ســایه یک درخت خانواده ای نشسته اند. بچه ها 
پر جنب وجوش مشــغول بازی اند و مادرها در تقــالی این که بچه ها راضی بــه خوردن غذایی 
شــوند که  هالل احمری ها به آن ها داده اند. تمام صورت بچه ها پر از برآمدگی های قرمزرنگ 
اســت، چشــم کوچک ترها انگار عفونت کرده باشــد ورم کرده؛ مادرشان به فارســی دست و پا 

شکسته می گوید:  »سه شب است که در دشت مانده ایم، پشه ها بچه ها را امان نداده اند.«
تنها مرد جمــع، کمی دورتر روی جدول نشســته، دســت هایش را بــه هم گره زده و خشــمگین 
زمین را نــگاه می کند. به ســمتش کــه مــی روم، نگاهم می کنــد و می گویــد:  »چه حرفــی بزنم؟ 
بدبختی مگر گفتن دارد؟« به اصرار همســرش که برخالف مرد می خندد تا بچه ها حواسشــان 
پرت شــود، هــم کالم می شــود. از یکی از روســتاهای بــاالی حمیدیــه آمده اند. خانه شــان هنوز 
ســالم اســت، اما زمین های کشاورزی شــان کامل زیر آب رفته. دام هم دارند که در جنگل و در 
گل والی و آب مانده اند و برادرش کنارشــان مانده اســت. در خانواده چهار برادر هســتند که هر 
کدام چهار فرزنــد دارند و حــاال در صف اســکان در اردوگاه نشســته اند. می گوید:  »کســی ما را به 
اینجا نیاورده، خودم آمدم، می خواهم زن ها و بچه ها را اینجا بگذارم و به روستا برگردم. خانه 
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خوب است که جان ندادیم
کــه  علــی شــریفی 15 ســاله و تمــام غصــه اش ایــن اســت 
باغ هــای حمیدیه همه خراب شــدند. از خانــه فقط  یخچال 
و تلویزیــون را نجــات داده انــد و بــه پشــت بام رســانده اند، 
فرش ها و بقیه چیزها را آب برد. می گوید: »خانواده ما هشت 
نفره و همــه هم اینجا هســتیم. چند روز از ما خواســتند خانه 
را خالــی کنیم، اما ما گفتیــم آب نمی آید، باور نکــرده بودیم. 
کــه جــان ندادیــم، خانــه را دوبــاره  حــاال هــم خــوب اســت 
می ســازیم. اینجــا خیلــی خــوب بــه مــا می رســند، اما فقــط 
می خواهــم بــه خانــه برگــردم، دلــم بــرای خانه تنگ شــده، 
از خانــه خبــر نداریم. اما می دانــم که باغ هــا رفتند، مــا گندم 
می کاریم، اما امســال دیگــر نمی شــود، همــه زمین هــا خراب 

شد، باغ های حمیدیه همه خراب شد.«

خدا کریم است
دختــر جوان نــوزادی که تــوی گهــواره دست ســاز خوابیده را 

تکان می دهد. از یکی از روستاهای پایین حمیدیه آمده اند، 
به آن ها هشــدار تخلیه داده اند و دو روز اســت که بــه اردوگاه 
آمده انــد. او هــم مانند بقیــه از آب می ترســد، می گویــد: »آب 
را به چشــم می دیــدم که به ســمت مــا می آمــد، فقــط بچه را 
برداشتم و فرار کردیم؛ تمام وســایلم هنوز در خانه مانده اند.  
مردم روستای ما ســیل بند زده اند، االن هم شــوهرم، پدرم و 

همه مردهای روستا مانده اند تا روستا را نجات دهند.«
شــوهرش که کشــاورز اســت، امیدوار در روســتا مانده، هر روز 
به آن هــا زنــگ می زنــد و از ایــن می گوید کــه روســتا را نجات 
می دهند. ســهام خــودش هــم هنوز امیــد دارد و این که خانه 

هنوز در آب نرفته حالش را بهتر می کند.
حاال همه منتظر مانده اند که ببینند چه می شود؟

زمین های کشاورزی شــان همه زیر آب رفتــه و دیگر تقریبًا هیچ 
چیز برایشان باقی نمانده، خواهر بزرگش هم در سیل گرفتار شده 
و نگرانش هســتند، بااین حال دختر می خندد و می گوید: »خدا 

کریم است« حرفی که در این اردوگاه از خیلی ها شنیدم.     

در خانه همیشه 
حرف از سیل و 
آب بود، او هم 
فارسی و عربی 

می فهمید، مجبور 
شدم که به اینجا 

بیایم، حال هر 
شب برایش 

الالیی می خوانم 
که بخواب مامان 

آب رفت
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بین می رود و حاال کار امداد بسیار دشوار است. حجت االسالم 
والمســلمین پیروزفــر ادامــه می دهــد: از آنتن دهــی خط های 
تلفــن همــراه ناامیــد شــده بودیــم. مســیر پلدختر-خــرم آبــاد 
مســدود شــده بــود. بایــد هــر طــور کــه بــود شــرایط را مخابره 
می کردم تا اینکــه تصمیم گرفتم بــرای ارتباط با مرکز اســتان 
به دل کوه بزنم. آن شــب حادثه 40 نفر در هالل احمر مســتقر 
بودیــم که نیمی از مــا در بخش غربی شــهر در محاصره ســیل 
ج شدیم  گرفتار شده بودند. از جمعیت هالل احمر پلدختر خار
و 25 کیلومتــر در دل کــوه حرکت کردیــم تا باالخــره آنتن خط 
ح ما  تلفن همراهمان پدیدار شــد و توانســتیم برای استان شر

وقع کنیم.
همه جــا تاریــک بــود... هیچ امدادی نمی توانســت آن شــب 
به فریاد مردم ســیل زده برســد. بایــد به ناچــار در آن تاریکی و 
ســرما صبر می کردیم. حجت االسالم و المســلمین پیروزفر به 
چشمان منتظر مردم برای فرا رسیدن صبح و شنیدن صدای 
بالگردهــای نجــات بــر فــراز آســمان پلدختــر اشــاره می کنــد و 
گرچه ناآرام بود  می گوید: تقریبًا اواخر شب، شرق و غرب شهر ا
و امنیت نداشت اما همه می دانستند که باید تا طلوع خورشید 
صبــر کننــد. وی ادامــه می دهــد: تمــام نکتــه آن شــب و روز 
ســخت در عدم باور مردم به وقوع چنین ســیلی و بی توجهی 
آنان به هشــدارهای قبل هالل احمر خالصه می شد. اما دیگر 

وقت پشیمانی نبود.
بــا طلــوع صبــح صــدای بالگردهــای جمعیــت هالل احمــر 
بارقه امید در دل مــردم پلدختر می نشــاند. این را شــیخ بهزاد 
پیروزفــر می گویــد و ادامــه می دهــد: اولیــن پــرواز بالگردها در 
جمعیــت هالل احمر پلدختر نشســت کــه دبیــرکل جمعیت با 
آن پرواز خــود را به محــل وقــوع ســیل و دل مصیبت دیدگان 
رساند. از همان ساعات اولیه صبح کار امدادرسانی شروع شد 

و روحیه مردم تغییر کرد.     

طلوع صبح؛  امید امداد
روایت مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در هالل احمر لرستان از شب سیالب

از یک روز قبل از حادثه صحبت می کرد؛ پیش بینی ها نشان از به 
راه افتادن ســیالب می داد. پلدختر در وضعیت بحرانی قرار گرفته 
بــود و هرلحظه بر اســترس مــردم و مســئولین افــزوده می شــد. در 
جای جای لرســتان صحبت از ســیل و ســیالب و باران های شدید 
و مســافرین نــوروزی و رانش زمین بــود که هر یک برای رســیدگی 
به تنهایی به حضور چندین گروه هالل احمر نیاز داشــت. در ستاد 
استان تقســیم کار شــد. قرعه پلدختر به لحاظ شناخت جامعه مردمی آن شــهر به شیخ افتاد. 
حاال با حادثــه کمتر از یــک روز فاصلــه دارد. او می گوید: تــا روز حادثه کمتر از یــک روز فرصت 
داشتیم. شب در پلدختر مستقر شدیم، شهری که در جنوب اســتان واقع شده و رودخانه ای 

وسیع از میانه شهر عبور می کند. 
حجت االســالم و المســلمین پیروزفر، مســئول دفتــر نمایندگــی ولی فقیــه در جمعیــت هالل احمر 
که محور گزارش ما شــده اســت در ســیل شهرســتان پلدختر اســتان لرســتان حضور دارد و از جمله 
مسئوالن استانی هالل احمری مستقر در شهرستان در شب حادثه اســت. حاج آقا پیروزفر از صبح 
روز حادثه صحبت می کند: بعد از نماز صبح خودروی هالل احمر را برداشــتم و به خیابان ســاحلی 
کنان خواســتم خانه هــای خود را تخلیــه کنند. انگار  پلدختر رفتــم. با بلندگوی خودرو از همه ســا
کی در راه اســت. ســاعت تقریبًا 7 صبــح بود که من  چیــزی در دلم می گفت حادثه ســخت و هولنا
همچنان اقدام به هشــدار به مــردم می کردم. نکتــه قابل توجه این بود که متأســفانه بســیاری از 
مردم حرف ها و هشدارها را جدی نمی گرفتند. رودخانه مرکزی شهر طغیان کرده بود و از باالدست 
آن طغیان رود که با ســرعت عجیبی به طرف شــهر حرکت می کرد دیده می شد. ســیل حرکت کرد 
گرفت. تمام خانه های ســاحلی تا بام به زیر آب رفته  و در کمتر از 3 ساعت بخش غربی شــهر را فرا

بودند و کسی تصور نمی کرد ارتفاع آب این گونه به 7 متر در مناطق مختلف شهر برسد. 
امدادگــران که از قبل تقســیم شــده بودند در قســمت های شــرقی و غربی شــهر مســتقر شــده و 
کی بر  بدون وقفه مــردم را به مناطق امن هدایت می کردند. وضعیت عجیب و بســیار وحشــتنا
کم شده بود. به گفته حجت االسالم والمسلمین پیروزفر بسیاری از روستاهای  شهر پلدختر حا
پایین دســت پلدختــر 100 درصد در آب مدفون می شــود. پاشــنه آشــیل ایــن حادثه در آن شــب 
ســخت قطع شــدن ارتباط شــرق و غرب اســت.  مســئول دفتر نمایندگی ولی فقیه می گوید: در 
پلدختر یک پل ارتباط بین شــرق و غرب شهر را برقرار می کند. شــدت سیل به گونه ای است که 

پل تخریب شده و عماًل دسترسی به غرب و مناطق سیل زده غیرممکن می شود. 
هوا رو به تاریکی می رفت، برق قطع می شود، ارتباطات مخابراتی غرب و بلکه شرق شهر نیز از 
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هالل احمر
پرچم نخست امید است

نماینده ولی فقیه در جمعیت هالل احمر 
در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه تهران:

مصـادف بـا روز جهانـی هـالل احمـر و صلیـب سـرخ، نماینـده ولی فقیـه در 
جمعیـت هـالل احمـر به عنـوان سـخنران پیـش از خطبه هـای نمـاز جمعـه 
در  گفـت.  سـخن  تهرانـی  نمازگـزاران  بـا  نهـاد  ایـن  جایـگاه  دربـاره  تهـران 
ابتدای این مطلب گزارشـی از این سـخنرانی و در ادامه خبرهایی درباره سـخنرانی 
مسـئوالن نمایندگی هـای ولی فقیـه در جمعیـت هـالل احمـر اسـتان های آذربایجـان 

غربـی و آذربایجـان شـرقی در مراسـم نمـاز جمعـه تبریـز و ارومیـه را می خوانیـم.   

ســخنان خــود بــا آرزوی قبولــی طاعــات و عبــادات مؤمنــان 
و مســلمانان روزه دار در مــاه مبــارک رمضــان و بــا تبریــک 
خ و هــالل احمر بــه همه  فــرا رســیدن روز جهانــی صلیب ســر
تالشــگران ایــن نهــاد مردمــی و خدمــت رســان، هــالل احمر 
را ســازمانی خیریــه برشــمرد کــه از مــردم اســت و بــرای مردم 

خدمت می کند.
تبییــن  بــا  احمــر  هــالل  جمعیــت  در  ولی فقیــه  نماینــده 
شــاخص های اصلــی فعالیت های گســترده جمعیــت هالل 
احمر در مواجهه با حوادث طبیعــی و غیرطبیعی افزود: همه 
تالش هــای ایــن نهــاد مردمــی و عام المنفعــه بــرای کاهش 
درد و آالم مصیبت دیدگان بر پایه حفظ کرامت و شــخصیت 

انسانی آسیب دیدگان و نیازمندان است.
وی با اشــاره بــه اینکه این نهــاد مردمــی در نودوهفت ســال 
فعالیــت خــود در ایــران همــواره پیشــتاز در کمک به آســیب 
گــون بــوده اســت، ایــران را کشــوری  دیــدگان حــوادث گونا
حادثه خیــز در جهــان عنــوان کــرد و افــزود: بــر ایــن اســاس، 
وظیفــه بــزرگ جمعیــت هــالل احمــر حفــظ آمادگــی بــرای 
رویارویــی بــا ایــن حــوادث اســت به گونــه ای که در حــوادث 
ســیل اخیــر در مناطق مختلف کشــور ایــن آمادگــی و همدلی 
گذاشــته و ســبب رضایــت و آرامــش  به خوبــی بــه نمایــش 

متاثرین این حادثه تلخ شد.
نماینــده رهبــر معظــم انقــالب در جمعیــت هــالل احمــر در 
همیــن زمینــه بــه همــت همگانی ملــت ایــران اشــاره کــرد و 
ادامــه داد: در ایــن حادثه همچنین ســیل محبــت و همدلی 
ملت ســرافراز ایران اســالمی نیز ســبب شــد تا عالوه بــر حضور 
در مناطق سیل زده و کمک به آســیب دیدگان، تنها از طریق 
جمعیــت هالل احمــر 150 میلیــارد تومان کمک هــای نقدی 
نیز به منظــور بازگشــت زندگی ســیل زدگان به شــرایط عادی 

جمع آوری شود.
کیــد بــر داوطلبانــه بــودن فعالیت هــای اعضــای هــالل  تأ
احمــر در مواقع حضــور در صحنه هــای حادثه نکتــه دیگری 
کــه نماینــده ولی فقیــه در هالل احمــر بــه آن اشــاره و  بــود 
خاطرنشــان کــرد: اعضــای جمعیــت هالل احمــر، کارمندان 
این نهــاد مردمی نیســتند، بلکه به صــورت کامــاًل داوطلبانه 
در فعالیت های خیرخواهانــه این مجموعه خدمت می کنند 
و این خود نشــان دهنده فرصت ایده آل جمعیت هالل احمر 
برای حضور انسان هایی است که روحیه بلند خدمت به هم 

نوع داشته و بستری برای تحقق این مهم خواستارند.
حجت االســالم والمســلمین معزی در پایــان با یــادآوری این 
مطلب که باید برای گســترش فرهنگ نوع دوســتی و کمک 
بــه یکدیگــر در جامعــه تــالش کنیــم روایاتــی از معصومیــن 
علیهم الســالم در این زمینــه بیان کــرد و افــزود: از همه ملت 
عزیز ایران اســالمی تقاضا می کنم که همراهــی با هالل احمر 
برای کمک به بازگشت زندگی ســیل زدگان به شرایط عادی 

در این ماه مبارک و الهی را فراموش نکنند.

اهمیت آموزش های امدادی مسجد محور
مســئول دفتــر نمایندگــی ولی فقیــه در هــالل احمــر اســتان 
گفــت: راه انــدازی خانه هــای هــالل در  آذربایجــان شــرقی 

نماینــده ولی فقیــه در جمعیــت هــالل احمر با اشــاره بــه اینکه هــالل احمر با 97 ســال ســابقه 
فعالیت در ایران، پرچم نخســت امید و آرامش خاطر مصیبت دیدگان اســت گفــت: این نهاد 
مردمی با فراهم کردن بستر خدمت به همنوع و گســترش صلح و آرامش و سالمتی در جامعه، 

همواره صحنه ای برای نمایش اتحاد، همدلی و نوع دوستی ملت ایران اسالمی است.
بــه گــزارش پایــگاه اطالع رســانی حــوزه نمایندگــی ولی فقیــه در جمعیــت هالل احمــر، حجت 
االســالم والمســلمین معــزی در ســخنرانی پیــش از خطبه های نمــاز جمعــه تهــران در ابتدای 
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هــــــــالل

ح »هــر مســجد یــک خانــه هــالل« در  مســاجد و اجــرای طــر
راستای ارتقای ســطح آموزش های عمومی مسجد محور  با 
همکاری هیئت امنای مساجد بسیار مؤثر بوده و هالل احمر 

نیز امکانات الزم را در اختیارشان قرار می دهیم.
بــه گــزارش پایــگاه اطالع رســانی حــوزه نمایندگــی ولی فقیه 
در هالل احمر بــه نقل از تارنمــای اطالع رســانی این جمعیت 
در اســتان آذربایجــان شــرقی، حجت االســالم والمســلمین 
عبدالحمید واعظــی در ســخنرانی پیش از خطبه هــای نماز 
جمعه در مصــالی اعظم امام خمینــی )ره( تبریز با اشــاره به 
فرارسیدن هفته هالل احمر اظهار کرد: هالل احمر جمهوری 
اســالمی ایران در ســال 1302 در ایران تشــکیل شــده اســت و 

یک سال بعد از تهران نیز در شهر تبریز بنا نهاده شده است.
وی افــزود: کمــک و توجــه بــه نیازمنــدان هدف اصلــی نهاد 
هالل احمــر بــوده و اولین خیریــه مردم نهاد در کشــور اســت. 
مســئول دفتــر ولی فقیــه در هالل احمــر آذربایجــان شــرقی با 
بیان اینکه کمیته امــداد امام )ره( و بهزیســتی بعد از انقالب 
اســالمی در خدمت مردم هســتند، تصریح کرد: هالل احمر از 
سابقه بیش از 90 ســال در کشــور برخوردار بوده و وظیفه آن، 
تسکین آالم رنج دیدگان اســت. وی ادامه داد: بعد از انقالب 
خ به نام هالل احمر تغییر نام  اســالمی این نهاد از صلیب ســر

داد و از آن به بعد نیز جمعیت هالل احمر نامیده شد.
کید بــر اینکــه کار هــالل احمــر تنها در رســیدگی  واعظی بــا تأ
بــه نیازمنــدان خالصــه نمی شــود بلکــه هــر جــا نیــازی شــد، 
جمعیت هالل احمر با نیروهای فعال و جوان خود وارد عمل 
شــده اســت، گفــت: جمعیــت هــالل احمــر در مســیر حمایت 
از زلزلــه زدگان،  ســیل زدگان، ســقوط هواپیمــا، تصادفــات 
جــاده ای و... فعالیــت می کنــد و صرفــًا فعالیــت حمایــت از 

مستضعفان را ندارد.
وی خاطرنشــان کرد: هالل احمر کشــور بعد از انقالب روند رو 
به رشــدی را طی کرده و به راســتی یک نهاد مقدس هست و 
خ جهانی اذعان کرده که هــالل احمر ایران  حتی صلیب ســر
رتبــه اول در حمایــت و ورود بــه حــوادث و حضــور در صحنه 

حوادث متعدد را دارد.
مســئول دفتر ولی فقیه در هالل احمر آذربایجان شرقی ادامه 
خ در تصادفات جاده ای و یافتن گمشــدگان  داد: صلیب ســر
در کــوه و غیــره وارد عمــل نمی شــود ولی هــالل احمر کشــور، 

همیشه حاضر در صحنه است.
وی یادآور شد: در آتش سوزی بازار تاریخی تبریز، امدادگران 
نیروهــای  دوشــادوش  و  همــراه  بــه  هالل احمــر  جمعیــت 
انتظامی و آتش نشــانان جان بر کف وارد عمل شــده و در امر 
اطفاء حریق و کمک به تخلیــه بازار ایفای نقــش کردند و در 

عرض 5 ساعت آتش را خاموش کردند.
ح همــای رحمــت در جمعیــت هــالل احمر  واعظــی، بــه طــر
بــرای افطــاری و نقــش پــل ارتباطی هــالل احمر میــان توان 
توانمنــدان و نیــاز نیازمنــدان اشــاره کــرد و افــزود: جمعیــت 
هالل احمر همــواره در کنار خیریــن و نیکوکاران بــوده و آنان 
را در راســتای نیل بــه اهــداف خیرخواهانه یــاری می نماید و 
هیچ گاه هــالل احمر از خیــران و مــردم نمی خواهــد تا کمکی 
به خود هالل احمر بکننــد بلکه هدف این اســت که در زمان 

وقــوع حادثه ای، مــردم در حد تــوان نیرو، تجهیــزات و غیره 
کمک کننــد. وی بیان کــرد: هدف هــالل احمر گســترده تر از 
ع در خدمت به فرد  ورود به حادثه سیل و زلزله اســت، موضو

دل سوخته از حادثه است.
مســئول دفتــر ولی فقیــه در هالل احمــر آذربایجــان شــرقی 
ح خانه هــالل را ایجــاد کند  خاطرنشــان کرد: هر مســجد طــر
و بــه همین منظــور ما هــم امکانــات هــالل احمــر را در اختیار 
ح خانه هالل در  آن ها می گذاریم  و  هر مســجد می تواند با طر

مسجد از دانش و امکانات هالل احمر استفاده کند.

الم بشری تسکین آ
مســئول دفتــر نمایندگــی ولی فقیــه در جمعیــت هــالل احمــر 
آذربایجان غربی در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه 
ارومیه، فعالیت های جمعیت هــالل احمر از ارائه کمک های 

اولیه تا جمع آوری کمک های مردمی را تشریح کرد.
به گــزارش پایگاه اطالع رســانی حــوزه نمایندگــی ولی فقیه در 
هالل احمــر به نقــل از تارنمای اطالع رســانی ایــن جمعیت در 
آذربایجان غربی، حجت االسالم نیساری به عنوان سخنران 
پیــش از خطبه هــای نمــاز جمعــه ارومیــه، ضمــن اشــاره بــه 
اهمیــت نیکــوکاری و نوع دوســتی بــه تشــریح فعالیت هــای 
جمعیت هــالل احمر در حوزه هــای مختلف جوانــان، امداد و 

نجات، داوطلبان، درمان و توان بخشی پرداخت.
وی با برشمردن اهداف هالل احمر اعم از تالش برای تسکین 
آالم بشــری، صلــح، دوســتی و حمایــت از زندگــی و ســالمت 
انسان ها بدون در نظر گرفتن تبعیض میان آن ها، مهم ترین 
خدمتی را کــه جمعیــت هالل احمــر ارائــه می دهــد، خدمات 
امدادی در حــوادث جاده ای، کوهســتان، ســیالب و زلزله در 

شهرهای بم، کرمانشاه، ورزقان و جاهای دیگر خواند.
مســئول دفتــر نمایندگــی ولی فقیــه در جمعیــت هــالل احمــر 
آذربایجان غربی با بیان اینکه مهم تریــن وظیفه هالل احمر 
ارائه کمک هــای اولیه در حــوادث غیرمترقبه اســت، وظیفه 
مهم دیگر هالل احمر را جلوگیری و مقابله با حوادث با انجام 
برنامه ریــزی و آمــاده ســاختن جامعــه بــا ارائــه آموزش هــای 
امدادی در حوزه آموزش های همگانی، عمومی، کمک های 
اولیــه و تخصصی جاده، ســیالب، کوهســتان، حمایت های 

روانی، پیش بیمارستانی و اسکان اضطراری دانست.
وی از وظایف جمعیت هالل احمر، در حــوزه معاونت درمان 
بــه تهیــه دارو و تجهیــزات پزشــکی، ویزیــت رایگان توســط 
گروه های درمان و بهداشــت، اعزام کاروان های ســالمت به 
مناطق محروم با همکاری پزشکان داوطلب و ارائه خدمات 

توان بخشی استان در طول سال اشاره کرد.
نیســاری همچنیــن بــه عضویــت در ســازمان جوانــان هالل 
احمــر و آمــاده ســاختن جوانــان بــرای حضــور در عملیــات 
امــدادی، فعالیت هــای بشردوســتانه و اجتماعــی در قالــب 
غنچه هــای  دانش آمــوزی،  دانشــجویی،  کانون هــای 
هالل، طالب، آزاد و روســتایی، حضور در ســازمان داوطلبان 
کمک هــای مردمــی و توزیــع میــان نیازمنــدان و  در جــذب 
به عنــوان ســفیران صلــح و دوســتی در عرصه هــای داخلی و 

بین المللی معرفی کرد.    

 اعضای جمعیت 
هالل احمر، 

کارمندان این نهاد 
مردمی نیستند، 
بلکه به صورت 
کاماًل داوطلبانه 
در فعالیت های 

خیرخواهانه این 
مجموعه خدمت 

می کنند و این 
خود نشان دهنده 

فرصت ایده آل 
جمعیت 

هالل احمر 
برای حضور 

انسان هایی است 
که روحیه بلند 

خدمت به هم نوع 
داشته و بستری 
برای تحقق این 
مهم خواستارند
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حضور امیدبخش
روحانیون به سیل زدگان

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه
در هالل احمر استان تهران یادآور شد

مســئول دفتــر نمایندگــی ولی فقیــه در هالل احمر اســتان تهــران با 
کید بر ضرورت بازنگری و به روزرســانی نحوه توزیع اقالم زیســتی  تأ
و امــدادی در حــوادث گفــت: نقــش پــر اهمیــت حــوزه نمایندگــی 
ولی فقیــه در هالل احمــر در حــوادث طبیعــی و بحران هــا نیازمنــد 
تبیین اســت. حجت االســالم و المســلمین ســلطانی با بیــان اینکه 
حضور در مناطق ســیل زده اســتان های لرســتان و خوزســتان با دو 
هدف خدمت رسانی به ســیل زدگان و معرفی بیش از پیش نقش تأثیرگذار جمعیت هالل احمر 
ح ریزی شــد تا سازمان های امدادرسان  در بحران صورت گرفت گفت: این سفر به گونه ای طر
و گروه هــای جهادی و مردمــی که در مناطق ســیل زده به منظــور کمک به ســیل زدگان حضور 

داشتند، همکاری مناسب تر و تعامل سازنده تری با جمعیت هالل احمر داشته باشند.
مســئول دفتــر نمایندگــی ولی فقیــه در جمعیــت هالل احمــر اســتان تهــران دیــدار، گفتگــو و 
برنامه ریــزی بــرای تســریع و نظــم در رونــد امدادرســانی و کمک بــه ســیل زدگان بــا گروه های 
مختلف حاضر در مناطق سیل زده را یکی از مهم ترین اقدامات گروه اعزامی به دفتر نمایندگی 
ولی فقیه در جمعیت هالل احمر استان تهران دانست و خاطرنشان کرد: مدیر حوزه های علمیه 
استان تهران، مدیرکل سازمان تبلیغات اسالمی استان تهران و همچنین رئیس مرکز مطالعات 

راهبردی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم نیز در این سفر حضور مؤثر و راهگشا داشتند.
حجت االســالم والمســلمین ســلطانی با تقدیر از تالش هــای شــبانه روزی امدادگــران و نجات 
گران جمعیت هالل احمــر در مناطق ســیل زده، خدمــات داوطلبانه و بدون چشم داشــت آنان 
را مصــداق واقعی حرکــت در مســیر الهــی دانســت و افــزود: در بازدیدهایی کــه از انبارهــا و روند 
کثریت متاثریــن از حادثه ســیل از  امدادرســانی به ســیل زدگان به عمل آمــد، عمومــًا رضایــت ا

عملکرد جمعیت هالل احمر مشهود بود.
وی به نقش مؤثر حوزه نمایندگی ولی فقیه در هالل احمر در حوادث طبیعی اخیر در کشور اشاره 

کــرد و گفــت: حضــور طــالب و روحانیــون در کنار ســایر اقشــار 
مردم بــرای کمک به ســیل زدگان بارقــه امید و اتــکا به نفس 

امدادگران و کمک رسانان شده است.
مســئول دفتــر نمایندگــی ولی فقیــه در جمعیــت هالل احمــر 
کید بــر ضــرورت بازنگــری و به روزرســانی  اســتان تهــران بــا تأ
نحوه توزیــع اقالم زیســتی و امــدادی به عنوان یــک ضرورت 
اجتناب ناپذیر در حوادث تصریح کرد: امدادرسانی در مناطق 
مختلف کشــور باید بومی ســازی شــده و متناســب بــا جغرافیا 
و ســاختار اجتماعــی آن منطقــه صــورت گیــرد چــرا کــه ایــن 
مهــم می تواند انتقــادات و نگرانی هــای ســیل زدگان از نحوه 

عملیات امدادرسانی را به صورت چشمگیری کاهش دهد.
حجت االســالم والمســلمین ســلطانی افــزود: عــالوه بــر این، 
همزادپنــداری و ابــراز همــدردی بــا ســیل زدگان و مصیبــت 
دیدگان یکــی از حلقه هــای مفقــوده ای بــود که بایــد بیش از 
پیــش در بحران هــا تقویت شــود و ایــن مهــم اساســًا نیازمند 

برنامه ریزی و تدوین ساختاری منظم است.
وی در پایان بار دیگر بــا قدردانی از همت همگانی ملت ایران 
و بــا ابــراز خرســندی از فرصت حضــور به عنــوان قطــره ای در 
دریــای محبت مــردم، بــر ظرفیت هــای بی نظیــر هالل احمر 
به عنوان هماهنگ کننده و برقرارکننده ارتبــاط مؤثر و کارآمد 
کید  در بین نهادهای مختلــف خدمت رســان در بحران ها تأ

کرد و خواستار تقویت بیش از پیش آن شد.    
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غ اسالم برای حل 
ّ
مبِل

مشکالت مردم می کوشد

در پنجمیــن روز از مــاه مبــارک رمضــان، نماینــده ولی فقیــه 
در جمعیــت هالل احمــر بــا امدادگــران و نجات گــران پایگاه 
امداد و نجات بین شــهری شــهید رحیمی مقدم شهرســتان 
رباط کریم در اســتان تهران دیدار کــرد و در جریان فعالیت ها 

و اقدامات این پایگاه امداد و نجات قرار گرفت.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی حوزه نمایندگــی ولی فقیه در 
جمعیت هالل احمر در ابتدای این دیدار امدادگران و نجات 
گران در فضایــی صمیمانه به بیــان خاطراتــی از تالش های 
مجاهدانه خــود به منظور نجات جان گرفتــاران در حوادث 
مختلــف پرداختند که مــورد تحســین نماینده رهبــر معظم 

انقالب در هالل احمر قرار گرفت.
نماینــده ولی فقیــه در جمعیــت هالل احمــر در ایــن دیــدار 
ضمن تبریک فرا رســیدن مــاه مهمانی خدا، تقوا را فلســفه و 
نتیجه مطلوب روزه خواند و خاطر نشان کرد: در ماه مبارک 
رمضان اســت کــه انســان مراقبــت از نفــس و اعمال خــود را 

به خوبی می آموزد و تمرین می کند.
حجت االسالم والمسلمین معزی با یادآوری ثمرات و برکات 
ماه مبــارک رمضان افــزود: روزه دار بودن، تــالوت قرآن، ذکر 
خداوند و قرائــت ادعیه پرفضیلت، حســنات دیگــر این ماه 
اســت که ســبب نورانی شــدن دل های مؤمنان شــده و باید 

آن ها را قدر دانست.
حجت االســالم و المســلمین معزی در بخش پایانــی خود با 
تکیه بر آیات قــرآن و روایاتــی از معصومین )علیهم الســالم( 
مؤمنان را سودرســان و مفید برای یکدیگر دانســت و افزود: 
ســیل عظیــم حمایت هــای مردمی و حضــور اقشــار مختلف 
مردم در کمک هــای به ســیل زدگان مناطق مختلف کشــور 
و البته در کنــار نیروهای پرتــالش امدادی که حقیقتًا منشــأ 
خیر و نیکی به همنوعان خویش بودند نشان دهنده همین 

مسئله مهم و سفارش شده در اسالم است.
کــه در پایــگاه امــداد و  فرمانــدار شهرســتان رباط کریــم نیــز 
نجــات بیــن شــهری پرند حضــور داشــت با ابــراز خرســندی 
از دیــدار بــا نماینــده رهبــر معظــم انقــالب در هالل احمــر و 
همچنیــن حضــور در جمــع امدادگــران و نجــات گــران ایــن 
مجموعــه بــه مقبولیــت بســیار زیــاد هالل احمــر در ســطح 
شهرســتان رباط کریــم اشــاره کــرد و گفــت: تعامل ســازنده و 
همکاری بســیار باالی هالل احمر با دیگــر نهادهای خدمت 
رســان و همچنیــن فرآیند مثبــت عملکــرد این نهــاد مردمی 

شایسته تقدیر و تشکر است.
یادآور می شــود در این دیدار، رئیس ســازمان امــداد و نجات، 
مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان تهران، مشاور نماینده 
ولی فقیه در هالل احمر و مدیرکل حوزه نمایندگی و تعدادی از 

مسئولین استانی و شهرستانی حضور داشتند.     

دیدار نماینده 
ولی فقیه با امدادگران 
پایگاه رباط کریم

نماینــده ولی فقیــه در جمعیــت هالل احمــر جمهــوری اســالمی ایــران گفــت: در جریان 
ســیل اخیر، طالب و مبلغان دینی برای کمک به حادثه دیدگان در سراســر کشــور بسیار 

کوشیدند و در عمل اهتمام خود برای حل مسائل مردم را نشان دادند.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی حوزه نمایندگی ولی فقیه در هالل احمر، حجت االســالم 
والمسلمین عبدالحســین معزی در آیین اختتامیه سلســله نشست های طلیعه رمضان 
در ســالن همایش هــای غدیــر قــم اظهــار داشــت: مبلــغ دیــن مبیــن اســالم، تنهــا اهــل 
سخنرانی نیســت و برای حل مشــکالت مردم می کوشــد. وی افزود: در پاســخ به برخی 
شــبهه افکنی ها در فضــای مجــازی مــردم بایــد بداننــد کــه مبلغــان و طــالب تنهــا اهل 

سخنرانی نیستند، بلکه در عمل همواره برای کمک به مردم آماده اند.
نماینده رهبر معظم انقالب در هالل احمر در بخش دیگری از ســخنان خود با اشــاره به 
کید کرد: اســالم دینی برای همه بشریت  گر تبلیغ نبود اســالم تعطیل می شد، تأ این که ا

است و از همان ابتدای ظهور، تبلیغ آن به عنوان امری واجب آغاز شد.
حجت االســالم والمســلمین معــزی گفــت: وظیفــه ذاتــی حوزه هــای علمیه تبلیغ اســت 
و از طریق آن، پیام دین به مردم در سراســر عالم می رســد. وی با اشــاره بــه این که تبلیغ، 
علمی میان رشته اســت که به ســایر ســاختارهای علوم اجتماعی توجه دارد، افزود: پس 
از پیروزی انقالب اسالمی در این زمینه کارهای فراوانی انجام شده و حوزه های مختلف 

جامعه شناسی، مردم شناسی، ارتباطات و رسانه در امر تبلیغ مورد توجه قرار گرفته است.
وی بــا بیــان این کــه حوزه هــای علمیــه مســئولیت تبلیــغ دیــن را دارنــد، افــزود: نظــام 
اســالمی ما از طریق تبلیغ می خواهد پیام خود را به جهانیان برساند، چرا که اسالم دین 

حیات بخش بشر است و دنیا و آخرت انسان را تأمین می کند.
نماینده ولی فقیه در جمعیت هالل احمر گفت: برای نجات بشــریت باید بر روی عنصر 
تبلیغ تمرکز شــود و در این زمینه حوزه های علمیه وظیفه مهمــی برعهده دارند. حجت 
االسالم و المســلمین معزی با اشاره به این که یک مبلغ اســالم برای موفقیت در کار خود 
باید همچون شــهید مطهری بــر همه ابعاد دین مســلط باشــد، افزود: مبلــغ باید اخالق 

مدار و خالص بوده و همچنین در انجام وظیفه تبلیغی خود، بردبار باشد.
معزی پیرامون شخصیت شــهید مطهری به عنوان یکی از مبلغان برجسته دینی عصر 
حاضر گفت: این شهید بزرگوار مرزبان دین بود و در همه عرصه ها حضور داشت تا دین 
خدا را نشر دهد و از آن دفاع کند و ســرانجام با خون خویش درخت اسالم را آبیاری کرد. 
وی همچنین گفــت: 440 کانون طــالب در جمعیت هالل احمر فعال اســت که مبلغان 

دینی و روحانیان می توانند در آن حضوری مؤثر داشته باشند.     
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قدردانی رئیس جمهور 
کاری امدادگران و  از فدا
کارکنان هالل احمر

بــه گــزارش پایــگاه اطالع رســانی هالل احمر، حجت االســالم 
والمســلمین دکتر حســن روحانی در روز جهانــی هالل احمر و 
خ، در دیدار صمیمی بــا فعاالن و دســت اندرکاران  صلیب ســر
امــداد و نجــات و ســیل، بــر ضــرورت تســریع تعمیــر منــازل 
کیــد کــرد و گفت: بــا توجه  مســکونی در مناطــق ســیل زده تأ
به گرمــی هــوا در ماه هــای آینده ان شــاءاهلل تــا پایــان تیرماه 
ســال جاری، مرمت ســاختمان ها انجام شــود و مردم در این 

مناطق بتوانند به منازل خود بازگردند.
منــازل  بازســازی  ضــرورت  بــر  همچنیــن  رئیس جمهــور 
کیــد و اظهــار داشــت:  آســیب دیده تــا پایــان ســال جــاری تأ
بایــد همــه بــرای بازســازی منــازل مســکونی تــالش نمایند. 
در همیــن زمینــه از رئیــس کمیته امداد ســؤال کــردم که وی 
برای بازســازی منازل، تعهد 9 ماهه را اعالم کرد و من از وزیر 
کشــور، رئیس بنیــاد مســکن و قــرارگاه خاتــم تقاضــا می کنم 
آســیب دیده  مــردم  منــازل  بازســازی  بــرای  به گونــه ای  تــا 
برنامه ریزی کنند کــه آنان بتوانند تا عید بــه خانه های خود 
بازگردنــد و قطعًا ســازمان برنامــه و بودجــه از لحــاظ مالی به 

دستگاه های ذی ربط کمک خواهد کرد.
دکتر روحانی با اشــاره به اینکه آغاز تا پایان زندگی انســان در 
امتحــان قــرار دارد و همــه انســان ها در شــادی ها و غم ها در 
حال آزمایش هســتند، افزود: بسیار مهم است که بتوانیم در 

آزمایش های الهی سربلند باشیم.
رئیس جمهور سیالب ها و باران های شــدید فروردین امسال 
را یکــی از آزمایش های الهی برای مردم و مســئوالن برشــمرد 
و گفــت: خداونــد در این ســیالب ها ملــت ایــران را در معرض 
کثریــت قاطع ملــت مانند همیشــه پیروز  آزمایش قــرار داد و ا

میدان بودند.
دکتــر روحانــی بــا بیــان اینکــه در جریــان ســیل اخیــر همــه 
دســت اندرکاران اعــم از دســتگاه های اجرایــی، نیروهــای 
مســلح و نهادهــا و ارگان هــای مختلــف بــه میــدان آمدنــد و 
دســتگاهی نبود که در این ماجــرا برای کمک رســانی حضور 
نداشته باشــد، گفت: صحنه کمک رسانی به آسیب دیدگان 
ســیل و امداد و نجات آنان، صحنــه ای بود که غایــب در آن 

پیدا نمی شد و این موجب افتخار ملت است.
از  کنیــم  تــالش  بایــد  اینکــه  بــر  کیــد  تأ بــا  رئیس جمهــور 
آزمایش هــای تاریخــی درس هــای الزم را بیاموزیــم، اظهــار 
وقــوع  از  تــا  کنیــم  برنامه ریــزی  به گونــه ای  بایــد  داشــت: 

مشکالت در این گونه حوادث پیشگیری کنیم.
گفــت: نمی توانیــم بگوییــم بــاران، ســیل،  رئیس جمهــور 
طوفان، زلزله و تغییرات اقلیمی و رانــش زمین و بهمن وجود 
نداشــته باشــد چــرا کــه این هــا بخشــی از طبیعــت اســت، اما 
می توانیم پیشگیری کرده و خسارت ها را به حداقل برسانیم 
و این بســیار مهم اســت که پس از هــر حادثه ای درســی برای 

پیشگیری از مشکالت و خسارت ها داشته باشیم.
دکتــر روحانــی بــا اشــاره بــه برخــی اشــتباهات و تصرفــات 
کید کــرد: پیامد برخی  ساخت وســاز در مســیر رودخانه هــا، تأ
اشــتباهات این اســت که همه مردم را دچار زیان می کند و در 
این حادثه ســیل اخیــر درس هــای فراوانی برای پیشــگیری 

آموختیم.

کید کرد: نیروهای  رئیس جمهـور بـا قدردانـی از تالش همـه نیروهای ایثارگر تأ
کار بسـیار  ایثارگـر در حادثـه سـیل اخیـر به خوبـی در صحنـه حاضـر شـدند و 
بزرگی در این زمینه انجام دادند و این اقدامات جزء سـوابق بسـیار درخشـان 

تاریـخ امـداد و نجـات، کمـک، تعـاون و خدمـت در کشـور خواهـد بـود.   
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رئیس جمهــور بــه تشــکیل کمیتــه ای از اســاتید و صاحب نظــران مجــرب بــرای بررســی 
جوانب سیل اخیر اشــاره کرد و گفت: قرار اســت این کمیته با بررســی همه مسائل و ارائه 

راه حل ها، مجموعه خوبی در اختیار ما قرار دهد و راهگشای آینده باشد.
کید کرد و افزود: پیش بینی  دکتر روحانی بر اهمیت مسئله پیش بینی حوادث طبیعی تأ
برخــی از حــوادث ســخت اســت و در این زمینــه انســان ناتوان اســت، امــا برخــی دیگر از 
حــوادث مانند ســیل و طوفــان را با کمی دقــت می تــوان از قبــل پیش بینی کــرد. حادثه 
سیل فروردین ماه می تواند درس هایی برای هواشناسی باشد تا با تجهیز  این سازمان و 

گوار پیشگیری کرد. پاسخگو بودن، از وقوع حوادث نا
دکتر روحانی همچنین ضــرورت اطالع رســانی در هنگام حوادث طبیعی را خاطر نشــان 
کید کرد: بایــد مــردم را به این امــر عــادت دهیم که از رســانه های رســمی و  ســاخت و تأ
عمدتًا ملی بــرای گرفتن اطالعــات و اخبار اســتفاده کند و بــه برخی از رســانه ها توجهی 

نداشته باشند.
کید بر آمــوزش و مهــارت در هنگام حــوادث، گفت: معمــواًل در چنین  رئیس جمهور بــا تأ
حوادثی مردم بــا ســردرگمی هایی روبرو هســتند و تصمیم گیــری و مدیریــت در لحظات 
آنی بسیار سخت می شــود، بنابراین آموزش و مهارت مردم و همچنین مدیریت دقیق از 

اهمیت اساسی برخوردار است.
دکتر روحانی به تالش هــای نیروها و دســتگاه های دولتی برای برقــراری مجدد خطوط 
انتقال بــرق، آب و گاز به منازل آســیب دیده و همچنیــن برطرف کــردن نیازمندی های 
کید کرد: نیروهــای ایثارگری کــه در صحنه  مردم از جملــه جاده و بیمارســتان اشــاره و تأ
امداد حضور یافتند؛ هم هالل احمر، هم نیروهــای مردمی، نهادهای مردمی، نیروهای 
مســلح، همه مســئولین، وزارتخانه های مختلــف، کار بزرگــی در این زمینه انجام شــد و 
جزو ســوابق بســیار درخشــان تاریخ امداد و نجــات و کمک و یــاری و خدمت بــود در این 

حادثه مشاهده می کنیم. همه در این زمینه فعال بودند و تالش کردند.
وی با بیان اینکه وزارتخانه های آموزش و پرورش، آموزش عالی و ورزش و جوانان باید 
در این حــوادث در کنار مــردم قرار گیرند، افــزود: باید در کنــار برپایی ســایر چادرها، چادر 
آموزش و پــرورش، آموزش عالی و ورزش و جوانان نیز فعال شــود چــرا که حضور معلمان 

به بچه های آسیب دیده روحیه می دهد و برای آن ها ملجأ و پناهگاهی خواهد بود.
رئیس جمهور با اشــاره به برگزاری جلســات با مقام معظــم رهبری در حادثه ســیل اخیر، 
گفت: نظر مقام معظم رهبری بر این بود که برای ادامه کار و کمک رســانی به مردم یک 
ح شــده، گفتند که یک نفــر را انتخاب کنم و  نفر فرمانده شــود و ایشــان در بین افراد مطر
من نیز وزیر کشــور را فرمانده حادثه اخیر قرار دادم تا این کار بــزرگ و پرزحمت هماهنگ 

شود و قدم های بزرگی در این زمینه برداشته شد.
در این مراسم دکتر عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشــور ضمن ارائه گزارشی از اقدامات و 
تالش های انجام شده در راســتای امدادرســانی و جبران خســارات در مناطق سیل زده، 
گفــت: خوشــبختانه همدلی خوبــی در میــان دســتگاه های اجرایــی، نیروهای مســلح، 
هالل احمر، بنیاد مستضعفان، بنیاد مسکن، رســانه ها، صدا و سیما، نیروهای جهادی 

و روحانیت انجام شد و همه با هماهنگی در راستای رفع مشکالت مردم تالش کردند.
وزیر کشــور با بیان اینکــه با ابتــکار عمل رئیس جمهــور و مســئوالن و هدایت هــای مقام 
معظم رهبری توانســتیم اقدامات بســیار خوبی انجام دهیم، گفت: دشمنان به دنبال 
این بودند تا از ســیل اســتفاده کــرده و در راســتای اختالف افکنی میان مردم و مســئوالن 

استفاده کنند، اما توانستیم به خوبی این توطئه آنان را نیز از بین ببریم.
وی اظهار داشــت: امروز مقابله با سیل به انجام رســیده و خوشبختانه کمترین خسارت 
جانی و انسانی را داشتیم و باید از این به بعد تالش کنیم تا خسارت های ناشی از سیل را 

جبران کرده و به معیشت و زندگی مردم کمک کنیم.
در این مراســم رئیس جمهــور از خانــواده شــهیدان احمد عبدالحســینی، بهــزاد تاتاری، 
تاج قلی جهانــی، نازمحمد خالدی، عبدالعظیم نیانی و عبدالســلیم صوفیان، شــهدای 
خدمتی که در جریان امدادرســانی به ســیل زدگان در استان گلســتان دچار حادثه شدند 
و بــا پیشــنهاد وزیر کشــور و موافقت رهبــر معظم انقــالب به عنــوان شــهدای خدمت نام 

گرفتند، تجلیل کرد.    

امر به معروف و
نهی از منکر، مصداق 
نظارت بر اجتماع
حجت االســالم و المســلمین میرزایی معاون اجتماعی ستاد 
امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر کشــور بــا حضــور در جمعیت 

هالل احمر با حجت االسالم والمسلمین معزی دیدار کرد.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی حــوزه نمایندگــی ولی فقیه در 
جمعیــت هالل احمــر، نماینــده رهبــر معظــم انقــالب در این 
جمعیت، در ایــن دیدار کــه احمدوند معاون فرهنگــی و امور 
آموزشــی و پژوهشــی حوزه نمایندگی ولی فقیه در هالل احمر 
نیز حضور داشــت، با تقدیــر از رویکردهای جدید شــورای امر 
به معروف و نهی از منکر، این فریضه الهی را به مثابه کشــف 
مصادیق دانســت و خاطرنشــان کــرد: فهم مصادیــق امر به 
معــروف و نهــی از منکــر بایــد در میــان عمــوم جامعــه توجیه 

شود.
حجــت االســالم و المســلمین معــزی امر بــه معــروف و نهی از 
منکر را مصــداق نظارت بــر اجتماع دانســت و افــزود: باید راه 
را به مــردم نشــان دهیــم و از سیاســی و جناحی کــردن امر به 

معروف خودداری شود.
نماینده ولی فقیــه در جمعیــت هالل احمر در ادامــه به وجود 
نشــریه مهر و مــاه، زاد و حضــور روحانیون در شــعب جمعیت 
هالل احمر سراسر کشور اشاره کرد و گفت: این حضور فرصت 
مناسبی اســت که می توان از آن در گسترش فرایض دینی در 

جامعه استفاده کرد.
در ابتــدای این دیــدار حجــت االســالم و المســلمین میرزایی 
معــاون اجتماعی ســتاد امر به معــروف و نهــی از منکر بــا ابراز 
خرســندی از ایــن دیــدار، ایــن فریضــه را در جامعــه بســیار پر 
اهمیــت دانســت و اســتفاده از قــدرت رســانه در تقویــت این 

مهم را ضروری خواند.
وی با اشاره به تغییر رویکرد در شوراهای امر به معروف و نهی 
از منکر دســتگاه های اجرایی، ســه رویکرد مورد انتظار از این 
شــوراها را گســترش فرهنگ امــر به معــروف و نهــی از منکر در 
بین کارکنان، کم شدن منکرات در جامعه اداری و همچنین 

توان امر به معروف کردن کارکنان و مدیران دانست.
معاون اجتماعی ســتاد امر به معروف و نهی از منکر، سازمان 
جوانــان جمعیــت هالل احمــر را ظرفیــت عظیــم به عنــوان 
طالیــه داران فرهنگ امر به معــروف و نهی از منکر دانســت و 

کید کرد. بر همکاری بیشتر ستاد و این مجموعه ارزشمند تأ
تخصصی شــدن امر به معروف و نهی از منکر و تغییر واژگان امر 
معروف در اذهان عمومی جامعه از دیگر مواردی بود که حجت 

االسالم  و المسلمین میرزایی در این جلسه بیان کرد.     



محمد حسین دهقان،  خراسان جنوبی  9151017663
میثم داودی،فارس   9173248391
خدیجه مسگر، البرز  9113943477

مجیدرضاداراب، کرمان  9131996367
9133981383  علی رضا شجاعی، کرمان

محمدحسن مالکی مود، خراسان جنوبی  9151638410
9171337196  طیبه پسندخاطر،  فارس

سمیه بهلولی،خراسان جنوبی  9339742292
9365009208  هنگامه علیزاده جارچلو، آذربایجان غربی

ج 9375960788  سیدیاسر راستگو، کر
9124875912  مهدی زمانی،  خراسان رضوی

9141607288  پروین قهرمانی،  آذربایجان غربی
حسین ابراهیمی، آذربایجان غربی   9144449033
ملیحه توسلی پور، خراسان رضوی  9151738662

حسین اسماعیل پور،  فارس  9177304300
9334571909  حامی ایمان پناه، خراسان رضوی

9362706093  عباس نیکدل، آذربایجان غربی
زهرامرادی، چهارمحال و بختیاری  9381131786

9158343257  امیرعلی ظهیری، خراسان جنوبی
9112777482  سیدمحسن کبریایی، گلستان

معصومه ملک، --  9123174867
فرحناز صحافی، کردستان  9220490939

9126058641  نهضت قنبرزاده، گیالن
9177612957  داود تابدار،  هرمزگان

اردشیر فقیه ملک مرزبان،  البرز  9354242081
9033100878  مسعود شاملو، همدان

9131311856  سیدسعید غیوری،  اصفهان
مژگان صارمپور، فارس  9175660741

سید مهدی حاجیان نژاد،  مازندران  9112530711
9354348887  حسین نصیروند،  قم
9111776150  وحیدکالتی، گلستان

جلیل نیایش، کرمانشاه  9186214868
9150905367  مهناز غالمی، خراسان جنوبی

9135825282  مهدی دهقانی،کرمان
9183674657  غالمرضا شادمهر، مرکزى

9170650510  محمد تقی نعمت الهی،  فارس
9187543243  امیدرضا یاوری، کرمانشاه
داریوش ایزدی،  کرمانشاه  9187318310

منصور سبزگلین، گیالن  9113417304

سید سینا زهتابچی، تهران  9125197871
مرضیه امیری، کرمان  9369516403
ابراهیم آقازیارتی،  قم  9195194728

غالمرضا شاهرخی، کرمان  9138430243
فاطمه اسحاقی، کرمان  9139945297

زهره اسحاقی، کرمان  9130648861
محمد باقر عباسی، اصفهان  9137171215

خدادادحبیبی،  فارس  9370918367
محمد رضا هداوندی، تهران  9124350567

عبدالمجید فلسفی، فارس  9174315504
فرشته دویی، فارس  9171015982

کبری حسینی زاد،کهگیلویه و بویراحمد  9177430344
9184379450   مهساحسنخانی، مرکزی

سمیه چوپانی، خراسان جنوبی  9159651098
مریم آقازاده، آذربایجان غربی  9149636755

علیرضا سبزه کار، خراسان جنوبی  9153636616
حلیمه صالحی، کهگیلویه و بویراحمد  9177413930

مجید ساالری بردسیری، کرمان  9133426978
مجیدرضاداراب، کرمان  9131996367

وحیدکالتی، گلستان  9117536696
9143116104  صفر میرزایی،  آذربایجان شرقی
فاطمه خواجه محمدی، تهران  9123936959

علی نادربیگی،  همدان  9185063104
منیژه عظیم خانی، آذربایجان غربی    9148116866

عبداله فیاضی، آذربایجان غربی  9149626361
حجت هادی،خراسان رضوی  9302577132

سیده پریا میرطالبی، مرکزى  9188644632
زینب دیری، کهگیلویه و بویراحمد  9397147998

حمید رضا رحیمی، کهگیلویه و بویراحمد  9397071260
علی هاروقی، آذربایجان غربی  9141608299

محمد بوشادی، بیرجند  9105090927
فاطمه ملکی، چهارمحال و بختیاری  9216472368

مریم کریملو،آذربایجان غربی   9107677423
منور قادری قهفرخی،چهارمحال و بختیاری  9133857568

نرگس ظهرابی جمکرانی، قم  9125510801
حمیدندا، خراسان جنوبی  9151603451

مجتبی کاظمی، تهران  9123444528
محمد کاتب، تهران  9123242130

صدیقه رساله، تهران  9122155460
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مسابقهپیامكی

SMS
عالقه مندان  به شــركت در مســابقه پیامكی مهروماه می توانند با 
مطالعه سؤاالت زیر، پاســخ آن را در بخش های مختلف مجله پیدا 

و به سامانه 3000486644   ارسال كنند.
پاسخ شما باید یك عدد 8 رقمی باشــد كه هر رقم آن گزینه صحیح 
هر یك از سواالت است. به طور مثال: در ســوال یك، پاسخ شماره 2 
صحیح است و در سوال 2 گزینه شماره 4 و در سؤال 3 گزینه شماره 

1 و... عدد گزینه ارسالی شما این خواهد بود: 241000 
ضمنا همراه عددهای ارســالی،نام و نام خانوادگی خود، نام استان و 

محل خدمت تان را قید كنید.
بهبرگزیدگانجوایزیاهدامیشود.

زمان ارسال پیام تا    30   خرداد

01
پرکاربردترینآیهدربیاناترهبرمعظمانقالباسالمیکدامآیهازقرآنکریمبودهاست؟

1(   آیه نصرت الهی، 40 /حج                                2( آیه شجره طیبه، 24 / ابراهیم                                3( آیه وحدت، 256 / بقره                                4(  آیه عدالت، 25 /حدید

02
تعبیرقرآنکریمبه»نامهمحبوب«توسطچهکسیبهکاربردهشدهاست؟

1(   مالصدرا                                         2( شهید مطهری                                         3( امام خمینی )ره(                                         4(  عالمه جعفری

کتاب»شرحدعایسحر«اثرکیست؟03
1(    امام خمینی)ره(                                         2( شهید بهشتی                                         3( عالمه طباطبایی                                         4(امام موسی صدر

04
محوراصلیداستانقرآنی»مباهله«چیست؟

2( معاد                                         3(عدل                                         4(  والیت 1(  توحید                                          

کتاب»درکمینگلسرخ«دربارهکدامیکیازشهداءدفاعمقدساست؟05

1(  شهید باكری                                          2(  شهید بابایی                                         3(  شهید همت                                       4(  شهید صیاد شیرازی

06
کدامیکازآثارزیربهعنوان»جلوهگاهحکمتایرانی«نامیدهشدهاست؟

1(مثنوی معنوی مولوی                     2(گلستان سعدی                     3( شاهنامه فردوسی                     4(گلشن راز شبستری

07
درپنجمینهفتههنرانقالباسالمیچهکسیبهعنوانچهرهسالهنرانقالبانتخابشد؟

1( مسعود نجابتی                     2(ابراهیم حاتمی كیا                     3( هدایت اهلل بهبودی                     4( رضا امیرخانی

08
کارگردانفیلم»تختی«کیست؟

1( بهرام توكلی                                         2( علی حاتمی                                         3(بهروز افخمی                                         4(مجید مجیدی


