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كلمهنخست

گرامیداشت انسان و معرکۀ کریمان

محمدبیگلری
معاون سردبیر

ســیِل امســال، صحنــۀ طــراِز یاری گــری در ایران بــود و حّد اعالی یاری گــری، امداِد کریمانه 
کــه بــه جــان مــردم ایران بارید بــاراِن بی امان کرامت بود و آنچــه به بار آورد،  اســت. بارانــی 

کریمان. شد معرکۀ 
کریمان، نشــانه های بارزتر خداوند بر روی زمین هســتند و مظهر عزت و ســخاوت پروردگار؛ 
کــه آنــان منــزل می کنند محل بخشــندگی اســت و آنجا مجال مطالبه گــری و مّنت و  جایــی 

توقع نخواهد بود.
انسان به نمایندگی از خداوند بر روی زمین گرامی داشته شده و این گرامیداشت به موهبت 
کریمانه او بنی آدم تکریم  کرامت  کرامت از آن خداست و از  اعطای عقل و خرد به اوست. 
کرم در  کتســاب  کرامت نیز هســت. ا کســب  شــده اســت. اما اقتضای رســم بندگی، تعالی و 
کرامت  پاسداشت آن است و فرزندان آدم موظفند به عنوان یک وظیفه متقابل و متعامل، 
کرام بیشتری  یکدیگر را پاسداری کنند. کسب کرامت در رفتار متجلی خواهد شد و کسی که ا

که از مظاهر آن، سودرسانی و خدمت به خلق است. داشته باشد »کریم« می شود. 
»کار خــوب انجــام می دهــد و بــه مــردم خدمت می کند و این امر را وظیفه خودش می  داند.« 

کریم. این توصیف امیر مؤمنان)ع( است از انسان 
ِکش باشد نازپرورِد تنّعم نبرد راه به دوست                      عاشقی شیوۀ مردان بال

کریمــان، حضورشــان برکــت دارد و عملشــان نافــع اســت. بــه خــدا تــوکل می کننــد و خــوب 
که زمام اختیار هر جنبنده ای در دست اوست. دریافته اند 

کار می شوند برای دست گیری  گم نمی کنند بلکه دست به  گرفتاری ها دست و پایشان را  در 
از بنــدگان خــدا و در ایــن راه پایدارنــد. آنــان در معرکــه یاری گری حداقل یــک گام از دیگران 
پیــش هســتند؛ بی مّنــت فراتــر از توانشــان مایــه می گذارنــد و هر موجودی که حیــات دارد را 

گرامی می دارند. عزیز و 
که دیگری بنده تکریم  کریم اســت فقط به دیگری فکر می کند و برای او همین  که  کســی 
شده خداست کافیست تا حّق بندگی را به جا آورد. ذهنش معطوف مددرسانی و نجاِت جان 
گرامیداشت  گره گشایی خالصانه،  و مال و رزق و آبروست و همین توجه انسان به دیگری و 

انسان است.
کریمــان، آدم هــای عجیــب و غریــب، فرازمینــی و یــا کســانی که کمک مــادی قابل توجهی 
که باید  گرفته اند  که درســت ســر جایی قرار  کرده اند نیســتند. آنها آدم های معمولی هســتند 

باشند و در آن موقعیت تالش می کنند مسئولیتشان را به نحو احسن انجام دهند.
کرامت انســان اســت. بنابراین وظیفه  کرام و  ماهیــت هالل احمــر و جانمایــه این جمعیت، ِا
نهادهــای بشردوســتانه ای از ایــن نــوع به عنوان واســطه امداد، تقدیر از یاری گران اســت و 

کریمان می کند. کرامت انسانی حکم به تکریم  البته در درجه مهم تر، 
کرامت و تبیین شــاخصه های آن اســت و می طلبد هالل احمری ها  الزمه این امر اما تعریف 
بــا تعّمــق و توجــه بیشــتری ایــن مفهــوم را دنبــال کننــد تا معنــای کرامت و منــِش کریمان، 
خط مشــی یاری گران باشــد. آنچه امســال در نخســتین آیین تکریم کریمان محقق شــد گام 
که این آیین، هرساله شود  کریماِن سیل امسال. با این امید  اول بود در قدردانی نمادین از 

و این سیره، سرلوحه.



ایـن بخـش از مهـر و مـاه بـه موضـوع حج اختصاص پیـدا کرده اسـت. ابتدا 
گزیـده بیانـات رهبـر معظـم انقـاب در دیـدار بـا کارگـزاران حـج را می خوانیم 
و پـس از آن در مقالـه ای بـه بررسـی مولفه هـای حـج ابراهیمـی از منظر امام 
خمینی )ره( و مقام معظم رهبری پرداخته ایم. در ادامه گفتگو، مقاالت و 
مطالبی درخصوص ایجاد وحدت در حج، نقش حج در همدلی مسلمانان 
و جنبه هـای سیاسـی، اخاقـی عرفانـی حـج از نـگاه رهبـری را بـرای شـما 
کتـاب »نوبهـار دل و  گزیـده ای از  ج  برگزیده ایـم. در انتهـا نیـز عـاوه بـر در

جـان« بـه حاشـیه رهبـر انقـاب بـر کتاب »سـفر بـه قبلـه« اشـاره کرده ایم.

راهــــــــبرد
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احیای روح مناسک

غفلت زدایی از خویشتن

شوقی مشتعل
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 دوره جدید

     سیاستی عین تعالیم اسالم
از جملــه خطاهــای بزرگــی که همیشــه می شــنفتیم، حــاال هم 
گاهــی از بعضــی از زبان هــای بی مبــاالت نســبت بــه حقایــق 
اســالمی صادر می شــود این اســت که »حــج را سیاســی نکنید«؛ 
یعنی چــه سیاســی نکنیــد؟ آنچــه مــا در حــج الزم داریــم از امور 
سیاســی، عیــن تعالیــم اســالم اســت؛ ایجــاد وحــدت یــک امــر 
سیاســی اســت، ایــن امــر اســالم اســت، ایــن عبــادت اســت؛ 
گر در حــج از مّلت  قــوا. ما ا َواعَتِصموا بــه حبل اهلِل َجمیًعــا َوال َتَفَرّ
فلســطین یــا مظلومیــن دنیــای اســالم مثــل مظلومیــن یمن و 
دیگــران دفاع می کنیــم و حمایت می کنیــم، این البّتــه یک کار 
سیاســی اســت اّما سیاســتی اســت عین تعالیــم اســالمی؛ دفاع 
از مظلــوم خــودش یــک فریضه اســت، یــک واجب اســت؛ این 
گر چنانچه روی  ]واجب[ اّتفاق می افتد. یا برائت از مشــرکین؛ ا
مســئله برائــت تکیــه می کنیــم و اصــرار می ورزیــم و آن را انجام 
می دهیــم -که بایــد بــه بهتریــن وجهی ان شــاءاهلل همه ســاله 
کــه یــک فریضــه  انجــام بگیــرد- ایــن بــه خاطــر ایــن اســت 
َنّ اهلَلَّ َبــریٌء ِمــَن الُمشــِرکیَن َو َرســوُله؛ مؤمنین 

َ
اسالمی اســت؛ أ

ا َتعُبــُدوَن ِمن ُدوِن  ا ُبــَرآُؤا ِمنُکم َو ِمَمّ هم »ُبَرآِء« از مشــرکینند؛ ِإَنّ
ی  َبدًا َحَتّ

َ
اهلَلِّ َکَفرنا ِبُکــم َو َبدا َبیَننــا َو َبیَنُکُم اْلَعــداَوُة َو اْلَبغضــاُء أ

ُتؤِمُنوا ِبــاهلَلِّ َوحــَدُه؛ همــه اینها مال دین اســت. بله، سیاســت 
است، در عمِل حج کار سیاسی هست، اّما این کار سیاسی عینًا 
همان تکلیف دینی است، عینًا همان عبادت است؛ ببینید که 
اینها جزو نکات مهّمی است. بله، اینکه بیایند منع کنند از این 
حرکات سیاســِی این جوری، آن هم یک عمل سیاســی اســت، 
منتها سیاست غیر دینی، سیاســت ضّددینی؛ اینکه بگویند در 
حج حق ندارید به آمریکا بگویید باالی چشمت ابرو است، این 
]هم[ یک حرکت سیاسی است، منتها حرکت سیاسی شیطانی 
است، حرکت سیاسی غیر اسالمی است. اّما اینکه شما آنجا ابراز 
برائت کنیــد از هــر مشــرکی، از هر ضّداســالمی، این هــم حرکت 
سیاسی است، منتها سیاستی که عین دین است؛ این سیاسِت 

دینی است. این ها نکاتی است که باید ما در مورد حج بدانیم.

     الفت و برادری
یکی از چیزهایی که در حج خیلی مهم اســت، همین مسئله 

در حج مجموعه ای از ارزش های اسالمی جمع شده است که در هیچ واجب دیگری، 
در هیچ فریضه دیگری این همه خصوصّیت از خصوصّیات مورد تمجید اسالم و مورد 
تعریض اســالم وجود نــدارد. در واقع حج یــک نمودار کوچکــی از جامعه اســالمی برتر و در واقع 
یک نمونه ای از آن چیزی است که ما در تمّدن اســالمی، مورد نظر داریم؛ تمّدن اسالمی، این 
را باید به بشــرّیت اهدا کند. در تمّدن نوین اســالمی، معنوّیت در کنار ماّدّیت، عروج اخالقی و 
ع و خشــوع، در کنار پیشــرفت زندگــی ماّدی ]اســت[؛ حــج مظهر یک  معنوی و روحــی و تضــّر

چنین تمّدنی است.
 همین طــور که شــما به طور واضــح مشــاهده می کنیــد، در حج، هــم نمایش بندگی و خشــوع 
ع اســت- هم در عین  وجــود دارد -از اّول تا آخر َاعمال حج خشــوع اســت، بندگی اســت، تضّر
حال در کنار این عامِل صددرصد معنوی، یک عامل اجتماعی وجود دارد و آن وحدت است، 
گــون، نژادهای  گــون، مّلت های گونا برادری اســت، یکرنگی اســت؛ فقیر و غنی، اقــوام گونا
گون، در کنار هم، با یک انگیزه، با یک هــدف، یک عمل را انجام می دهند؛ ما دیگر کجا  گونا
گون  چنین چیزی را ســراغ داریــم؟ چه در بیــن فرایض اســالمی و چه در آنچــه ما از ادیــان گونا
اّطالع داریــم، چنین چیــزی وجود نــدارد. در عین حــال خود حــج حامل عنصر تحّرک اســت؛ 
عبادت اســت اّما در این عبادت انســان مشــاهده می کند حرکت هســت، طواف هست، سعی 
هست، رفت و آمد هست؛ در عین حال نمایش تجّمع است. این تجّمعات عجیب مردمی در 
کنار هم که در عرفات یا در مشــعرالحرام یا در اّیام منا  انجام می گیرد هــم یکی از مظاهر حیات 
اجتماعی اســالم اســت؛ همه اینها در حج وجود دارد. ]حج[ نمایش اخالق اســت: َفال َرَفَث َو ال 
ُفســوَق َو ال ِجداَل ِفی الَحّج؛ آنجا جای برادری است، جای اخالق است، جای گذشت است، 
جای دعوا کــردن با یکدیگر نیســت، جــای جدال کــردن نیســت. می بینید همه ایــن عناصر 
عجیب و سازنده و درس آموز در حج جمع شده است؛ فریضه حج یک چنین فریضه ای است.

در آسـتانه اعـزام کاروان هـای حجـاج بیـت اهلل الحـرام بـه سـرزمین وحـی 
کارگـزاران حـج بـا رهبـر معظـم انقـاب حضـرت آیـت اهلل خامنـه ای دیـدار 
کردنـد. ایشـان در ایـن دیـدار عـاوه بر تبیین جنبه های مختلف سیاسـی 
برگزیـده  ادامـه  در  داشـتند.  حج گـزاران  مهمی بـه  توصیه هـای  حـج،  عبـادی  و 

بیانـات رهبـر معظـم انقـاب را می خوانیـم.  

حج، سیاسی است
رهبر معظم انقالب در دیدار با کارگزاران حج:
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الفت و برادری است. در روایات صادره از ائّمه هدی )علیهم 
کــه در  کیــد شــده اســت، تحریــض شــده اســت  الّســالم( تأ
مســجدالحرام، یا مســجدالّنبی با کسانی که شــیعه نیستند 
نماز بخوانید، در نمــاز آنها شــرکت کنید، به آنهــا اقتدا کنید؛ 
]این ها[ روایات ما اســت؛ این الفت اســت، ایــن ایجاد الفت 
بیــن بــرادران مســلمان اســت. اینکــه مــن شــنیده ام حــاال 
بعضی اصــرار دارنــد که در محــّل کاروان هــا و هتل هــا و غیره 
نمــاز جماعت برگــزار کنند، سیاســت درســتی نیســت، روش 
درســتی نیســت؛ بروند داخل مــردم، بــا بقّیه مســلمان ها در 
مسجدالحرام، در صفوف منّظم نماز در مسجدالّنبی شرکت 
کنند. تشــکیل اّمــت اســالمی در اجتماعات بزرگ مســلمین، 

جزو آن چیزهایی است که در حج وجود دارد.
یکی از چیزهــای مهّمی کــه حّجاج ایرانــی باید بــه آن توّجه 
کنند، ایــن اســت که حاجــی ایرانــی بایــد بــه مّلّیــت ایرانی و 
هوّیت ایرانــی و جمهوری اســالمی ایران آبرو ببخشــد؛ کونوا 
َلنــا َزینا. رفتــار حاجی ایرانــی -چه رفتــاری که با دوســتانش 
دارد، در ســلوک طبیعــی زندگــی اش دارد، با وقار، بــا متانت، 
با رفتار عاقالنــه، خردمندانه؛ چه رفتاری که بــا بقّیه فرقه ها 
و مّلت هــا و ماننــد اینهــا دارد، محّبــت، منطــق، اســتدالل، 
رفتار محترمانه؛ در همه اینها- باید نشــان بدهد برجستگی 
ُخلقّیات اجتماعــی مّلت ایــران را؛ این واقعًا یــک چیز مهّمی 
اســت. بــاز در روایــات مــا از طــرف ائّمــه )علیهــم الّســالم( به 
کید زیادی شده است که رفتارتان را، گفتارتان را،  شیعیان تأ
برخوردتــان را، ُمداراتتان را بــا بقّیه مســلمان ها جوری کنید 

که مایه آبرو باشید، مایه عّزت باشید.
آن کسانی هم که متصّدی امور این مناطق حج، مّکه و مدینه 
و امثال اینها هستند -]یعنی[ دولت سعودی- وظایف سنگینی 
به عهده دارند؛ جزو وظایف اینها هم هســت که امنّیت حّجاج 
را تأمین کنند، حرمت و کرامــت حّجاج را تأمین بکنند. کرامت 
حاجی ]مهم اســت[؛ ضیوف الّرحمان هســتند، اینها مهمانان 
خدای متعالند؛ باید احترام اینها محفوظ باشد. رفتارهایی که 
به کرامت اینها صدمه می زند و به معنای اهانت به حاجی است 
حتمًا باید برداشــته بشــود. البّته محیط را نبایــد امنّیتی کنند؛ 
امنّیت حّجــاج را رعایت کنند اّما محیــط را یک محیط امنّیتی 
نکننــد؛ محیــِط آرام، محیــِط زندگــی خــوب. در ایــن مّدتی که 
کز هستند -حاال یک  حّجاج در مّکه و مدینه و بقّیه مناطق و مرا

ماه کمتر، بیشتر- باید رفتاِر آنها یک رفتار مناسبی باشد.

     فرصت حضور
به دعا و نماز و خشــوع و توّســل خیلــی اهّمّیت بدهیــد؛ واقعًا 
فرصت حضور در مســجدالحرام و مســجدالّنبی یک فرصت 
مغتنمی اســت کــه بــرای انســان عــادی به آســانی به دســت 
نمی آیــد؛ حــاال بــرای شــما، بــرای آن حّجــاج محتــرم ایرانی 
حاصــل شــده، توانســته اند، توفیــق پیــدا کرده اند بــه اینجا 
رســیده اند. دعای در مسجدْین، نماز در مســجدْین، طواف 
ع، توّجه، این ها را از دست نباید داد.  در مسجدالحرام، تضّر
اینکه بیفتند داخل بازارهــا و از اینجا به آنجــا و خرید و مانند 

اینها، خالف شأن یک مؤمن قدردان حّج ابراهیمی است.
 حاصــل مطلــب ایــن اســت که حــج یــک فریضــه اســتثنائی 

و ممتاز اســت و آیاتی کــه در باب حج هســت و روایاتــی که در 
باب حج هســت، همه نشــان دهنده این اســت که بایســتی 
گون فــردی و اجتماعی بدهد به  این فریضه درس های گونا
گر  آن کسی که موّفق شده است این فریضه را انجام بدهد. ا
بخواهیم کــه به معنای واقعــی کلمه این امــر را، این فریضه 
بــزرگ را اطاعــت کنیــم و به جــا بیاوریــم، بایــد این نــکات را 

توّجه کنیم و رعایت کنیم.
کارهــای مهــم و الزم اســت،   و برائــت از مشــرکین یکــی از 
همچنان که نمازهای جماعت در مســجَدْین شــریفْین -که 
عــرض کردیــم- و همچنیــن دعــا ]الزم اســت.[ دعــای ندبه 
خوبی را، دعــای کمیل خوبــی را حّجاج ایرانی معمــواًل اقامه 
می کردنــد و می کنند؛ بســیار کار خوبی اســت؛ تالش بشــود تا 
ع دسته جمعی  انجام بگیرد ان شاءاهلل؛ ]چون[ این یک تضّر
اســت در بهترین مکان هــا و توّجه بــه خدای متعال اســت. از 
خــدای متعال بخواهیــد که مشــکالت و گرفتاری هــای اّمت 
اســالمی را، گرفتاری های جوامع اســالمی را برطرف کند، شــّر 

دشمنان را از سر دنیای اسالم کم کند.
امــروز همیــن معــارف اســالمی، همیــن حقایــق اســالمی، 
مورد دشــمنی شدید دشــمنان اســالم است. دشــمنی واقعی 
همین مســتکبرین، همین آمریکا که مالحظــه می کنید این 
جــور وحشــیانه به فضــای اســالمی و محیــط اســالمی و مردم 
مســلمان در زمینه هــای مختلــف فرهنگــی و اقتصــادی و 
سیاســی و امنّیتی و غیره، تهاجم می کنند، بــا همین حقایق 
گــر مســلمان ها ایــن حقایــق اســالمی را کنــار  اسالمی اســت؛ ا
بگذارنــد و بــه رنــگ آنهــا دربیاینــد و بــه شــکل آنهــا زندگــی 
بکننــد، ایــن دشــمنی ها برداشــته می شــود. بــا ایــن حقایق 
دشــمنند، چون ایــن حقایق اســالمی بر ضــّد منــش ظالمانه 
ع و خشــوع نمــاز می خوانید،  آنهــا اســت. وقتی شــما بــا تضــّر
َک َنســَتعین، در مقابل خدا خضوع  َک َنعُبُد َو ِاّیا میگویید: ِاّیا
و خشوع می کنید و معنایش این است که در مقابل غیر خدا، 
قدرت های ماّدی، خضوع و خشــوعی ندارید، تســلیم آن ها 
نمی شــوید؛ و همیــن مایه دشــمنی آنها اســت و همیــن مایه 
پیــروزی و پیشــرفت و صــالح و نجــات اّمــت اسالمی اســت. 
پایبندی بــه مبانی اســالم، پایبندی به شــریعت اســالم، آن 

چیزی است که مّلت اسالم را نجات خواهد داد.
 آنچه در جامعه خود ما محسوس اســت، این است که ما هر 
چه و در هر جایی که پایبندی خودمان را به مبانی اســالمی و 
حدود اسالمی بیشــتر نشــان دادیــم، خدای متعــال کمکش 
را بیشــتر شــامل حال ما کــرد و توانســتیم بــر مشــکالت فائق 
بیاییم؛ آنجایی کــه غفلت کردیم، چوب غفلــت خودمان را 
خوردیم. و من آنچه برای آینده این کشور و حّتی آینده اّمت 
اسالمی احســاس می کنــم و مشــاهده می کنم، این اســت که 
دشمنان وحشــی و درنده خو و ظالِم عالِم اسالم و مّلت ایران 
و اّمت اســالمی، باالخره مجبور خواهند شــد در مقابل اســالم 
زانو بزنند؛ و آنچه در آینده بــه توفیق الهی پیش خواهد آمد، 
عّزت اسالم و مسلمین و پیشــرفت جوامع اسالمی است. این 
آینده حتمی اســت، منتهــا تــالش الزم دارد؛ هیــچ مقصودی 
و هیــچ محصولــی بــدون تــالش، بــدون مجاهــدت، بــدون 

گذشت، بدون همکاری به دست نخواهد آمد.    

یکی از چیزهای 
مهّمی که حّجاج 

ایرانی باید به 
کنند،  آن توّجه 

این است که 
حاجی ایرانی 
ّیت 

ّ
باید به مل

ّیت  ایرانی و هو
ایرانی و جمهوری 
اسالمی ایران آبرو 

ببخشد؛ کونوا 
ینا. رفتار  نا َز

َ
ل

حاجی ایرانی 
-چه رفتاری که با 

دوستانش دارد، 
در سلوک طبیعی 
زندگی اش دارد، 

با وقار، با متانت، 
با رفتار عاقالنه، 
خردمندانه؛ چه 

رفتاری که با بقّیه 
ت ها 

ّ
فرقه ها و مل

و مانند اینها دارد، 
محّبت، منطق، 
استدالل، رفتار 

محترمانه؛ در همه 
اینها- باید نشان 
بدهد برجستگی 

ُخلقّیات 
ت 

ّ
اجتماعی مل

ایران را



راهــــــــبرد

تیر  98      مشاره  9 8

راهــــــــبرد

 دوره جدید

 حج به خاطــر اوصاف برجســته حضرت ابراهیــم، و نقــش کلیــدی او در بنیانگذاری 
کعبه و آبادی آن، و اعالم حج به مردم، به حج ابراهیمی معروف و مشهور شده است و 
در منابــع دینــی، اعــم از قــرآن و روایــات و تاریــخ بــه زنــده نگهداشــتن یــاد ابراهیــم و حــج 
کید و پافشــاری شــده اســت.  نشــانه های حج ابراهیمی را می توان ایجاد  ابراهیمی ســخت تأ
وحدت بین مســلمانان، حج با معرفت و تســلیم و خلوص نیت همراه امنیت جاذبه دانست. 
امام راحل در تحقق این نشانه ها و تحقق حج ابراهیمی تالش خستگی ناپذیری انجام داد و 
کید دارند. در  بر اقامه حج ابراهیمی موفق شد و مقام معظم رهبری نیز بر پیمودن آن مسیر تأ
این مطلب به بیان برخی از جنبه هــای حج ابراهیمی از منظر امام خمینــی )ره( و رهبر معظم 

انقالب حضرت آیت اهلل خامنه ای می پردازیم.
آیت اهلل جوادی آملی در خصوص تــالش امام خمینی )ره( برای اقامــه حج ابراهیمی می گوید: 
کنون حج قبل از انقالب اســالمی و بعد از آن را مقایســه کنید، مردم ایران سال های متمادی  »ا
به مّکه مشــرف می شــدند چنان که »یطوفون حول تلک االحجــار اّلتی التضّروال تنفــع« اّما این 
کــرم)ص(، حضرت امــام خمینــی )ره( حج را به عنوان گوشــه ای از اســالم  فرزنــد برومند نبی ا
ناب شــناخت، اصل اصیل »من تمام الحّج لقاء االمام« را شناخت.  مســئله توّلی و تبّری حج را 
شناخت و تبیین کرد و حج ابراهیمی را تشــریح نمود، او حج منهای برائت را »جاهلی« دانست 
و حّج همراه با برائت از شرک و مشــرکین را حج ابراهیمی معرفی نمود. گرچه در این راه عده ای 

نثار و ایثار کردند و با انبیاء و اولیاء محشور شدند، اما او حج را اقامه کرد.«

ایشــان در بخــش دیگــر می گویــد: »یکــی از مواریــث عظیــم 
اقامــه  )ره(  راحــل  امــام  حضــرت  جــاودان  یادگارهــای  و 
حــج ابراهیمــی و احیــاء مراســم برائــت از مشــرکین اســت لذا 
بایــد کاری را کــه آن حضــرت در ایــن زمینــه انجــام داد نیــز 
بازگو شــود«. و اضافه می کنــد »...پیــش از این نیز هر ســاله 
دور خانــه خــدا طــواف می کردنــد و کنــار مقــام ابراهیــم نماز 
می خواندند و سعی صفا و مروه داشــتند و همه این مناسک 
بود. اّما در مناسک حج دو کار مهم که ابراهیم خلیل)ع( به 
فرمان ذات اقدس الــه انجــام داد، مورد غفلت بــود: تطهیر 
مراســم حج و زیــارت و ســرزمین حجــاز از لوث شــرک )تبّری 
از شرک و مشــرکین( و تنزیه جامعه اســالمی از نزاع و اختالف 

)ایجاد وحدت(.«

     ایجاد وحدت
یکی از نشــانه های حج ابراهیمی دوری جامعه اسالمی از نزاع 
و اختالف و ایجاد وحدت اســت. هر کــس کمترین نگاهی به 
یادگارهای حضرت ابراهیــم از لبیک و لباس احــرام، طواف، 
ســعی و صفا و حضــور در عرفــات و منی داشــته باشــد تمام آن 
را تجّلــی وحدت می یابد. امــام راحل نیز کــه در ایجاد وحدت 
کید بر آن نقش اساسی داشــت در مراسم  در جهان اســالم و تأ
حج بر ایــن امــر بــه شــّدت تکیــه می کــرد، بــه نمونه هایــی از 
کالم معظم لــه در ایــن بــاره توّجــه کنیــم: »عمــوم بــرادران و 
خواهران اســالمی باید توّجه داشته باشــند که یکی از مهمات 

احیای روح مناسک
امام خمینی )ره(، مقام معظم رهبری و اقامه حج ابراهیمی
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فلســفه حج، ایجــاد تفاهم 
بیــن  بــرادری  تحکیــم  و 
مسلمین اســت.« و »یکی از 
فلسفه های مهم اجتماعی 
عظیم، در سراســر جهان در 
ایــن مقــام مقــّدس و مهبط 
پیوســتن  هــم  بــه  وحــی، 
مسلمانان جهان و تحکیم 
وحدت بین پیــروان پیامبر 
اســالم و پیروان قــرآن کریم 
طاغوت هــای  مقابــل  در 

جهان است«.
در کالم مقام معظم رهبری 
»مــا…  می خوانیــم:  نیــز 
همــواره اصــرار بــر وحــدت 
فــرق مســلمین داشــته کــه 
یکی از آخرین آن ها تشکیل 
تقریــب  جهانــی  مجمــع 
اسالمی اســت.«  مذاهــب 
و  »طــواف  همچنیــن  و 
ســعی و نمازهــای جماعت 
و همــه حــرکات و ســکنات 
دســته جمعی در حــج ایــن 
درس وحدت را بــه حج گزار 
می رســاند و آن را در اعمــاق 

وجود او نفوذ می دهد.«

     شهر امن
دیگر نشــانه حــج ابراهیمی وجــود امنیت همه جانبه اســت، 
چرا که هم ابراهیم)ع( از خداوند خواســت »و اذقال ابراهیم 
رّب اجعل هذا بلدًا آمنًا؛ )به یاد آر( زمانی را که ابراهیم گفت: 
خدایا این شــهر را، شــهر امن قــرار بده.« کــه مکه را امــن قرار 
دهد و هــم خداونــد اعــالم کرد کــه »فیــه آیــاٌت بّینــات مقام 
ابراهیم و من دخله کان آمنًا؛ در آن نشانه های روشنی است 
)از جملــه( مقــام ابراهیم و کســی که داخــل آن )خانــه خدا( 

شود در امان خواهد بود.« 
امــام صــادق)ع( می فرمایــد: »هــر کــس داخــل حــرم شــود از 
مــردم و بر آن پنــاه بــرد در امنیت اســت و کســی از گناهکاران 
که داخل بیت شــود و به آن پناه برد از خشــم الهــی در امنیت 
است، ُوحوش و درندگان و پرندگانی که داخل حرم شوند در 

امنیت هستند.«
امــام راحل بــر مســئله امنیــت همه جانبــه خانه خدا ســخت 
کیــد داشــت. لــذا بعــد از حــج خونیــن فریــاد او بلنــد شــد  تأ
که:»جنایت تاریخی شکســتن احترام حرم امــن الهی که دل 
مســلمانان متعهد جهــان را آتش زد چیزی نیســت کــه تا ابد 

کت بود.«  بشود آن را فراموش کرد و یا سا
همچنین ایشان اشــاره فرمود: »امروز حرم، حرم است اّما نه 
برای ناس، که برای آمریکا و کسی که به آمریکا لبیک نگوید 

و به خدای کعبه رو آورد سزاوار انتقام خواهد شد.«

     خلوص نّیت
نشــانه دیگر حــج ابراهیمی خلوص نّیت اســت. قــرآن کریم 
می فرماید: »و اذ یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل 
رّبنا تقّبــل مّنــا اّنک انــت الســمیع العلیــم. و )بــه یــاد آورید( 
هنگامی را که ابراهیم و اســماعیل پایه هــای خانه )کعبه( را 
باال می بردنــد )و می گفتند( پروردگارا! از ما بپذیر که تو شــنوا 

و دانایی.«
امــام راحــل )ره( دربــاره اخالص می گویــد: »وظیفــه ای که از 
همه وظائف باالتر اســت این که اخالص داشــته باشیم برای 
کارهایی که می کنیم.« از مهمــات در همه عبادات، اخالص 
گر خدای نخواســته کســی عملــی را برای  در عمل اســت که ا
خودنمایی و عرضه به دیگران انجام دهد و خوبی عملش را 
کید  خ دیگری بکشــد، عمل او باطل اســت. همچنین تأ به ر
می فرماینــد: »مواظــب باشــید کــه اعمالتــان، اعمــال صالح 

باشد، قیامتان برای خدا باشد، اعمالتان برای خدا باشد.«
مقــام معظــم رهبــری نیــز آنجــا کــه دربــاره نقــش اســالم در 
ســرزمین مّکــه می گوینــد بــه ایــن نکتــه اشــاره می نماینــد: 
»خاطرات اســالمی در این ســرزمین برای هر مسلمان متدبر، 
در حکــم داروی شفابخشــی اســت کــه او را از ضعــف و زبونی 
نجــات می دهد…اینجــا بــود کــه اخــالص و جهــاد پیــروزی 

کامی آورد…« آفرید، و مال دوستی و غنیمت طلبی نا

     تسلیم و معرفت
حج ابراهیمی حجی اســت که همراه با تسلیم در مقابل اوامر 
الهی باشــد و تســلیم هم وقتی کامــل خواهد بود کــه معرفت 
و شــناخت عمیــق در کنــار خود داشــته باشــد. »رّبنــا و اجعلنا 
مسلمین لک و من ذّریتنا اّمًه مسلمًه لک و ارنا مناسکنا وتب 
علینا اّنک انت الّتواب الّرحیم؛ پروردگارا! ما را تســلیم فرمان 
خود قرار ده، و از دودمان ما اّمتی که تســلیم فرمانت باشند، 
)به وجــود آور( و طــرز عبادتمان را بــه ما نشــان ده و توبه ما را 

بپذیر که تو توبه پذیر و مهربانی.«
حضرت ابراهیم نبی صد درصد تســلیم امر الهــی بود »اذ قال 
له رّبه اســلم قال اســلمت لــّرب العالمین؛ وقتی پــروردگارش 
بــه او گفــت تســلیم بــاش گفــت: تســلیم پــروردگار جهانیان 
هســتم.« و در آیــه دیگــر می خوانیــم: »فلّمــا اســلما و تّلــه 
للجبیــن.« عاّلمــه طباطبائــی می گویــد: منظــور از مناســک 
)در ارنــا مناســکنا( افعال عبــادی و اعمالی اســت کــه انجام 
می دادند و با تعبیر »ارنا« می خواستند که حقیقت آن اعمال 
بــه آن ها نشــان داده شــود، نــه تعلیم تکالیــف، ماننــد آنچه 
در »و اوحینا الیهــم فعل الخیــرات؛ وحی کردیم بــه او انجام 
کارهای نیک را.« آمده است ارنا یعنی همان شناخت عمیق 

و آن حقیقت اعمال است.
امام راحــل )ره( می گویــد: »الزم اســت حجاج مســائل حج را 
از واجبــات و محّرمات نزد علمــای اعالم به خوبــی یاد گیرند 
تا خــدای نخواســته تخّلفاتی حاصل نشــود کــه موجب هدر 
رفتن زحمات آنان گردد یا موجب ُمِحّل نشــدن آنان شــود و 

برای خودشان اشکاالتی پیش آید.«
و  الهــی  میقات هــای  »در  می فرماینــد:  ایشــان  همچنیــن 
مقامــات مقــّدس… حجــاج عزیــز از تمــام وابســتگی های به 

خاطرات 
اسالمی در این 

سرزمین برای هر 
مسلمان متدبر، 
در حکم داروی 

شفابخشی 
است که او را از 
ضعف و زبونی 

نجات می دهد…
اینجا بود که 

اخالص و جهاد 
ید،  پیروزی آفر
و مال دوستی و 

غنیمت طلبی 
کامی  آورد نا
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غیر حق آزاد… و با انــوار تجلّیات الهــی منّور گردد تــا اعمال و 
مناســک این ســیر الی اهلل بــا محتــوای حــج ابراهیمی و پس 
از آن، حــج محّمــدی، آراســته گــردد و بــا ســبکباری از افعال 
طبیعت، همگان سالم از وزرهای منی و منّیت، با کوله باری 
از معرفت حق و عشــق محبوب بــه اوطان خود بــاز گردند… 
با مشــتی پر از ارزش های انسانی اســالمی که پیغمبران بزرگ 
از ابراهیم خلیــل اهلل تا محّمــد حبیب اهلل صلــی اهلل علیهم و 
آلهم اجمعین به انگیزه آن مبعوث شدند به دوستان عاشق 

شهادت، بپیوندند.«
کالم مقــام معظــم رهبــری نیــز می خوانیــم: »شــناخت  در 
عظمــت و رحمــت خداونــد در حــج بــه معنــی تأّمــل در پایــه 
گذاری این خانه اســت که در عین حال، هم خانه خداســت 
و هم خانه مردم… هم جایی است که انسان نیازمند، بدان 
رو می کند و هم نقطه ای اســت که عظمت آییــن الهی در آن 
جلوه گر می شود. آمیزه ای از شکوه و عظمت و صفا و سادگی، 

یادگاری از نخستین ندای توحید.«

      والی اهل بیت
از نشــانه های دیگر حــج ابراهیمی این اســت کــه روح حج را، 
گــرد والیــت و محّبــت علــی)ع( و اوالد او  طــواف جــان در گردا
تشکیل دهد. خوب است این بخش را از زبان استاد جوادی 
آملی بشنویم: »اساس و روح حج چیز دیگری است. حضرت 
امام باقر )علیه آالف التحیه والثنا( که مظهر علم ذات اقدس 
اله و باقر علوم االولین و اآلخرین اســت، وقتی به مّکه مشرف 
شد، دید مردمی کنار کعبه طواف می کنند فرمود: »هکذا کانوا 
یطوفون فی الجاهلیــه« در جاهلیت نیز این چنین اشــواط بر 
می داشــتند…این بیان به طور مکرر در بیانــات اهل بیت)ع( 
آمده اســت تا زائــران کعبــه بدانند کــه در کنار »کعبــه گل« آن 
»کعبــه دل« که اصل والیت و رهبری اســت محفوظ اســت.« 
قرآن از زبان حضرت ابراهیم نبی نقل می کند: »فاجعل افئدًه 
من الّناس تهوی الیهم؛ پــروردگارا! دل هــای گروهی از مردم 
را به فرزندان من مشــتاق کن« ایــن آیه در قبــال )آیه( کریمه 
حج، پیام دارد، یعنی مردمی کــه از نقاط دور و نزدیک به حرم 
خدا مشّرف می شوند، موظفند دو کار انجام دهند: اّول اینکه 
با بدن، دور آن سنگ هایی که »التضّر و ال تنفع« است بگردند 
و دوم اینکه با جان، گرد حرم والی اهل بیت و رهبری علی و 
اوالد او طــواف کنند. خدای ســبحان پیام اّول را کــه با ابدان 
مردم کار دارد، به عهده ابراهیم خلیل)ع( گذاشته و فرمود: تو 
اعالن کن، مردم می آینــد »و اّذن فی الّناس بالحج یأتوک…« 
اّما وقتی مردم به جان بیایند تا والی خــود را به اهل بیت)ع( 
کاری و نثار جــان و  عرضــه کننــد و آمادگــی خــود را بــرای فــدا
ایثار مال ارائه دهنــد »حضور الحاضر و قیــام الحّجه به وجود 
الناصــر« محقــق می شــود کــه ابراهیــم خلیــل)ع( آن کار را از 
خدای ســبحان چنین درخواســت نمود و فرمود: »پروردگارا! 
تســخیر دل های مــردم که بــه اطــراف کعبــه دل بگردند، به 

عهده تو است.«
طبق بیان نورانی حضرت امام باقــر)ع( حّجی که رهبری در 
آن حضور و ظهور ندارد حج ناقص است »من تمام الحج لقاء 
االمام« البته، این شــامل همه عبادات بوده و اختصاصی به 

حج ندارد.. این ســخن حضــرت امام باقــر)ع(…از آیه کریمه 
کــه در  کملــت لکــم دینکــم، و اتممــت علکیــم…«  »الیــوم ا
حجه الــوداع نازل شــده، الهــام و مــدد گرفته اســت. خداوند 
سبحان، اســالم همراه با والیت و رهبری را برای ما پسندیده 
اســت. دین خدا پســند، دینی اســت که بــا »کمــال نعمت« و 
»تمام والیت« آمیخته باشــد، پس نــه تنها »من تمــام الحّج 

لقاء االمام« بلکه »من تمام االسالم لقاء االمام« است.
کید شــده، کــه حــج کامل و  در روایــات نیــز بر ایــن مســئله تأ
حــج ابراهیمی همراه با والیــت اهل بیت)ع( اســت. علی)ع( 
فرمــود: »خداوند با این ســنگ ها که در تقــّرب و تعّبد آن ها را 
ســود و زیانی نیســت، مردم را امتحان کرده اســت. بوسیدن 
احجار کعبه برای آن نیست که این حجر سود و زیانی دارد.« 
و در جــای دیگــر فرمــود: »حضــور الحاضــر و قیــام الحّجه به 
گر حضــور فراوان بیعــت کننده نبــود و یاران،  وجــود الّناصر؛ ا

حّجت بر من تمام نمی کردند.«
و حضرت باقــر)ع( نیز فرمــود: »اّنمــا امــروا ان یّطوفــوا بها ثّم 
ینفــروا الینــا فیعلمونــا بوالیتهــم و موّدتهــم و یعرضــوا علینــا 
نصرتهــم، ثّم قــرء قولــه ســبحانه و تعالــی فاجعل افئــدًه من 
الّناس تهوی الیهم؛ همانا امر شــده اســت )مردم( که طواف 
کننــد دور آن احجار پس کــوچ کنند به ســوی ما پس مــا را به 
والیتشــان و محبتشــان خبر دهند و یاری خــود را بر ما عرضه 
کنند پس ســخن خدا را تالوت کرد کــه می فرماید: پــروردگارا 
دل هــای گروهــی از مــردم را بــه فرزندان مــن مشــتاق کن.« 

ذیل همان دعا و درخواست ابراهیم علیه السالم است.
امام صــادق)ع( نیز در روایتــی فرمود: مراد از حــرم امن الهی، 
معرفت ما اهل بیت)ع( اســت »مــن اّم هذاالبیــت و هو یعلم 
اّنه البیت اّلذی امــره اهلل عّز و جّل بــه و عرفنا اهل البیت حق 
معرفتنا کان آمنًا فی الدنیا و اآلخره؛ کســی که قصد این خانه 
)خدا( کند و بداند که این خانه است که خدا امر به )طواف( 
آن کــرده اســت و مــا اهــل بیــت را آنچنــان کــه حــق ماســت 

بشناسد، در دنیا و آخرت در امنیت خواهد بود.«
امام راحل می فرماینــد: »بزرگ ترین درد جوامع اســالمی این 
اســت که هنوز فلســفه واقعی بســیاری از احکام الهی را درک 
نکرده انــد و حــج بــا آن همــه راز و عظمتــی کــه دارد هنــوز به 
صورت یک عبادت خشک و یک حرکت بی حاصل و بی ثمر 

باقی مانده است.«
یکی از مســائلی کــه در ایام حــج بــه آن بی توجهی می شــود، 
مســئله والیت اهــل بیــت اســت، مــردم نمــاز و زکات و روزه و 
حج را مــورد توّجه قــرار می دهند، ولی والیت مــورد بی مهری 
قرار می گیــرد. امــام باقر)ع( فرمــود: »مــردم چهار رکــن اّول را 

می گیرند و والیت را ترک می کنند.«
امام خمینــی )ره( می گویــد: »از ملت مســلمان می خواهم که 
از ائمــه اطهــار)ع( و فرهنگ سیاســی، اجتماعــی، اقتصادی، 
نظامی این بزرگ راهنمایان عالم بشرّیت به طور شایسته و به 
جان و دل و جان فشــانی و نثار عزیزان، پیــروی کنند. حج… 
هم معّطر به َنَفس نیایشگران و جای سجده متعّبدان و دست 
نیاز ثناگویان، هم مطَلع خورشــید اســالم در آغاز و هم مشــرق 
طلوع مهدی موعــود )عج( در انجــام، هم پناهــگاه دل های 

رمیده و هم امیدبخش جان های به ستوه آمده است.«    

حج… هم معّطر به 
َنَفس نیایشگران 

و جای سجده 
متعّبدان و دست 

یان، هم  گو نیاز ثنا
ع خورشید 

َ
مطل

اسالم در آغاز 
و هم مشرق 
طلوع مهدی 
موعود)عج( 

در انجام، هم 
پناهگاه دل های 

رمیده و هم 
امیدبخش 

جان های به ستوه 
آمده است
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»البتــه ملت های اســالمی باید بیدار باشــند و نباید دشــمن و 
توطئــه و حرکت هــای او را کوچک بشــمرند، باید بیــداری و 
برحذر بودن و هشــیاری خود را حفظ کنند. امروز، روز اتحاد 

و همدلی ملت ها و دولت های اسالمی است.«
اسالم به جهت برخورداری از مفاهیم دینی جذاب و پاسخگو 
بــودن بــه همــه نیازهــای معنــوی و مــادی بشــر، موقعیــت 
ممتــازی نســبت بــه ادیــان و ایدئولوژی هــای دیگــر دارد. 
انقالب اسالمی ایران یک رنســانس دینی بود که امواج اسالم 
را بار دیگر در سرتاســر جهان گســترانید. این انقالب با معرفی 
فرهنــگ متعالی اســالم ناب بــه جهانیــان،  مکاتــب مختلف 
فکری را به چالــش گرفت و مســلمانان و آزاد اندیشــان گیتی 
را به ســوی درک مشــترک و واقعی از مســائل جهــان رهنمون 
ســاخت که تنفر از آمریکا به عنوان شــیطان بزرگ در سرتاســر 
جهان و بــه خصوص میــان امت اســالمی یکی از نشــانه های 
آن اســت. در این شــرایط دشــمن کــه حیــات خــود را در خطر 
می بینــد، یــک جنــگ وســیع عقیدتــی، سیاســی، فرهنگی و 
نظامی علیه جهان اسالم به راه انداخته است. چنین تهاجم 
گرفتــه،  ســنگین و وســیع کــه همــه ارکان جهــان اســالم را فرا
غ از مذاهب سنی و شیعه  تهدید مشــترک همه مســلمانان فار
گر جهان اســالم اندیشــه ای بــرای این تهاجــم بزرگ  اســت. ا
نکند، باید شــاهد فرایند اســتحاله فرهنگی و ســلطه استعمار 
ســوی  از  اسالمی باشــد.  ســرزمین های  شــدن  کوچک تــر  و 
دیگــر غــرب مهاجــم بــا ترفنــد جدیــد اصــل تفرقه انــدازی در 
میان مذاهــب و اقوام مســلمان و تشــویق افراطیــون را محور 
راهبردهای خــود قرار داده اســت. مبانی ایــن راهبرد، کنترل 
جهان اسالم از طریق کنترل شیعه با اهل سنت و کنترل اهل 
سنت با شیعه از طریق شــکاف مذهبی اســت. از این رو است 
کید کنیم: جهان اســالم بیش از گذشته به انسجام  که باید تأ
و وحدت اســالمی نیازمند اســت و حج این ظرفیــت را دارد که 
در جهــت منافع امــت اسالمی مســلمانان را حول محــور خانه 

توحید گرد هم آورد.    

یکــی از محورهــای اساســی حــج »تحول آفرینــی در جهــان اســالم در جهت مــادی و 
معنوی« اســت. برای نیل به این مهم، جهان اســالم همه ظرفیت هــای الزم و مهم 
چون جمعیــت، ایدئولــوژی و موقعیــت اســتراتژیک را دارد. عده مســلمانان جهــان اینک بر 
اســاس آمارهای ســازمان ملل متحد از یک میلیارد و دویســت میلیون نفر گذشته است. این 
گرچــه در بخش هایــی از جهــان متمرکــز اســت، امــا توزیــع آن را می تــوان با  جمعیــت بــزرگ ا
درصدهــای مختلف در سرتاســر جهان دید. ایــن جمعیت بزرگ بــه چیزی کــه در این مقطع 
بیــش از همــه نیــاز دارد، هویت مشــترک با محوریت اســالم اســت کــه در صــورت تحقق آن، 
مسلمانان را به یک محور و نقطه ثقل در نظام و ساختار جهانی مبدل خواهد نمود. استکبار 
با شــناختی که از اثرات و پیامدهــای قدرت یابی مســلمین در صورت نیل به هویت مشــترک 
دینــی در نظام جهانــی ســلطه دارد، حرکت هایی را سال هاســت در جهت تضعیــف وحدت و 
هویت مشــترک مســلمانان به پیش می برد و در ســال های اخیــر به آن شــدت و حدت هرچه 
بیشــتری داده اســت. چنیــن شــرایطی، برقــراری تعامــل میــان مســلمانان را به عنــوان یک 
جامعه اثرگذار در نظــم نوین جهانی ضــروری می نماید، و ایام حج بهترین زمان، و ســرزمین 

وحی بهترین مکان برای این مهم است. 
به لحاظ موقعیت مکانی، کشــورهای اســالمی از ویژگی های منحصربه فردی در زمینه های 
کشــورهای  بــه  ایــن قابلیــت  کونومیــک برخوردارنــد.  ژئواســتراتژیک، ژئوپولتیــک و ژئوا
اسالمی امکان آن  را داده اســت که بتوانند در نظام های جهانی تأثیرات بسیار داشته باشند. 

برای فعال کردن این قابلیت ها، اتحاد اسالمی یک ضرورت حیاتی است. 
رهبــر معظم انقــالب در مناســبت های مختلف به روشــنگری در مــورد اقدامات دشــمن برای 
تفرقه میان امت اسالمی پرداخته و مسلمین را نسبت به پیامدهای وخیم تفرقه که وضعیت 
گاه ســاخته اند.  در فلســطین، افغانســتان و عراق را می توانیم از جمله پیامدهای آن بدانیم آ
ایشــان از جمله در یکی از پیام های نوروزی هشدار داده اند: »در ســطح دنیای اسالم هم یک 

تالش وسیع  و عمیق )برای تفرقه میان مسلمین( از سوی دشمن محسوس است.«
ایشــان همواره  وظیفه اول همه   مســلمین و رهبران اســالمی را اتحاد کلمه و همدلی دانســته 
و توجــه داده انــد:  »)دشــمنان به دنبــال آن هســتند( اختالف مذهبــی را بــزرگ کنند، جنگ  
شــیعه و ســنی را در هر نقطه ای از دنیا که ممکن باشــد، به وجود بیاورند.« ایشــان همچنین 
در رهنمودی دیگر خطــاب به ملت های منطقه و به خصوص فرقه ها و دســته های مختلف 
لبنانی چنیــن توصیه فرمودنــد: »ملت های منطقه و فرقه های اســالمی و پیــروان دین های 
مختلف در لبنان و در همه کشــورهای اســالمی باید دســت اتحاد به یکدیگر دهند و نگذارند 
تفرقــه آنان موجب قوت دشــمن شــود.« معظم لــه در همیــن رابطه در بیاناتشــان در مراســم 
شــانزدهمین ســالگرد ارتحــال امــام خمینــی )ره( در توصیه بــه ملل اســالمی اظهار داشــتند: 

غالمحسیناسالمیفرد

کانون تعامل و همدلی
حج می تواند مسلمانان را حول محور خانه توحید گرد هم آورد
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 دوره جدید
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تا آخریــن نفــس از دســت نخواهــد داد.« ایشــان اســتفاده از 
فرصِت حج، برای تبیین ماهیت واقعی جمهوری اسالمی را، 
تکلیــف کارگزاران حــج می دانــد و به آنــان ســفارش می کند، 
در ارتباط با ســایر مســلمانان، اهداف بلند انقالب اســالمی را 
تبییــن کنیــد و دل هــای مســلمانان را کــه در سراســر جهــان 
برای انقالب اسالمی و جمهوری اسالمی می تپد، شاد سازید. 
»شــما که کارگــزار حج اید، شــما کــه دلتــان لبالــب از اعتقاد و 
ایمان به نظــام جمهوری اسالمی اســت، در حــج در کنار این 
برادر مســلمانی که در معرض این تبلیغات قرار گرفته است، 
تکلیــف اولتــان چیســت؟ تبییــن. معــارف اســالمی و معارف 

نظام اسالمی را تبیین کنید.«

گاهی از وضعیت مسلمانان      آ
کم جهان اســالم اســت کــه می تواند  حج مظهــر نیــروی مترا
بــا اجتمــاع عظیــم مســلمانان در مکــه و مدینــه، بزرگ ترین 
مشــکالت را از ســر راه مســلمین بــردارد. اجتمــاع مســلمانان 
در ســرزمین وحی می توانــد افکار آنان را به ســوی مشــکالت 
متوجه ســازد و راه حل هایی که از این اجتماع می تواند برای 
مسلمانان حاصل شــود، در هیچ اجتماعی به دست نخواهد 
ع می فرماید:  آمد. امام خمینــی )ره( با اشــاره بــه این موضــو
»باید در ایــن اجتماع عظیــم الهی که هیچ قدرتــی جز قدرت 
الیــزال خداونــد نمی توانــد آن را فراهــم کنــد. مســلمانان به 
بررسی مشــکالت عمومی مســلمین پرداخته و در راه رفع آنها 

با مشورت همگانی کوشش کنند.«
توجــه بــه مشــکالت جهــان اســالم و مســلمانان در حــج، از 
مهم تریــن دغدغه هــای امــام و رهبــری بــوده و هســت کــه 
مکرر در بیانــات و پیام های خود بدان اشــاره کرده اند و کمتر 
گر حــج ابراهیمی وجود دارد کــه به این  پیامی از ایــن دو احیا
موضوع اشــاره نشــده باشــد.  امام خمینی)ره( در اولین پیام 
به حج گزاران بعــد از انقــالب می گویــد: »بــرادران و خواهران 
کــه تمــام منافــع مــادی و معنــوی  گاهیــد  مســلمان مــن! آ
همگــی مــا را ابرقدرت هــای شــرق و غــرب می برنــد و مــا را در 
فقر و وابســتگی سیاســی، اقتصادی، فرهنگــی و نظامی قرار 

داده اند. به خود آیید و شخصیت اسالمی خود را بیابید.«
مقام معظم رهبری بــا توجه بــه همین مشــکل در پیام خود 
به زائران بیت اهلل الحرام می فرماید: »کشورهای اسالمی، در 
یک قرن اخیر، ضایعات جبران ناپذیــری را تحمل کرده اند. 
مــوج اســتعمار و کشورگشــایی غربیــان، بیشــترین آســیب را 
به ملت های مســلمان زد کــه ثروت هــا و منابع مادی شــان، 
آنان را آماج تهاجم های همه جانبه دول اســتعمارگر ساخته 
بود. حاصل این دســت اندازی ها برای مســلمانان... عقب 

افتادگی علمی و مادی بود.«
ایشــان برای درمان معضالت فرهنگی، سیاســی، اجتماعی 
و اقتصادی اســالم، یک راهکار مهم پیشــنهاد می کنند و آن 
گــر مســلمانان قدر حج  بهره بــرداری از فرصت حج اســت. »ا
را بشناســند و از این نقطــه التقا و مرکــز اجتماع همه ســاله به 
درســتی بهــره ببرنــد، بخــش مهمــی از ایــن حصــار نومیدی 
وتلقیــن ضعف که برگرد ملت ها کشــیده شــده اســت، ویران 

خواهد شد.«

     معرفی انقالب و جمهوری اسالمی
از نــگاه امــام و رهبــری، حــج یکــی از فرصت هــای بــا برکــت بــرای معرفــی انقــالب 
اسالمی اســت و انقــالب هدیه ای اســت الهــی برای جهــان اســالم؛ انقالبــی که معرفی درســت 
گــر آن در اذهــان فســرده و خموده مســلمانان اســت. امام  آن، زنــده کردن اســالم و نقــش احیا
خمینی)ره( در یکی از پیام های خود به کنگره حج، خطاب به فرهیختگان حج گزار می گوید: 
»بر روحانیون محترم و نویسندگان و گویندگان متعهد الزم است که در فرصتهای مناسب و در 
محضر مسلمانان، به جبران تبلیغات مسمومی که از وســائل ارتباط جمعی وابسته به امریکا و 
اسرائیل، به شایعه افکنی و دروغ پردازی بر ضد اسالم و جمهوری اسالمی ایران اشتغال دارند، 

از اسالم و انقالب اسالمی ایران دفاع نمایند، و چهره واقعی آن را به جهانیان معرفی نمایند.«
از منظر مقام معظم رهبری، معرفی صحیح انقالب اســالمی معرفی حقیقت اسالم است؛ زیرا 
این انقالب از معارف بلند اســالم برخاســته اســت: »آنچه مهم است، این اســت که ما در حج 
باید چیــزی را منعکــس کنیم که ُلــب و مغــز انقالب و ُلــب و مغز هویت ماســت. آن چیســت؟ 
آن تصمیم قاطع بر تحقق اســالم است.« ایشــان یکی از مســؤلیت های مهم کارگزاران حج و 
مردم مســلمان ایران را، معرفِی پیام های بزرگ انقالب اســالمی می داند که همان ایستادگی 
در مقابل اســتکبار اســت و از کارگــزاران حــج و زائران خانــه خــدا می خواهد که بــا اعمال خود 
معّرف و ســفیر انقالب باشــند: »در درجــه اول، کارگزاران حــج، در درجه بعد، آحــاد حجگزار، 
همه با رفتــار، با گفتــار و با عملشــان نشــان دهند کــه ُزبــر الحدیــدی در اینجا وجــود دارد که 
عازم اســت حرکت خودش را ادامه بدهد. این، امید می بخشــد. این بزرگ ترین پیام اســالم 
و انقالب اســت کــه باید در همــه نوشــته ها، در همــه گفته هــا، در نشــریه زائــر... در همه چیز 

منعکس شود. بر این باید اصرار باشد.«
امام، انقالب اسالمی را عامل عزت مســلمانان می دانند  و مسلمانان را تشــنه آشنایی بیشتر با 
انقالب اسالمی می شمارند. ایشــان در این زمینه می فرماید: »شــما نمایندگاِن مردمی هستید 
که انقالب اسالمی شان... توانســته است ندای اســالم را، هر چند ضعیف، به گوش جهانیان 
رســانده و نظر آنان را به خود جلب کند. شــما حجاج محترم بیت اهلل الحرام، حامل پیام این 

ملت و نمایندگان این کشور هستید.«
مقام معظم رهبــری هــم در موقعیت هــای مختلف، حج گــزاران را به برافراشــته نگه داشــتن 
پرچم انقالب اســالمی در حج ســفارش کرده اســت. ایشــان می فرماید: »امروز شــما بــه دنیای 
اســالم عزت داده اید. ملت ایران با برافراشتن پرچم اســالم به یکایک مسلمانان در دنیا عزت 
داده اســت. لذا مســلمانان کشــورهای دیگر هم می خواهند دنبــال این الگو حرکــت کنند... 
کــرات خصوصــی و در اجتماعــات  در حــج، نگذاریــد ایــن پرچــم از دســت شــما بیفتــد. در مذا
عمومی نشــان بدهید که ملت ایران به برکت اســالم، عزیز و ســرافراز شده اســت و این عزت را 

درایـن نوشـته، بـا بررسـی فرصت آفرینـی حـج از منظـر امـام خمینـی )ره(  
از  بهره گیـری  بـا  کوشـیده ایم  سیاسـی،  ُبعـد  در  رهبـری  معظـم  مقـام  و 
پیام هـای ایشـان بـه کنگـره جهانـی حـج و بیاناتشـان در جمـع کارگـزاران 

حـج، ایـن موضـوع را بررسـی و واکاوی کنیـم.  

حجاج
سفیران انقالب

بررسی جنبه های سیاسی حج
در بیانات امام و رهبری
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     کمک به مظلومان
ســیره پیشــوایان دینــی، دفــاع از ســتمدیدگان و بی پناهــان 
اســت. آنان از پیروان خود می خواســتند که یاور ستمدیدگان 
و دشمن ستمکاران باشــند. معمار کبیر انقالب، پایه گذار این 
تفکر ناب علــوی به عنــوان یکــی از سیاســت های جمهوری 
اســالمی ایران بود و خلف صالحــش آن را ادامــه داده و کمک 
به مظلومان عالم را از اصول خدشه ناپذیر نظام معرفی کرده 
است. ایشان همه مسلمانان را به این امر مهم دعوت می کند 
و حــج را بهترین جایــگاه برای ایــن کار می داند: »آنــان که به 
صدق و درستی فرموده حضرت رسول)ص( که فرمود: »َمْن 
ُموِر اْلُمْسِلِمیَن َفَلْیَس به مسلم« باور و عقیده 

ُ
ْصَبَح اَل َیْهَتّمُ ِبأ

َ
أ

دارنــد، آیــا بــرای بــروز دادن این اهتمــام، جایــی بهتــر از حج 
بیــت اهلل و زمانی مناســب تر از ایــام معلومات ســراغ دارند؟... 
آری، حــج، فریضــه ای اســت کــه مهم تریــن گرفتاری هــای 

سیاسی امت اسالمی در آن و با آن قابل حّل است.«
رهبر کبیر انقالب و مقام معظم رهبری در همه پیام هایی که 
برای حج فرستاده اند، بدون استثنا به ظلم ستیزی و کمک 
بــه مظلومــان، بــه خصــوص مســلمانان بی پناه فلســطین، 
افغانســتان، لبنان، عــراق و کشــمیر اشــاره کرده انــد: »امروز 
قبلــه اول مســلمین )مســجداالقصی( بــه دســت اســرائیل، 
این غــده ســرطانی خاورمیانــه افتــاده اســت. امروز بــرادران 
فلســطینی و لبنانــی عزیــز مــا را بــا تمــام قــدرت می کوبــد و 
ک و خــون می کشــد.... امــروز کشــورهای آفریقایــی  بــه خــا
مســلمان ما زیر یوغ آمریکا و ســایر اجانب و سرسپردگان آنان 
دســت و پا می زننــد. امــروز آفریقــای مســلمان صــدای فریاد 
مظلومانــه خــود را هــر چه بیشــتر بلنــد می کنــد. فلســفه حج 
بایــد جوابگوی ایــن فریادهــای مظلومانه باشــد. گردش به 
دور خانه خدا نشــان دهنده این اســت کــه به غیر از خــدا ِگرد 

دیگری نگردید.«
بــه  کمــک  بــرای  حــج  زمــان  از  اســتفاده  دربــاره  رهبــری 
گاه کــردن مســلمانان از ظلمی کــه بــه جهان  ســتم دیدگان و آ
دشــوار  وضــع  هرکــس  »امــروز  فرموده انــد:  مــی رود،  اســالم 
ملت های مسلمان و تسلط دولت جبار ایاالت متحده بر آنان را 
بداند، هرکس از جنایات صهیونیست ها و توطئه های پنهان 
گاه باشد، هرکس از پیشرفت  آنان علیه کشورهای مســلمان آ
ایــن غــده بدخیــم ســرطانی در ارکان اقتصــادی و سیاســی 
دولت های منطقه احساس خطر کند، هر کس وضع تیره ملت 
فلســطین را ببیند... هرکــس از وضــع جنوب لبنــان و مناطق 
دائمًا در معرض تهاجم آن با خبر باشد... هرکس از افغانستان 
وکشمیر... مطلع باشد، آری هرکس که این حقایق را دانسته و 
از غیرت اسالمی و احساس وظیفه دینی برخوردار باشد، تردید 
نخواهد کرد که از دست دادن ذخیره عظیم حج و ضایع کردن 
این پشتوانه مستحکم الهی برای اســالم و مسلمین خسارتی 

بی جبران و گناهی بی غفران است.«

     دشمن شناسی
گونــی بهــره می گیرنــد.  گونا دشــمنان انســان از ترفندهــای 
گاهــی بــا نقــاب دوســتی و دل ســوزی، مکارانــه، احســاس 
هــم دردی می کننــد و انســان خوش بــاور ممکن اســت تحت 

تأثیر این برخورِد به ظاهر دوســتانه قــرار گیرد و به او اعتمــاد کند. علی)ع( در ســخنی حکیمانه 
گر  ِاْن َشــَکَر«. »به دشــمن خود هرگز اعتمــاد نکن؛ ا و هشــداردهنده می فرماید: »ال َتاَمــْن َعُدوًا و َ
چه تشــکر کند«. امروز جهان اســالم گرفتار دشــمنانی اســت که از در حیله و مکر به غارت منابع 
مسلمانان مشــغولند و در مقابل، فرهنگ مبتذل خود را به مســلمانان تحمیل می کنند و آنان را 
از فرهنگ نــاب محمدی دور می ســازند. ســرزمین وحی و مناســک حــج، بهترین عرصــه برای 
شناخت دشمن و انتقال تجارب دشمن شناسی و مبارزه با دست های پنهان و آشکار آنان است.

رهبر کبیر انقالب با اشــاره بــه جایگاه حج در شــناخت دشــمنان می فرماید: »از آنجــا که حج و 
انجــام این فریضــه بــزرگ الهی از مســائل مهــم اســالمی و اجتماعات بــزرگ سیاســیـ   مذهبی 
جامعه مسلمانان می باشد و باید در انجام هر چه با شکوه تر و بهره برداری هر چه بیشتر از این 
اجتماع عظیم دینی ســعی کافــی مبذول شــود... این حقیقــت را به همگان گوشــزد کنند که 
دشــمنان اســالم با تمام قوا ســعی در ایجاد تفرقه و اختالف میان جوامع اســالمی دارند و به هر 
نام و هر وسیله که شده، می کوشند تا با ]ایجاد[ درگیری میان مسلمانان، زمینه را برای تسلط 

کامل و مجدد خود بر همه کشورهای اسالمی و چپاول و غارتگری خود مساعد سازند.«
مقام معظم رهبری نیز در این باره می فرماید: »تشــریع فریضه حج و ترتیب مناســک آن، هم 
نشــانه عظمت اســت و هم آیــت رحمت. بــا این شــناخت اســت که دل هــا به مشــاهده کعبه 
شریف در مســجدالحرام منقلب می شود و بیراهه ها به صراط مســتقیم می پیوندد و انسان ها 
دگرگونــه می شــوند ]و[ شــناخت دشــمن، محصــول همــه آن شــناخت ها و متمــم و مکمــل 
آنهاســت و بــدون آن، دل و ذهــن مســلمان، مخزنــی بی حصار اســت کــه از دســت برد راهزن 
و خائــن غارتگــر، مصون نیســت. در خــود اعمال حــج، رمی جمــرات، نمــاد دشمن شناســی و 

دشمن ستیزی است.«    
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غفلت زدایی از خویشتن

     خودشناسی
ــُه«. از جمله  خودشناســی مقدمه خداشناســی اســت؛ »َمْن َعَرَف َنْفَســُه َفَقْد َعــَرَف َرّبَ
ویژگی های حج، فراهم ساختن زمینه برای خودشناسی اســت. انسان در زندگی خود معمواًل 
اســیر روزمرگی می شــود و به آنچه در اطراف او می گذرد عــادت می کند؛ از همیــن رو از حقایق و 
واقعیات دیگر حیات خود غافل می شود. جداشدن انسان از وضعیت عادی و روزمره زندگی، 

این موقعیت را برای انسان فراهم می سازد که به خود و پیرامون خود توجه کند.
مناسک حج، از احرام تا تقصیر و از عرفات تا جمرات، مرحله به مرحله از تعلقات و خودخواهی ها 
رها شدن، به خود واقعی اندیشــیدن و خود را یافتن اســت. آنگاه که حجگزار لباس دوخته از تن 
بیرون می آورد و لبــاس بندگی و طاعت را بر تن می کنــد، هویت جدیدی می یابد و ایــن پس از آن 

است که عالیق مادی و دنیوی را قطع می کند و در کسوت احرام قرار می گیرد.
مقام معظم رهبری شناخت خود را جوهر همه عبادات و مناجات ها معرفی می کند و رسیدن 
بــه ایــن شــناخت را در سایه ســار حــج امکان پذیــر می دانــد: »ایــن شــناخت اساســی که جوهر 
همه عبادات و مضمون همــه مناجات هــا و راز و نیازهای اولیای خداســت، آدمــی را صیقل و 
صفا می بخشــد و او را برای دیگر شــناخت ها مســتعد، و بر پیمودن همه راه هــای کمال، توانا 
می سازد. در زندگی عادی، گرفتاری های دنیوی، دل را غافل و مشغول می سازد و او را از این 

معرفت روشن باز داشته و حج عالج قاطع این گرفتاری است.«
تفکر در آفاق و انفس، بهترین راه برای رســیدن به خودشناسی اســت و عرصه حج و سرزمین 
وحی، ایــن فرصــت را فراهم می کنــد؛ عظمــت کعبه و ســرزمین وحی، حضــور هزاران انســان 
موحد با رنگ ها و زبان های متفاوت، هر انســانی را به تفکر وامی دارد. همچنین جدا شدن از 
تعلقات مادی و شخصیتی و احرام بستن در لباسی مانند لباس آخرت، راه رسیدن به معرفت 

به ویژه معرفت النفس را فراهم می سازد.
مقام معظم رهبری با توجه به این حقیقت، خودشناســی را یکی از هدیه های حج می شمارد 
و به حج گزاران و عمره گزاران ســفارش می کند کــه از این فرصت فراهم شــده، باالترین بهره را 
برگیرند که مجموعه شــناخت هایی کــه در حج حاصل می شــود، در هیچ موقعیــت و عبادت 
دیگری یک جا به دســت نمی آید: »نخستین هدیه حج به کســی که مایل است چشم خود را 
به حقایق بگشــاید و از نیروی خدادادی فهم پدیده ها بهره بگیرد، همان معرفت و شــناخت 
منحصر به فردی اســت که عادتًا جز در حج در اختیار خیل عظیم مســلمانان قــرار نمی گیرد و 
هیچ پدیده دیگری نمی تواند مجموعه شناخت هایی را که در مراسم حج قابل وصول است، 

یک جا در اختیار ملت اسالمی قرار دهد. این معرفت، شناخت خود ]است[.«

فرصت سازی های اخالقی و عرفانی حج
در بیان رهبران انقالب اسالمی

یکـی از فرصت هایـی کـه حـج بـرای حج گـزاران فراهـم می کنـد، فرصـت 
خودسـازی و تزکیـه نفـس و پاالیـش درون از رذائـل و آمـاده شـدن نفـس 
بـه  مقالـه  ایـن  در  اسـت.  پـروردگار  رحمـت  جلوه هـای  دریافـت  بـرای 
بررسـی فرصت هـای اخاقـی- عرفانـی حج از دیدگاه امام خمینـی )ره( و رهبر 

معظـم انقـاب آیـت اهلل خامنـه ای می پردازیـم.  

داوودحسینی

     غفلت زدایی
به طور طبیعی اولین شرط برای اینکه انسان حرکت تکاملی 
خــودش را در جهت قــرب الی اهلل آغــاز کند، این اســت که به 
این مســئله توجه پیدا کند و از »غفلت« و بی خبــری در مورد 
آن بیــرون بیاید. تا زمانی که انســان پرده غفلــت را کنار نزده 
خ نخواهد داد، بلکه اساســًا انسان  باشــد، نه تنها تزکیه ای ر
جایــگاه خــود را در جغرافیــای هســتی در نخواهــد یافــت. 
به همیــن دلیل اســت کــه برخــی از آیــات، علــت محرومیت 
انســان از ســعادت و گرفتــار شــدنش بــه شــقاوت را »غفلت« 
ْنِس  َم َکِثیرًا ِمَن اْلِجــّنِ َو اْلِ نــا ِلَجَهّنَ

ْ
معرفی کرده اند: َو َلَقْد َذَرأ

ْعُیــٌن ال ُیْبِصُروَن ِبهــا َو َلُهْم 
َ
َلُهْم ُقُلــوٌب ال َیْفَقُهــوَن ِبها َو َلُهْم أ

ولِئَک ُهُم 
ُ
 أ

ُ
َضّل

َ
ْنعاِم َبْل ُهْم أ

َ
ولِئَک َکاْل

ُ
آذاٌن ال َیْسَمُعوَن ِبها أ

اْلغاِفُلوَن )اعــراف: 179(. »بــه یقین، گروه بســیاری از جن و 
خ آفریدیم. آن هــا دل هایــی )عقل هایی(  انــس را بــرای دوز
دارند که بــا آن ]اندیشــه نمی کنند و[ نمی فهمند و چشــمانی 
کــه بــا آن نمی شــنوند.  کــه بــا آن نمی بیننــد و گوش هایــی 
آن ها همچــون چهارپایان انــد؛ بلکــه گمراه تر! اینــان همان 
غافالنند ]چرا که با داشــتن همه گونــه امکانــات هدایت، باز 

هم گمراهند.«
کــه انســان ها از  صحنــه حــج فضــای بســیار خوبــی اســت 
غفلت بیــرون آینــد از روزمرگی و عادت کــه آنهــا را از حقایق و 
واقعیات دیگر حیات غافل کرده جدا شوند. حج، د ل کندن 
از وابســتگی های معمــول و وارد شــدن بــه فضایی اســت که 
ابزارهــای شــناخت را به کارگیــرد؛ با چشــم آثار و نشــانه های 
عظمت پروردگار را در ســرزمین وحی مشــاهده کند، با گوش 
خود پیــام پــروردگار را در ســرزمین توحید بشــنود و قلب خود 
ک آنهــا بــه کار انــدازد و بــا عریــان شــدن از همــه  را بــرای ادرا
تشــّخص های اعتبــاری بــا احــرام، و از هروله کــردن در صفا 
و مــروه و رفت و آمد بــا خــوف و رجا بــرای راه یافتن بــه بارگاه 

ملکوتی پروردگار، به هوشیاری برسد و از غفلت آزاد شود.
مقــام معظــم رهبــری غفلــت را عامــل ســقوط و انحرافــات 
اخالقی و انهدام تمدن ها معرفی کرده و حج را یکی از بهترین 
روش های غفلت زدایی فــردی و اجتماعی دانســته و در این 
زمینــه فرموده اســت: »حــج یکــی از برتریــن تدابیر اســالم در 
غفلت زدایی اســت. بین المللی بودن این مراســم، گویا این 
پیام را می رســاند که امت اســالمی در هویت جمعی خود نیز، 
جــدا از وظیفــه فــردی مســلمان، موظــف بــه غفلت زدایی از 

خویشتن است.«
ایشان مناســک حج را نوعی مبارزه با عوامل غفلت زا شمرده 
و فرموده است: »عبادات و مناسک حج، فرصت می دهد که 
ما اسارت و وابســتگی غفلت بار خود به لذت طلبی و هوس و 
تن آســایی را موقتًا ترک کنیم. احرام و طواف و نماز و ســعی و 
وقوف، ما را از یاد خدا سرشار، و به حریم الهی نزدیک می کند 

و لذت انس با خدا را در کام ها می نشاند.«

     خودسازی
خودســازی و تزکیه و تهذیب نفس گامی اساسی برای دوری 
از گناهــان و پیراســتن درون از رذایــل اخالقــی اســت و ســفر 
روحانی حج دستیابی به خودســازی و تزکیه نفس را آسان تر 
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می کند. حج گزاران در این ســفر برای کسب اخالق پسندیده 
گذشــتگی، عطوفــت و  و آماده ســازی درون بــرای از خــود 
مهــرورزی، ادب و احتــرام بــه دیگــران، صداقــت و درســتی، 
احسان و انفاق و... به تمرین می پردازند و خود را به فضایل 

اخالقی می آرایند.
قرآن کریــم در مورد محرمــات حج می فرمایــد: »َفال َرَفــَث َو ال 
« )بقــره: 197( »در حج، آمیزش  ُفُســوَق َو ال ِجداَل ِفی اْلَحــّجِ
جنســی با زنان و گناه و جدال نیســت.« این آیه به ســه مورد 
کســازی  از محرمات حج اشــاره دارد کــه هر یک در تطهیر و پا
ک کردن قّوه شــهوی؛  درون نقش دارد؛ »َفــال َرَفَث«، یعنی پا
»َو ال ُفُســوَق«، یعنــی تطهیــر قوه غضــب؛ »ال ِجــداَل«، یعنی 

تهذیب قوای فکری.
ــُه اْلَحــّجِ اْلِوَفــاَدُه ِإَلــی اهلِل... 

َ
امــام رضــا)ع( می فرمایــد: »ِعّل

ــَهَوات َو 
َ

َوالُخــروُج ِمــْن ُکّلِ َمــا اْقَتــرَف... َو َحْظِرَهــا َعــِن الّش
ذاِت«. »علت وجوب حج، مهمانی به ســوی خداســت... 

َ
الّل

گنــاه اســت و بازداشــتن نفــس از  ج شــدن از هرچــه  و خــار
خواسته های شهوی و لذت های مادی.«

آن حضرت در بخش دیگری از کالم خــود می فرماید: »َو ِمْنُه 
ْنُفِس َعِن 

َ
ْنُفس... ِ َو َحْظُر اْل

َ
َتْرُک َقَســاَوِه اْلَقْلِب َو َخَساَســِه اْل

اْلَفَســاِد َو...«. »و از آثار حج، ترک قساوت قلب و پستی نفس 
و دوری نفس از فساد است.«

از این بیانات اســتفاده می شــود که حج گــزار بــا قرارگرفتن در 
فضای معنوی حــج و ارتباط با صالحان، انگیزه خودســازی 
می یابد و تزکیه درون برای او آسان تر و جدی تر می شود. این 
موضوع در پیام هــای امام و رهبــری به حج گــزاران، جایگاه 
ویژه ای دارد. مقــام معظم رهبری در یکــی از پیام های خود 
به حج گزاران، ضرورت خودســازی و تزکیه نفس را در عرصه 
حج یــادآوری می کند و می گویــد: »برای فراهم شــدن زندگی 
سعادتمندانه و مطلوب انسان، تزکیه اخالقی فرد که گوهر او 

را از زشتی ها و آلودگی ها برهاند... ضروری و حتمی است.«
ایشــان در فرازی دیگر از پیام خود می گوید: »حج در آیینی پر 
کساری و اقتدار  راز و رمز، و در آمیزه شگفت آوری از شکوه و خا
و فروتنی، و حرکت و تالش درونی و برونی، نمادی از مبارزه و 
جهاد نفسانی... در راه تحقق حیات طیبه انسانی را در برابر 

سفر روحانی 
حج دستیابی به 

خودسازی و تزکیه 
نفس را آسان تر 

می کند
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چشــم آدمی می گــذارد و حج گــزار را بــه تمرین عملــی وظایف 
بزرگ خود وادار می سازد.«

مقــام معظــم رهبــری بــا توجــه بــه فرصــت مناســب حــج، به 
زائران توصیــه می کند از این فرصت طالیــی برای تزکیه نفس 
بهره گیری کنند. ایشان می فرماید: »به حجاج محترم ایرانی 
توصیه می کنم که از این فرصت ارزشمند برای تزکیه نفس... 
کثر استفاده را بکنند و از دعا و  و تحصیل رستگاری روحی، حدا

ع و تفکر و تصفیه روح، لحظه ای غفلت نکنند.« تضر
را  جهان ســازی  و  دیگرســازی  در  توفیــق  شــرط  ایشــان 
خودسازی معرفی می کند و می فرماید: »خودسازی مقدمه و 
شرط اساسی برای دیگرســازی و جهان سازی و ایجاد تحول 

و پیمودن راه های دشوار است.«
این ســخن رهبری بــه حدیث شــریف علــوی اشــاره دارد که 
 به 

َ
ْن َیْبــَدأ

َ
ــاِس ِإَمامــًا َفَعَلْیــِه أ فرمــود: »َمــْن َنَصــَب َنْفَســُه ِللّنَ

ِدیُبُه ِبِســیَرِتِه َقْبَل 
ْ
تعلیم َنْفِســِه َقْبــَل َتْعِلیــِم َغْیــِرِه َو ْلَیُکــْن َتأ

ِدیِبِه ِبِلَســاِنِه«. »کســی که خودش را امام برای دیگران قرار 
ْ
َتأ

می دهد، باید ابتدا بــه تربیت خود بپردازد، قبــل از پرداختن 
به تربیــت دیگــری و بایــد تربیتــش به عمــل، قبــل از تربیت 
به زبــان باشــد.« هنگامی کــه زائــر خانه خدا به شــهر خــود بر 
می گــردد، خانــواده، دوســتان، همــکاران و اهل محــل نگاه 
دیگــری بــه او دارنــد. او دیگــر حاجــی اســت. انتظاراتــی از او 
می رود که شاید قباًل چنین انتظاری از او نمی رفت. ازاین رو، 

باید خود را به اخالقی زیبا و پسندیده بیاراید.

     انس با قرآن
قرآن، کتاب هدایــت و برنامه انسان ســازی اســت و هر کس 
باید بر اساس توانایی خود، از قرائت، درک مفاهیم، تفسیر و 
عمل به آیات آن در زندگی فردی و اجتماعی خود بهره گیرد. 
قرآن کریــم ســفارش می کند کــه مســلمانان در هر حــال و به 
هر اندازه کــه می توانند باید در تالوت قرآن بکوشــند: »َفاْقَرُؤا 
ْن َســَیُکوُن ِمْنُکْم َمْرضــی َو آَخُروَن 

َ
ـــَر ِمَن اْلُقْرآِن َعِلــَم أ ما َتَیّسَ

ْرِض َیْبَتُغوَن ِمْن َفْضِل اهلِل َو آَخُروَن ُیقاِتُلوَن 
َ
َیْضـــِرُبوَن ِفی اْل

ــَر ِمْنُه« )مزمل: 20(. »آنچه برای  ـَ ِفی َسِبیِل اهلِل َفاْقَرُؤا َما َتَیّس
شما میســر اســت قرآن بخوانید. او می داند به زودی گروهی 
از شــما بیمار می شــوند و گروهی دیگــر برای به دســت آوردن 
فضل الهــی ]و کســب روزی[ به ســفر می رونــد و گروهی دیگر 
در راه خدا جهاد می کنند ]و از تالوت قرآن باز می مانند[. پس 

به اندازه ای که برای شما ممکن است، از آن تالوت کنید.«
تــالوت قــرآن در بعضی فضاهــا و مکان هــا اهمیت بیشــتری 
می یابد؛ مثاًل تــالوت یک آیه از قــرآن در ماه مبــارک رمضان، 

برابر است با یک ختم قرآن در سایر ماه ها.
همچنیــن تــالوت قــرآن در ســرزمین وحــی اهمیــت ویژه ای 
دارد. امام باقر فرمــود: »َمْن َخَتَم الُقرآَن ِبَمّکــَه َلم َیُمْت َحّتی 
ِه«. »کســی که قرآن را  َیری َرُســوَل اهلِل َوَیــری َمنِزَلُه ِمــَن الَجّنَ
در مکه ختم کند، نمی میــرد تا اینکه پیامبرخــدا را می بیند و 

جایگاه خود را در بهشت مشاهده می کند.«
امــام خمینی )ره( بــا بهره گیــری از این معارف بلند اســالمی، 
به زائران ســفارش می کنند که در ســفر معنوی حــج، انس با 
قرآن و بهره گیری از این کتاب الهی را مــورد توجه قرار دهند: 

»به زائران محترم تذکر می دهم کــه در این مواقف معظمه و 
در طول ســفر به مکه مکرمه و مدینــه منوره، از انــس با قرآن 
کریم، این صحیفه الهــی و کتاب هدایت، غفلــت نورزند که 
مســلمانان هــر چــه دارنــد و خواهنــد داشــت در طــول تاریــخ 
گذشــته و آینــده از بــرکات سرشــار این کتــاب مقدس اســت. 
و از همیــن فرصــت از تمامی علمــای اعــالم و فرزنــدان قــرآن 
و دانشــمندان ارجمنــد تقاضــا دارم کــه از کتاب مقدســی که 
ِتْبیان ُکّلِ َشــْی ء اســت و صادر از مقام جمع الهی بــه قلب نور 

اول و ظهور جمع الجمع تابیده است، غفلت نفرمایند.«
مقام معظم رهبــری نیز با اشــاره بــه اهمیت مکانــی و زمانی 
حج، به زائران خانه خدا ســفارش می کند کــه از این فرصت، 
بهتریــن بهــره را بگیرنــد و بــا قــرآن بیشــتر انــس پیــدا کنند: 
»هرچه می توانید، در اّیــام حج از این ذخیره اســتفاده کنید. 
این اوقــات، هم روزهــا و زمــان، متبرک اســت و هــم مکان، 
متبرک اســت. هــم از لحــاظ زمــان، در اوج حرمــت ماه های 
حرام قــرار دارد؛ هم از لحــاظ مکان، در نقطــه اعالی مناطق 
متبــرک - که خانــه خــدا و مرکــز توحیــد و توجه نفــوس همه 
مســلمانان در همــه شبانه روزهاســت-  قــرار دارد. حاجی در 
آن جا باید رابطه خود را با خدا قوی و مستحکم کند؛ با قرآن 

انس پیدا کند.«.
ایشــان درباره اهمیت تالوت قرآن در این سفر و ایجاد عادت 
همیشــگی در زندگــی خــود می فرمایــد: »چقــدر خوب اســت 
حجاج ما خــود را موظف بدانند که وقتی مشــّرف می شــوند، 
در مکــه و همچنیــن در مدینــهـ  آنجایــی کــه منــزل وحــی و 
محل آغاز رحمت عظیم بی منتهای الهی؛ یعنی قرآن اســت 
ـ یک ختم قــرآن به جــا آورنــد و از آن بهره بگیرند، این بشــود 
یک عادت و یک ســّنت... باید به خواندن قــرآن و توجه به 

مفاهیم آن نیز اهمیت دهیم.«

     توجه به دعا و مناجات
بی شــک کســی که بــه عظمــت خداونــد واقــف اســت و مقام 
رحمانیت و نعمت های پروردگار را می شناسد، لذت مناجات 
و گفت وگوی خصوصی با خدا را درک می کند و همواره در پی 
آن است که موقعیتی مناسب و فضایی معنوی فراهم شود، 
تا با خدای خود رازهای نگفته را نجوا کند و از این گذر، پیوند 

عاشقانه را با معبود خویش استوارتر سازد.
گاهنــد و می دانند  مؤمنان راســتین، از لذت مناجــات با خدا آ
کســی که با دعوت پروردگار در فضای  عرفانــی مدینه النبی و 
مسجدالحرام و صحرای عرفات حاضر شــده و توفیق خلوت 
بــا معبــود و گفتگــوی خصوصــی و عاشــقانه بــرای او فراهــم 
آمده، به چــه مقــام و منزلتی نائل شــده اســت. ازاین روســت 
که ســفارش به بهره برداری از موقعیت های زمانی و مکانی و 
کثر پیام های مقام  ع و انابه به درگاه پــروردگار، در ا دعا و تضّر
والیت اولین توصیه به زائران خانه خدا، بهره گیری از فضای 
ع و ارتباط با پروردگار است. ایشان در ستایش کسانی که  تضر
از این فرصت بهره می برند، می فرماید: »سالم بر زائران خانه 

خدا، میهمانان سرای دوست، و لبیک گویان دعوت او. 
و درود ویژه بر دل هایی کــه از یاد خدا طراوت یافته و بر فیض 
و رحمــت بی دریــغ او در گشــوده اند. در ایــن روزها و شــب ها و 

حج در جوهر و 
ذات خود دارای 
دو عنصر اصلی 

است؛ تقّرب 
به خدا در اندیشه 
وعمل، و اجتناب 

از طاغوت و 
شیطان با جسم و 
جان. همه اعمال 

و تروک حج، 
برای این دو و در 
جهت آن و تأمین 
ابزارها و مقدمات 

آن است، و 
این در حقیقت 

خالصه ای از 
اسالم و همه 

دعوت های الهی 
نیز هست
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کسیرگون، چه بســیارند آن ها که قدرشناسانه،  ساعت های ِا
خود را به جذبه معنویت سپردند و با انابه و توبه، دل و جان را 
نورانیت بخشیدند، زنگار گناه و شرک را از خود ستردند. سالم 

کان.« خدا بر این دل ها و بر این صاحبدالن و پا
توصیه ایشان به زائران این اســت که از فرصت حج استفاده 
کنند و با دعا، رابطه خــود را با پروردگار قوی نماینــد و با اراده 
مصمم باز گردنــد: »همه برادران و خواهران شایســته اســت 
به چنین دستاوردی بیندیشند و این فرصت بزرگ را مغتنم 
شــمارند. نگذارنــد در اینجــا نیــز دل مشــغولی های زندگــی 
مــادی، کــه گرفتــاری همیشــگی ماســت، دل هــا را بــه خود 
ع... با کمک خواستن  ســرگرم کند. با یاد خدا، با انابه و تضّر
از خداوند، دل مشــتاق خــود را در فضــای توحیــد و معنویت 
نــاب بــه پــرواز در آورنــد و بــرای پایــداری در راه خــدا و صراط 

مستقیم، توشه بگیرند.«
ایشــان برگزاری دعاهای مأثور و دســته جمعی؛ مانند دعای 
کمیــل را از بســیاری از کارهایــی کــه تحــت عنــوان فرهنگی 
صــورت می گیــرد، مؤثرتــر دانســته اند: »مقدس تریــن کارهــا 
برگزاری مراسم دعای کمیل است.... اثر همه جانبه دعای 
کمیل شــاید از بســیاری از کارهایی که آنجا می کنیم و دلمان 

به آنها خوش است، بیشتر است.«

     شیطان ستیزی
میدان جهــاد با شــیطان و ابزار اغوای او بســیار وســیع اســت و 
غنیمت یا غرامتی که در این جنگ نصیب یا دامنگیر انســان 
خ  می شــود، بســیار مهم اســت. هر جنگی در جهان طبیعت ر
دهد، هم غنیمت هایش محدود اســت و هم غرامت هایش. 
ولــی غنیمت هــای جهاد بــا شــیطان و نفــس امــاره نامحدود 
و غرامت هایــش نیــز جبران ناپذیر اســت؛ زیــرا انســان در نبرد 
ع را حفظ می کند، یا آنها را از دســت  با شــیطان، یا شــرف و شــر
کبــر اســت و برای  می دهــد. از ایــن جهت ایــن جنــگ، جهاد ا
انســانی کــه ورزیــده نیســت، جنــگ بــا دشــمن درون، گرچه 
گــر  ضعیــف باشــد، دشــوار اســت؛ وگرنــه بــه لحــاظ دشــمن ا
ســنجیده شــود، جنگ بزرگی نیســت. انســانی که عقــل دارد 
و بــه وحی تکیــه کــرده و بــه رکن وثیــق عنایــت الهی وابســته 
شده، شکســت نمی خورد؛ بلکه بر شــیطان فائق می آید. امیر 
ــْیَطاَن ِباْلُمَجاَهَدِه 

َ
ــوا الّش

ُ
مؤمنان، علی)ع( می فرمایــد: »َصاّف

َو اْغِلُبــوُه ِباْلُمَخاَلَفــِه«. »بــا شــیطان به وســیله جهــاد با نفس 
مصاف کنید و با مخالفت با خواسته هایش بر او غالب شوید.«

به فرمــوده امام علــی)ع( ســاده ترین راه شکســت شــیطان، 
جهاد بــا نفــس و مخالفــت بــا خواســته های اوســت. در این 
صورت اســت که کید شــیطان مؤثــر واقــع نخواهد شــد: )ِإّنَ 

ْیطاِن کاَن َضِعیفًا( )نساء، 76(.
َ

َکْیَد الّش
جوهــره و ذات بعضــی عبــادات به گونــه ای تنظیم شــده که 
به تمامی جهاد با شــیطان و هوای نفس اســت. یکــی از این 
عبادات حج اســت. به فرموده مقام معظم رهبری: »حج در 
جوهر و ذات خود دارای دو عنصر اصلی اســت؛ تقّرب به خدا 
در اندیشــه وعمــل، و اجتناب از طاغوت و شــیطان با جســم 
و جــان. همه اعمــال و تروک حــج، بــرای ایــن دو و در جهت 
آن و تأمیــن ابزارهــا و مقدمــات آن اســت، و ایــن در حقیقــت 

خالصه ای از اسالم و همه دعوت های الهی نیز هست...«.
رهبــر کبیــر انقــالب نیــز همــه مناســک حــج را بــرای ســتیز با 
شــیاطین انس و جن دانســته و در بخش های مختلف پیام 
خود به کنگره جهانــی حج این نکته را بــه حاجیان یادآوری 
می کــرده و فرموده اســت: »در فریضــه حج که لبیــک به حق 
است و هجرت به سوی حق تعالی به برکت ابراهیم و محمد 
است، مقام »نه« بر همه بت ها و طاغوت هاست و شیطان ها 
و شیطان زاده هاســت... و در لمس »َحَجر الســود« بیعت با 
خدا بندید، که با دشمنان او و رسوالنش و صالحان و آزادگان 
دشمن باشــید و به اطاعت و بندگی آنان، هرکه باشد و هر جا 
باشد، سر ننهید و خوف و زبونی را از دل بزدایید که دشمنان 

خدا و در رأس آنان شیطان بزرگ زبونند...«.
و در ســعی بین صفا و مــروه، بــا صدق و صفــا ســعی در یافتن 
کــه بــا یافتــن او همــه یافته هــای دنیــوی  کنیــد  محبــوب 
گسسته شود و همه شــک ها و تردیدها فرو ریزد و همه خوف 
و رجاهای حیوانــی زایل شــود و همه دلبســتگی های مادی 
گسســته شــود و آزادگی ها شــکفته گــردد و قید و بند شــیطان 
و طاغوت کــه بندگان خــدا را به اســارت و اطاعت کشــند، در 
هم ریزد. و با حال شــعور و عرفان به مشــعر الحــرام و عرفات 
رویــد و در هــر موقف بــه اطمینــان قلب بــر وعده هــای حق و 
حکومت مستضعفان بیفزایید و با ســکوت و سکون تفکر در 
آیات حــق کنید و بــه فکر نجــات محرومان و مســتضعفان از 
چنگال استکبار جهانی باشــید و راه های نجات را از حق، در 

آن مواقف کریمه طلب کنید.
پس بــه منا رویــد و آرزوهای حقانــی را در آنجــا دریابید که آن 
قربانــی نمــودن محبوبتریــن چیــز خویــش در راه محبــوب 
مطلــق اســت. و بدانید تــا از ایــن محبوب هــا کــه باالترینش 
حــب نفــس اســت و حــب دنیــا تابــع آن اســت، نگذریــد بــه 
محبوب مطلق نرسید و در این حال است که شیطان را رجم 

کنید و شیطان از شما بگریزد.«
مقام معظم رهبری نبرد با شــیطان را در حرکت دسته جمعی 
و همراهــی و همدلــی و در ســایه رعایــت محرمات حــج برای 
حاجــی میســر می شــمارد و می فرمایــد: »اجتنــاب از شــیطان 
و طاغــوت، دل کنــدن از شــهوات و هوس های خــوار کننده 
وکمک گرفتن از نیروی صبر و اراده خــود و نیز نیروی عظیم 
امــت اســالمی را الزم دارد که همانــا در حرکت دســت جمعی و 
همراهــی و همدلی و همگامــی و هم زبانی همــگان در طواف 
وســعی، و وقــوف در عرفــات و مشــعر و منــا، و هــدف گرفتــن 
دســت جمعی جمرات شــیطان و رمی از همه جا و همه سو به 

آن و ابراز برائت عمومی از آن، حاصل می شود.«
ولــی امــر مســلمین، دوری از شــیطان و شکســت اهــداف 
فریبنــده او را یکــی از ثمــرات اساســی حــج می دانــد و بــه 
حج گزاران همچنین ســفارش می کند: »من به همه برادران 
و خواهران مســلمان که در محشــر عظیم حج گــرد آمده اند، 
متواضعانــه توصیــه می کنــم کــه در حــج تدبــر کننــد و آن دو 
نکته اصلی راـ  یعنی دل ســپردن به خدا از یک ســو و اجتناب 
و برحذر بودن از شیطان هاـ   برای خود تأمین کنند و با روحی 
مجهز به تقوا و دلی سرشــار از اعتمــاد به خدا و روحــی لبریز از 

امید به آینده... به دیار خود باز گردند.«    

 و در لمس 
»َحَجراألسود« 
بیعت با خدا 
بندید، که با 
دشمنان او و 
رسوالنش و 

صالحان و آزادگان 
دشمن باشید و به 

اطاعت و
بندگی آنان،

که باشد و  هر 
هر جا باشد، سر 

ننهید و خوف 
و زبونی را از 

دل بزدایید که 
دشمنان خدا و در 
رأس آنان شیطان 

بزرگ زبونند
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 دوره جدید

دیگران را دیدیم می بینیم که صدها چشــم است که نگران 
حال مــا اســت و می خواهد به ما کمــک کند. در مراســم حج 
هر کدام از مســلمانان کــه از کشــورهای مختلــف می آیند در 
واقــع بــه نمایندگــی از ملت و قــوم خود شــرکت می کننــد. در 
این کنگره عظیم حج اســت که همه سعی می کنند به جای 
خودبینی و خودبرتربینی به دیگران فکــر کنند و این همان 
گر مــردم هر  چیزی اســت که امــام صــادق)ع( فرمودنــد که ا
کشــوری فقط به خــود فکر کنند، آن کشــور خراب می شــود. 
گر مــا بیاییم و یکدیگــر را ببینیم آن همه ســوءتفاهمات  اما ا
و بدبینی ها کنــار می رود و به جایــش مهر و محبــت و تعاون 

می نشیند: »لیشهدوا منافع له«

ابزارتفرقهشاملچهمواردیاستکهبایدکنارگذاشته
شوند؟

ابزارهــای تفرقــه همان طــور کــه گفتــم یکــی خودبرتربینــی 
شــیطانی، خودبینــی و دیگری جدال اســت. قــرآن می گوید 
»وال جــدال فــی الحــج«. ایــن نکتــه بســیار مهمی اســت. ما 
اغلــب در گفتگوهــا دچــار عصبانیــت و ناراحتــی از همدیگــر 
می شــویم. بــه خاطــر این کــه گفت وگوهایمــان تبدیــل بــه 
جدال می شــود. یعنی آن چنان صحبــت می کنیم که طرف 
ناراحــت می شــود. این کــه چــرا طــرف ناراحــت می شــود بــه 
خاطر این کــه در این گفت وگوهــا هر کــس می خواهد بگوید 
که مــن بهتــر از دیگــری می فهمــم و می خواهد بگویــد که تو 
نمی فهمی و تنها من می فهمم! می خواهــد بگوید که من بر 
حقم و تو بر باطلــی و همین طرف را عصبانــی می کند و قرآن 
می فرماید این طور ســخن نگویید، در حج جــدال نکنید اما 

گفت وگو کنید.
حــج زمینــه بســیار خوبــی اســت تــا مردمی کــه از کشــورها و 
ملیت هــای مختلف آمده اند بــا هم گفتگوی مســالمت آمیز 
داشــته باشــند و جــدال احســن کننــد، بــا همــان روشــی که 
کــرم)ص( آموختــه اســت کــه  خداونــد در قــرآن بــه پیامبــر ا
می فرمایــد، بــه مخالفینت بگو کــه ما و شــما یا بر حقیــم و یا 
بــر ضاللت. نمی شــود که هم هــردوی ما یــا بر حق باشــیم یا 
بر ضاللــت. یا ما بــر حقیم یا شــما! ایــن نحو صحبــت کردن 
طرف را عصبانی نمی کند. قرآن می فرماید این طور صحبت 
کنید. بیاییــد منیــت و خودخواهــی را کنــار بگذاریــد، طرف 
مقابــل را عصبانی نکنیــد، بلکه او را تشــویق کنید تا ســخن 
حق را بشنود. حال چه کسی این را به ما یاد می دهد. کسی 
که صد در صد بر حق و متصل به حق اســت و به ما می آموزد 
کــه ادب اختــالف داشــته باشــیم و محترمانــه و مؤدبانــه بــا 
همدیگر صحبت کنیــم. تا جایی کــه خداوند بــه پیامبر یاد 
می دهــد که بگــو فــردای قیامــت راجع بــه جرائــم ما از شــما 

نمی پرسند و درباره اعمال شما از ما سؤال نمی کنند.
خیلی جالب اســت، در مورد خود کلمه جرم را بــکار برده و در 
گر ما  مورد دیگران کلمــه عمل را بکار می بــرد. در صورتی که ا
بخواهیم صحبت کنیم طــرف را عصبانی می کنیم، در این 
صورت طرف مقابل بــه هیچ صورت راضی نیســت حرف ما 
را بپذیرد. طبیعی اســت که هــر کس برای خــود تجربیات و 
معلوماتی دارد و یــا کتابی مطالعه کرده کــه دیگری مطالعه 

حــجچگونــهمیتوانــدفرصتــیبــرایوحــدتامــت
اسالمیباشد؟

معمــواًل عبادات اســالمی همراه بــا جماعــت و وحدت اســت. امام 
صــادق)ع( در روایات متعــددی که در وسایل الشــیعه آمده اســت 
می فرماینــد محبوب تریــن عبــادات آن اســت کــه توأم بــا وحدت 
باشــد و در روایــت دیگــری امــام صــادق)ع( راجــع به فلســفه حج 
می فرمایند کــه یکــی از فلســفه های مهم حج این اســت کــه ملت هــای مختلــف از حال هم 
گــر هر ملتی فقــط به خود و کشــور خود فکــر کند آن کشــور خراب  با خبــر باشــند و می فرمایند ا
می شود و بایستی کشــورهای مختلف اســالمی بیایند از حال یکدیگر باخبر باشند. این باخبر 

شدن و شناخت یکدیگر مقدمه ای شود تا به یکدیگر کمک کنند.
در مراسم حج، خداوند زمینه ای فراهم کرده اســت که روحیه خودبینی و خودبرتربینی کنار 
بــرود. وقتی حجــاج می خواهنــد وارد حریــم الهی شــوند و وقتی کــه می خواهنــد وارد میقات 
شــوند، نخســتین کاری که می کنند این اســت که لباس هایی که نشــانه تکبر و تفاخر اســت 
را کنار می زنند و همه ملبس به لباس احرام می شوند که دو قطعه ســفید و نشانه ای از لباس 
تقوا اســت. بنابرایــن آن همه اختالفــات که سرچشــمه اش روحیه اســتکباری و بــه اصطالح 
قرآن روحیــه »بغــی« اســت از بین مــی رود. یعنــی هرکســی می گوید که مــن برتــرم، چون من 
فالن رئیســم، من فالن وزیرم، من فالن وکیلم و هرکســی به خود لقبــی داده و مدالی به خود 
ع لباس پوشــیده و برای خود یکســری امتیازات قائل اســت، همه این ها  چســبانده و یک نو
کنار مــی رود که این خود باعث می شــود زمینه بســیاری از اختالفــات از بین بــرود. اغلب این 
اختالفات جنبه دینی ندارند. چون اســالم یک دین بیشــتر نیســت. خدا یکی است و دینش 
نیز یکی است. در قرآن کلمه ادیان و مذاهب نمی بینیم: »ان الدین عند اهلل االالسالم«. افراد 
آمدند و فرقه ها و ملیت های مختلف درســت کردند. سرچشــمه این ها روحیه »بغی« اســت، 

روحیه شیطانی است و این که هر کسی می خواهد بگوید من برتر از دیگرانم.
ابتدای امر حجاج وقتی وارد حریم الهی می شــوند ایــن روحیه از آن ها گرفته می شــود؛ یعنی 
تهذیب می شــوند. دومین چیزی که باعث می شود این مســئله از بین برود مسئله خودبینی 
است. در آن جا به حجاج گفته می شود که بایستی از بیست و چهار چیز اجتناب بورزید. یکی 
از آن ها نگاه کردن به آیینه اســت. اجتناب از نگاه کردن به آیینه یعنی چه؟ یعنی شــما باید 
گر  خودبینی را کنار بگذارید و دیگران را ببینید که این همان معنای وحدت و تقریب اســت. ا
ما فقط به خودمان نگاه کنیم تنها می شــویم، یعنی فقط خودمان هســتیم کــه به خودمان 
گــر خودبینــی را کنار گذاشــته و  کمک می کنیــم و هیچ کس نیســت که بــه ما کمــک کند. اما ا

منظور امام و رهبری از تقیه
 پرهیز از اختالف است

رئیس دانشگاه مذاهب اسالمی:

اتحـاد  طنین انـدازی  بـرای  فرصتـی  را  حـج  انقـاب  معظـم  رهبـر 
ابـزار  بـه شناسـایی  اختافـات  کاهـش  بـرای  ایشـان  اسـامی می دانند، 
تفرقـه و کنـار گذاشـتن آن اشـاره دارنـد. حجت االسـام و المسـلمین دکتر 
عبدالکریـم بـی آزار شـیرازی رئیـس دانشـگاه مذاهـب اسـامی در ایـن گفتگـو در 

می گویـد.   سـخن  خصـوص  همیـن 
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فرد قائل نیســتند. در آن جامعه کــه دروغ رواج دارد، مــردم آن جامعه در جهنــم بی اعتباری 
گر در یــک جامعــه ای دروغ کنار رود و به جــای آن صداقت باشــد مردمش در  می ســوزند، اما ا

بهشت اعتماد به سر می برند و در آن تعاون، وحدت و همکاری زیاد خواهد بود. 
دروغ، جــدال، خودبینــی و خودبرتربینــی موانــع وحدت اســت که همه در اســالم بــه عنوان 
محرمات حج، حــرام اعــالم شــده و این گونــه زمینه وحــدت آن چنان فراهم شــده اســت که 
می بینیم گاهی اوقات در یک اتاق و یا در یک چادر در مراســم حج، دو نفر در کنار هم زندگی 
می کنند، در صورتی که همین دو نفر در شــهر خود حاضــر نبودند در یک اتــاق زندگی کنند اما 
این جــا خیلی راحــت در کنــار یکدیگر هســتند. حــج انســان را به طور کلــی متحــول می کند و 

سرمشق می دهد که در نتیجه به وحدت می رسیم.

نگاهدیگرحجاجبهماوومقولهوحدتچگونهاست؟
اغلب مســلمانانی که در حج شــرکت می کنند عاشــق انقــالب و جمهوری اســالمی و امام )ره( 
هســتند و منتظــر هســتند پیامی از نظــام و رهبــری ایــران دریافت کننــد و با خود به ســوغات 
ببرند. از نظــر کردار و گفتــار و برخورد نیز بایســتی این چنین باشــد به طوری که آنــان بگویند 
این شــیعیان ایــران چقــدر خــوب هســتند و ایــن توصیه امــام صــادق اســت کــه می فرمایند 
شــیعیان ما ســعی کنند تا مایه زینت ما باشــند نه مایه سرشکســتگی ما. در مورد راست گویی 
سعی کنند با راست گویی نشــان دهند که واقعًا درستکارند. متاسفانه بعضی تقیه را بد معنی 
می کننــد و فکر می کننــد تقیه یعنــی عمــل منافقانــه و دروغ گفتــن؛ در صورتی که تقیــه از تقوا 
می آید. یعنی انسان بایســتی تقوا و کنترل داشــته باشد، دهانش کنترل داشــته باشد، سعی 
کنــد از بدگویی دیگران بپرهیــزد. یک معنــای تقیه، تقیه خوفی اســت در برابــر آن ظالمی که 
اصاًل جایش آن جا نیســت و یک تقیه هم به معنــای مدارا برای حفظ اتحاد و وحدت اســت. 
یعنی پرهیز از اختالف که رهبر معظم انقالب در اجوب االســتفتائات خود به جای کلمه تقیه 
ح کردند  کلمه حفــظ وحدت را بــه کار بردنــد. تقیه ای کــه امــام و رهبری و ســایر مراجع مطــر
یعنی پرهیــز از اختالف بــا برادران اهل ســنت نــه این که به معنــای دروغ گفتن باشــد. گاهی 
اوقات افراد وقتی که به هم می رســند از هم تعریف و خوش و بش می کنند و پشت سر فحش 

می دهند و بد ویی می کنند که بسیار اشتباه است.    

گــر در ایــن ایام کــه حجاج کنــار هم هســتند  نکــرده اســت. ا
تبــادل افــکار و تجربیــات شــود می دانیــد چقــدر معلومــات 
کســب می کنیــم. پیغمبــر می فرماینــد: انســان می توانــد از 
دهان افراد علــم بیاموزد. ایــن فرد تجربیات یــک عمر خود 
را برای شــما بازگو می کند و شــما نیز تجربیات خود را به طور 
فشــرده برای دیگران بازگو می کنید، نتیجه این می شود که 
گر انســان دفترچه  انســان معلومات فرامی گیرد. مخصوصًا ا
یادداشتی هم همراه خود داشته باشــد تا این ها را یادداشت 
کنــد و بــا ذکــر ماخــذ و منبــع دنبــال کنــد، اســتفاده فراوانــی 

می شود که ابزار بسیار خوبی برای شناخت یکدیگر است.
این که برخی ها می آینــد با جدال ســتیزه جویانه جلوی این 
شــناخت ها و گفت وگوهــای مســالمت آمیز را می گیرنــد یک 
خیانت اســت. کســانی که با عصبانیــت و ناراحتــی می آیند 
دیگــران را عصبــی می کننــد و دیگــران را برمی انگیزاننــد که 
حرف نزنید، ســکوت کنید! در واقع خود را از علم و شــناخت 
دیگــری محــروم کــرده و ایــن فــرد همیشــه در جهــل مرکب 
خواهــد ماند. بــه هرحال مراســم حــج وســیله بســیار خوبی 
کــه مســلمانان یکدگــر را بشناســند و بــه  بــرای ایــن اســت 

یکدیگر فکر کنند و با همدیگر علیه بیگانگان متحد شوند.
گذشــته از این که ما باید خودبینی، خــود برتربینی و جدال را 
کنار بگذاریم، باید فسوق و دروغ را نیز کنار بگذاریم. فسوق 
یعنــی دروغ گفتــن. خیلی هــا فکــر می کننــد کــه دروغ گفتن 
باعث می شود که جایی کارشــان حل شود، دیگر نمی دانند 
که محــال اســت آدم دروغــی بگویــد و رســوا نشــود. باالخره 
امــروز نفهمنــد فــردا کــه می فهمنــد و از دســت طــرف مقابل 
ناراحــت و عصبانــی می شــوند و دیگــر هیــچ اعتبــاری برای 
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کتــاِب 101 صفحــه ای نوبهــار جــان و دل، حــاوی هفتــاد و هفــت عبــارت برگزیــده از 
پیام هــا و بیانــات مقام معّظــم رهبــری در موضوع حــج در طــول ســال های 1368 تا 

1388 است که به کوشش علیرضا مختارپور تدوین و چاپ شده است. 
در مقدمه این کتاب آمده است: برقراری نظام جمهوری اسالمی به تعبیر رسای بنیانگذار آن، 
حضرت امام خمینی)ره(، از نعمت های بزرگ الهی بر مردم این سرزمین و تمامی مستضعفین 
جهان بوده اســت. مروری بر تاریخ پرافتخار این نهضت و شکل گیری نظام مقدس جمهوری 
اســالمی به روشــنی نقش و تأثیر اصل مترقی والیت فقیه و رهبری حکیمانه حضــرت امام)ره( 
و پس از آن حضرت آیــت اهلل العظمی ســیدعلی خامنه ای، رهبــر انقالب اســالمی، را در هدایت 
گون روزگار نشــان می دهد. مؤسســه پژوهشــی فرهنگی انقالب  انقالب در کوران حوادث گونا
اسالمی که وظیفه حفظ و نشــر آثار مقام معظم رهبری را برعهده دارد،  در اجرای همین وظیفه 
اقدام به انتشار کتاب های موضوعی به منظور نشر بیانات، دیدگاه ها و رهنمودهای معظم له 

در مقاطع، مناسبت های و موضوعات مختلف می نماید.
اهمیــت حــج، اعتنــام فرصتــی اســتثنایی، اهمیــت برائــت از مشــرکان، وحــدت مســلمین، 
خودداری از تبدیــل فرصت حج به امــر  تجــاری و بازرگانی و توصیــه به خودســازی معنوی از 
جمله محورهــای این کتاب اســت. آمــد روز وصــل، پا به پــای پیامبــر)ص(، تولد دوبــاره، تو 
خود حجاب خودی، شــکر نعمت نعمتــت افزون کند، حــج انقالب درونی، چو قــرب او طلبی 
در صفای نیت کوش، برکت خدا، اســرار حــج، ضیافت کمال، تبلیغ بــا رفتار و گفتــار، راه بازار 

جداست و... از جمله عناوین و بخش های کتاب است.
کنگــره حــج در 16  در بخشــی از ایــن اثــر بیانــات معظم لــه در دیــدار اعضــای برگزارکننــده 
ج شده است که ابتدا آن و سپس بخش های دیگری از این کتاب را مرور  اردیبهشت 1371 در
می کنیم: »اصل، این است. ما، در حج باید ســعی کنیم عبودیت را در خودمان تقویت کنیم. 
هجرت الی اهلل کنیم. حــج را قبول و مقبــول درگاه پــروردگار قرار دهیم. چگونه ممکن اســت 
حّج ما مقبول باشــد؟ وقتی که این حج، مــا را به خدا نزدیک کند. در روایتی نقل شــده اســت 
گر می خواهید بدانید آیا حّج شــما قبول شــده اســت یا نه، ببینید گناهانــی را که مرتکب  که »ا
گر دیدیــد توفیق ایــن را پیدا کردید کــه گناهان را  می شــدید، بعد از حج کنار گذاشــتید یا نه؟ ا
کنار بگذارید، کشــف کنید که خدای متعال، حج را از شــما قبول کرده اســت و به خدا نزدیک 
ج شــدن؛ به خدا نزدیک شــدن؛ از خودخواهی ها و  شــده اید.« معیار، این هاســت: از گناه خار
خودپرســتی ها دورشــدن؛ مثل قطره ای در دریای فضــل و رحمت الهی خود را غــرق کردن. و 
این، اساســی ترین کارهاســت. »علیکم انفســکم«؛ خودتان را دریابید. چیزی کــه جای ایثار 
ندارد، این اســت، آن جا که هر کس در درجه اّول به فکر خودش باشــد، این جاست! نزدیک 
شــدن به خدا؛ تّوجه پیدا کــردن به خدا؛ بــاور کردن رحمت و فضــل خدا؛ به زبــان صادقانه با 
خدا ســخن گفتن؛ کنار گذاشــتن دنیا و زخارف دنیا و ماّدیات و ارزش هایی که اطراف ما مثل 
پیله کرم ابریشــم می تند تــا آن نفس ملکوتــی را از بیــن ببرد و خفــه کند و اصل، این هاســت. 
ک و روحــی طائب بــا خدای متعــال روبه رو شــد؛ آن مراســم عظیم  وقتی که انســان با دلی پــا
را انجام داد؛ حقیقتــًا به خدا بازگشــت؛ حقیقتًا بــه خدا هجرت کــرد؛ در مقابل پــروردگار عالم 

ع کرد، آن وقت ابواب برکات هم باز می شود.« تضّر

     پا به پای پیامبر)ص(
در حج، در مدینه و مکه، در ُاحد و منی و حرا، در این ســرزمین 
کــرم)ص( و اصحــاب کرامش بــر آن  که قــدم مبــارک رســول ا
نهــاده شــده و شــاهد آن رنج هــا و در بــه دری هــا و مبــارزات و 
خون دل ها بوده و در قدم به قدم سرزمین وحی و جهاد و قرآن 
و ســّنت، در آن گذشــته ها به تدّبر بپردازید؛ خود را با آن پیوند 
دهید؛ در پرتو آن، راه و جهــت را بیابید؛ با تجربه آن، نتیجه و 
سرانجام راه را ببینید؛ و به حول و قّوه خدا و با توکل به او و امید 
به نصرت او و اعتماد به توانایی خود، در آن راه و به ســمت آن 

ْعماَلکم«.
َ
هدف قدم گذارید؛ »َو اهلل َمَعکْم َو َلْن یِتَرکْم أ

     آهنگ برادری
ُقوا« را که  آیه شــریفه »َو اْعَتِصُموا به حبــل اهلِل َجمیعــًا َو ال َتَفَرّ
توصیه تمّســک به دین و رعایت وحدت کلمه در آن اســت، 
همواره بــه یاد داشــته، هــر دو توصیــه آن را نصب العین خود 

قرار دهید و از کید دشمن در این باب برحذر باشید.

     تو خود حجاب خودی
حج، یــک هجرت اســت. هجرت از خــود ماســت؛ هجرت از 
منیت ماست؛ هجرت از آن زندانی است که ما را احاطه کرده 
و گوهر یکدانه بی نظیر انســانی را در وجود ما مخفی و پنهان 
نگه داشته است. حج، هجرت از خودپرستی هایی است که 
از هــوا و هوس ناشــی می شــود؛ هجــرت از خودخواهی هایی 
اســت که مــا را از خــدا دور می کنــد؛ هجــرت از طبقه بندی ها 
کــه زندگــی انســان ها را از هــم جــدا  و مرزبندی هایی ســت 
می کنــد و فقیــر و غنــی، شــریف و وضیــع، بــزرگ و کوچک بر 
طبق معیارهــای عامیانه مردمــی  را به هم نزدیــک می کند و 

هجرت از خودپرستی

مروری بر جمالت قصار رهبری
درباره حج در کتاب »نوبهار جان و دل«

نویسنده: علیرضامختارپور

انتشارات:   موسسهپژوهشیانقالباسالمی

سال:   1389

تعداد صفحه:101صفحه

قیمت:   3300تومان
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در کنار هم قرار می دهد و وجه مشترک همه انسان ها، یعنی 
عبودیت را در همه زنده می کند.

     پیکره واحد
حــج درســت می توانــد از اعضای جــدا افتــاده امت اســالمی، 
پیکره واحد و کارآمد و نیرومند بســازد، آنان را با هم آشــنا و از 
گاهشان  حرف ها و دردها و پیشرفت ها و نیازهای یکدیگر، آ

کند و تجربه های آنان را متبادل سازد.

     ضیافت کمال
زندگــی در آیینــه حــج یــک ســیر دائمی بلکــه یک صیــرورت 
دائمی بــه ســوی خداســت، و حــج، آن درس همیشــه زنــده 
گر بــه هــوش باشــیم راه و رســم  عملــی و ســازنده اســت کــه ا
زندگــی مــا را در صحنــه  ای عملــی و روشــن ترســیم می کنــد. 
میعادی همگانی، هر سال تشکیل می شود تا مسلمانان، در 
آن محیط وحــدت و تفاهــم، و در پرتو ذکر الهــی، راه و جهت 

زندگی را بیامــوزد، آنگاه به ســرزمین خــود و به میان کســان خود برگــردد، و در ســال های بعد 
گروه هــای دیگر و گروه هــای دگیر بیاینــد و برونــد بیاموزنــد و بیندوزند، بگوینــد و عمل کنند، 

بشنوند و تدبر کنند،  و در نهایت همه امت،  به آنچه خدا خواسته و دین آموخته برسند. 

     برائت، روح حج
برائــت، حقیقتــًا از ارکان حج اســت. باالتــر از ارکان حج اســت؛ روح حج اســت؛ معنــا و هدف و 
گر کســی خیال کند که می  شــود هر یك از ارکان و اعمال حج را با  جهت حج اســت. خطاســت ا

روح حج و جهت کّلی آن مقایسه کرد.

     راه بازار جداست
کســانی که به مکه می روند، مکــه را فدای بازارگــردی و دکان گــردی نکنند. مکه باالتــر از این 
حرف هاست . می توانند بعدًا یک ســفر هم برای تجارت بروند و هرجا می خواهند بگردند. اما 
در حج، این »ایــام معلومات« را برای خودشــان و برای زیــارت و توجه و تذکر نگــه دارند و آن را 
فدای کارهــای بی ارزش نکننــد. در نمازهای جماعت، شــرکت کنید. در اجتماعات، شــرکت 
کنید. نماز اول وقــت را به جماعــت در حرم های عالی مقــام حتمًا درک کنیــد. بگذارید حضور 

شما، حضور مؤمنانه و پرهیزکارانه ای باشد که از ملت ایران انتظار می رود.    
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شوقی مشتعل
کتاب ســفر به قبله گزارش ســفر هدایت اهلل بهبودی و چند تن از دوســتانش به کعبه 
است. این نخستین مراسم حج پس از کشــتار ایرانیان در مکه به سال 1366 بوده و 
نخســتین نگاه نویســنده به این مراســم معنوی. در ابتدا نویســنده کمــال ناباوری خــود را از 
ح می دهد و دریچه های امید را به قلب انسان می گشــاید که وقتی او  تشــرف به این ســفر شــر
بخواهد می شود به همین سادگی که این متن را می خوانی. در ادامه مالقات نویسنده با رهبر 
ح داده شده است. نویســنده در این کتاب گزارش روزانه سفر خود را نوشته  معظم انقالب شر
اســت. او  لحظه به لحظه انســان را در موقعیت خودش قــرار می دهد. نویســنده دو نوع نگاه 
دارد نــگاه سیاســی و نگاه معنــوی. نگاه سیاســی اشــاره به برخــورد ســعودی ها بــا ایرانی ها و 
سیاســت های آن هــا در کم رنــگ جلــوه دادن جنبه هــای مذهبــی و در عــوض رونــق دادن 
بازاریابــی محصــوالت اروپایــی و امریکایــی و چینــی و... دارد. نــگاه مذهبــی بــه توصیــف 
لحظه های ناب عرفانی، رنگ باختن تعلقات دنیوی و برابری انســان ها اعم از فقیر و غنی و 
رئیس و مرئوس و زن ومرد، وعده ها و شروط با خدا، توصیف جز به جز لحظات احرام، برائت 
از شــیطان و وسوســه هایش دارد که انســان را مشــتاق ســفر بــه آن دیــار می کند. نویســنده در 
بخشی از کتاب اشاره می کند: »به عقل که درست نیست، ولی گمان می کنم اینجا خدا دلش 
نرمتر اســت. دســتت راحت تر می درســد به خدا. خیلی زود دامنش را می گیری و دســته دسته 
گل های محبت و دوســتی را می چینی، بو می کنی و کیف. اشــک مفت چنگت. دل شکسته 
هر وقت که بخواهــی. دریچه قلبت باز باز. دلت ســوهان می خورد، صاف می شــود. ســختی 
قلبت فرار می کند، نرم می شــود. می دانی چرا؟ برای اینکه اینجا حوزه استحفاظی خداست. 

از دل ها و قلب ها حفاظت می کند.«
ابتــدای آن  کتاب هــا یادداشــتی در  انقــالب اســالمی پس از مطالعــه برخــی  رهبــر معظــم 
می نویســند. این یادداشــت ها برخی در نقد و بیان اشــکاالت موجود در کتاب هاست. بعضی 

هم در تعریف و تحسین نویسنده و نوشته اش.

بیســت ســال پیش و بعد از مطالعه کتاب »ســفر به قبله« که 
ســفرنامه حــج هدایــت اهلل بهبــودی اســت، حاشیه نوشــته 
ایشان از جنس دیگری بود. متن ذیل دل نوشته ای است از 
معظم له که در حال و هوای دلتنگی زیارت خانه خدا نوشته 
شــده و منتشــر می شــود: »ایــن کتــاب مــرا بــاز در شــور و حال 
حسرت آلود زیارت خانه خدا و حرم رســول اهلل)ص( فرو برد. 
شور و حال و اشتیاقی که دیگر امیدی هم با آن نیست. تا به 
یاد دارم -از ســال های دور جوانــی- هرگز دل خــود را از آتش 
این اشــتیاق، رها نیافته ام. اما حتی در دوران ســیاه اختناق 
که هر روحانــی بامعرفــت و بی معرفتی، بــا رغبت و یــا حتی از 
ســر ســیری، آســان می توانســت در خط حج قرار بگیرد  و من 
نمی توانستم! یا بهتر بگویم: هیچ حمله دار و رئیس کاروانی 
ک شــاه، نمی توانســت و جرأت نمی کرد نام مرا  از ترس ســاوا
در فهرســت حاجی هــای خود -چه رســد بــه عنــوان روحانی 
کاروان- بگــذارد. بلــه، حتی در آن دوران ســخت هــم دلم از 
امید زیارت کعبه و بوســه زدن بــر جای پای پیامبــر)ص( در 
گرچــه با حج  مکــه و مدینه، خالــی نمانده بــود  و ایــن امید، ا
ده روزه ســال 58 که به فضل شــهید محالتی قســمتم شــد، 
بــرآورده گشــت، امــا آتــش آن شــوق ســوزنده تر و مشــتعل تر 
شد. در سال های ریاست جمهوری چشــم امید به پس از آن 
دوران دوخته بودم... اما امروز..؟ شور و اشتیاقی بی سکون 
و امیــدی تقریبــًا فــرو مــرده.  تنها تســال بــه خوانــدن اینگونه 
ســفرنامه ها یا شــنیدن آن ها اســت که خود بازافزاینده شوق 
نیز هســت. این کتاب، شــیرین، موجز، با روح و هوشمندانه 
نوشته شده است. زیارت قبول؛ عزیز نویسنده! زیارت قبول  

    »10/12/70

حاشیه رهبر انقالب بر کتاب »سفر به قبله«

نویسنده: هدایتاهللبهبودی

انتشارات:   سورهمهر
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تعداد صفحه:  61صفحه
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کـه فـرا می رسـد موضـوع اوقـات فراغـت نیـز داغ می شـود و  ایـام تابسـتان 
بحـث و بررسـی دربـاره آن در رسـانه ها رونـق می گیـرد. مـا هـم در این شـماره 
از جنبه هـای مختلـف بـه ایـن مسـأله پرداخته ایـم. در مطلـب نخسـت بـه 
نـگاه اسـام دربـاره برنامه ریزی بـرای اوقات فراغت اشـاره کرده ایم. مطلب 
دوم بـه تأثیـر آموزه هـای قرآنـی و روایی بر اوقات فراغت نوجوانان و جوانان 
می پردازد. آشـنایی با شـیوه امام خمینی )ره( و نظرات رهبر معظم انقاب 
درباره گذران فراغت،  مقاله ای درباره نظر فاسـفه باسـتان نسـبت به زمان 
گفتگویـی  بـه ایـن زمـان،  گزارشـی درخصـوص هجـوم سـرگرمی  فراغـت، 
امیرالمؤمنیـن  نظـر  دربـاره  مقالـه ای  و  فراغـت  و  فرهنـگ  نسـبت  دربـاره 

درخصـوص اوقـات فراغـت بخش هـای دیگـر ایـن پرونـده هسـتند.

اندیشه

24

فراغت از تو مّیسر نمی شود ما را
دوری از مدار تکرار
گاِه خیالی دور گاه به  گم شدِن  ماللی نیست جز 
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فراغت از تو
مّیسر نمی شود ما را

     دین اعتدال
از طــرف دیگر اســالم دین اعتــدال نامیــده شــده و از آن جا که 
اســالم در همه زمینه هــا توصیه بــه اعتــدال می کنــد از این رو 
افــراط در تفریــح و ســرگرمی خواهی را نیــز ناپســند و مذمــوم 
می داند. لذا در آموزه های اســالمی، اوقــات فراغت به عنوان 
بخشــی از زمان زندگــی و عمــر انســان، دارای ارزش و اهمیت 
است و نباید تمامًا به تفریح سپری گردد و باید برای آن برنامه 
ریزی شــود. برنامه ای کــه هم موجــب رضایت و خشــنودی 

باشد و هم موجد کمال و شکوفایی گردد.
علی)ع( در توضیح آیه قرآنی »در آنچه خدایت ارزانی داشته 
ســرای آخــرت را بجــوی و بهــره خویــش را از دنیــا فرامــوش 
مکن« )ســوره قصص، آیــه 77( می گوید: »تندرســتی، نیرو، 
آسایش خاطر و جوانی و نشــاط را فراموش مکن و با استفاده 
از این پنــج خصلت آخرت را بجوی«. بر اســاس این تفســیر، 
انســان مســلمان باید هم به جســم و ابعاد جســمانی )کسب 
ســالمت، نشــاط، آســایش خاطر و نیرومندی( بپــردازد و هم 
به ابعاد روحانــی و معنوی )عبادت، خدمــت به خلق( توجه 

داشته باشد.
در بیشتر ادیان زمانی جهت فراغت در نظر گرفته شده است. 
در دین یهود و در مســیحیت »یوم الســبت« )روز شــنبه( و در 
اســالم روز جمعه برای فراغت از کار و پرداختن به استراحت، 
تفریح و ســایر فعالیت هــای دلخــواه اختصاص یافته اســت. 
گذشته از این اسالم برای روزهای عادی نیز برنامه مشخصی 
دارد؛ هشت ساعت کار، هشت ســاعت فعالیت های فراغتی 

وغیرکاری )و از جمله عبادت( و هشت ساعت خواب.
 علی)ع( عبــادت و مناجات های شــبانه را بــرای اولیای خدا 
مایــه تفریح و آســایش می داند و انفعــال در فراغت را مســتعد 
گــون )و تمایــل بــه خواســته های  گونا ایجــاد آســیب های 
کــه  کــرد  شــیطانی( می شــمارد. در نتیجــه می تــوان اظهــار 
در اســالم صــرف اوقــات فراغــت بــه صورتی تــوام بــا انفعال، 
بی برنامگــی و بیکاری، مذموم دانســته شــده اما اســتراحت 
دادن جســم وتفریح و ورزش امری مباح شمرده می شود و در 
نهایت آنچه در اوقات فراغت مســتحب و پســندیده دانسته 

شده فعالیت های هدفمند و برنامه دار است.
مساله مهم دیگر تناظر فراغت با سطح شناخت و نوع اعتقاد 
انســان اســت. آن چه برای مــردم عــادی فراغــت و متضمن 
خشــنودی اســت چه بســا برای اولیــای الهــی نــاروا و مذموم 
باشد. اساسًا ســلیقه آدم ها نیز برحسب میزان شناخت و نوع 
و ســطح اعتقادات شــان فــرق می کند. هرچه انســان ســطح 
باالتری از رشد و تعالی را پشت سر گذاشته باشد فعالیت های 
هدفمنــد و برنامــه دار و طلب کمال جســمی و روحی نیــز در او 
بیشــتر شــده و آنچه باعث رضایت و خشــنودی او می شود با 

سطح شناخت او تناظر دارد.

     در خدمت خلق
در احادیــث و روایاتــی کــه از پیامبــر اســالم و ائمه نقل شــده 
کید  به اهمیــت وقــت و عمــر انســان و دقــت در صــرف آن تا
زیادی شــده اســت. توصیه مؤکــد ایــن روایات آن اســت که 
عمر انســان در خدمت به خلق خدا و در آبادانی دنیا و آخرت 

در دین اسالم تمایل به تفریح یکی از خواهش های طبیعی بشر دانسته و )برای عامه 
مردم( مباح شــمرده می شــود. پیامبر اســالم به اصحــاب و یــاران خود می گویــد: »به 

تفریح و بازی بپردازید؛ زیرا من دوست ندارم در دین شما سخت گیری دیده شود.«
اما مســلمان باتقوا عمر را لطفی از طرف خدا می داند، بنابراین در تمام لحظات عمر، اعمال و 
رفتار خود )از جمله کار، اســتراحت، عبادت، تفریح و...( را در مسیر رشــد و شکوفایی و کسب 
رضایت و قــرب الهی قــرار می دهــد. از دیدگاه اســالم عمــر و فرصت حیــات نعمتــی خداوندی 
اســت. قرآن کل هســتی و تمام جزییات آن را هدفمنــد و قانونمند می داند و در آیات بســیاری 
به اهمیت وقت و زمان اشاره شده اســت: »آیا بر انسان، روزگارانی نگذشــت که چیزی در خور 

گفتن نبود؟« )سوره انسان، آیه 1(

اسالم برای اوقات فراغت چه برنامه ای دارد؟

دکترمریمرفعتجاه
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صرف شــود و این مهم مســتلزم سالمت، نشــاط، نیرو وآســودگی انسان از 
تنش های جسمی و روانی است.

گر برای ما فراغتی از کارهای دنیا مقدر  امام ســجاد)ع( می گوید: »خداوندا ا
فرمــوده ای پــس آن را فرصتــی همراه بــا ســالمتی قــرارده کــه در آن، رنجی 
حاصل نشــود و ماللتــی به وجــود نیایــد، تا ایــن که فرشــتگانی کــه به ثبت 
گناهــان مأمورند با صحیفــه ای خالــی از گناه از پیــش ما بروند و فرشــتگان 
مأمور به نیکی ها، خوشحال از اعمالی که از ما نوشته اند، از نزد ما برگردند.«

همچنین علــی)ع( در خصــوص فراغــت اولیــاء خــدا می گوید: »شــب زنده 
داری با یاد خدا فرصتی است برای افراد سعادتمند و تفریح و آسایشی است 
برای اولیای خدا.«  از نظر امام علی)ع(  این نوع فراغت،  فراغتی گوارا  است 
اما در فراغت توأم با بیکاری ممکن است خواســته های شیطانی پدید آید. 

»همراه با بیکاری، تمایل به خواسته های شیطانی حاصل می شود.«
همچنیــن در روایات ائمــه و آیات قــرآن مکررًا بــه ارزش و اهمیــت وقت در 
زندگی انســان اشــاره شــده و فراغت نیز قســمتی از عمر بــا ارزش انســان ها 
کــرم)ص( می فرمایــد: »شــب و روز دو مرکب  شــمرده شــده اســت. رســول ا

راهوارند، پس برای رسیدن به آخرت از آن ها بهره بگیرید«.
از بهترین اعمال در زمان فراغت بندگی خداوند اســت. در قرآن کریم آمده 
اســت: »پس چون فراغت یافتی، به طاعت در کوش و با اشتیاق به سوی 
پــروردگارت روی آر.« از اعمال دیگری کــه انجام دادنــش در زمان فراغت 
توصیه شــده تفکر و به ویژه تفکــر درباره آخرت و حسابرســی نفس اســت. 
امام علی)ع( می گوید: »چقدر شایسته است که انسان در ساعاتی از زندگی 
خود از مشغولیت های زندگی چشم بپوشد و به حســاب نفس خود برسد و 

در آنچه که در روز و شب خود به دست آورده و یا از کف داده اندیشه کند.«
سیر و سفر یکی از توصیه های دیگر قرآن برای گذران اوقات فراغت است. 

     دل بیدار
سیر و سفر و گردش در زمین برای آشنایی با وضع گذشتگان، عوامل انحطاط 
گاه و بیدار و گوش هایی  جوامع و سقوط تمدن ها است و نتیجه آن دل هایی آ
شنواست: »آیا مردم در زمین گردش نکرده اند تا دل هایی داشته باشند که با 

آن بیندیشند یا گوش هایی که با آن ها بشنوند.«
کــردن دل بیــدار و تقویــت روحــی، بــدون  بنابرایــن، در ایــن دیــدگاه پیدا
مسافرت به آســانی امکان پذیر نیست و ســفر زمینه بلوغ فکری را به وجود 
می آورد. گذشــته از این با ســیر و ســفر انســان بینش تازه ای پیــدا می کند و 

مسائل را در افق روشن تری می بیند.
امام رضا)ع( درباره ســفر و ســیاحت چنین می گوید: »به گردش و سیاحت 
بپردازید؛ زیرا هرگاه آب جاری شــود، مطبوع و دلنشین می گردد و هرگاه در 
گر مســافرت به  یک جا متوقف شــود بــه آلودگــی می گراید.« مطابــق قرآن ا
منظور ســیاحت یا »ســیرو فی االرض« و  مهاجــرت »هاجرو فی ســبیل اهلل« 
باشــد، ایــن ســفر راهــی اســت بــرای خودســازی بشــر و اثــرات ســودمند به 

خصوص برای سالمت نفس دارد.
 ورزش از دیگــر امــوری اســت کــه توصیــه شــده در اوقــات فراغــت بــه آن 
پرداختــه شــود.  اســالم، ورزش را عامــل حفــظ نشــاط و ســالمتی بــدن و 
توجــه به  ســالمتی بــدن را وظیفــه اولیه هــر مســلمانی می دانــد و بــه اندزه 
روح به جســم نیز اهمیت می دهد؛ تا حدی کــه علم »ابــدان« را هم ردیف 
بــا علــم »ادیــان« برمی شــمرد. امــام ســوم شــیعیان حســین)ع( می گویــد: 

»درتمامی عمر برای سالمتی وحفظ تندرستی خود بکوشید.«
 در اســالم انواع بازی ها و ورزش ها )به ویژه دو، تیراندازی، اســب ســواری، 
کوهنوردی وشــنا( هــم به  عنــوان تفریح و تأمین ســالمتی جســمانی و هم 

جهت آمادگی برای مبارزات احتمالی توصیه شده است.    

سیدحسناردستانی

پس چون فراغت یافتی
 به طاعت در کوش

همواره چگونه گذراندن اوقات فراغت و بهره مندی از آن، از 
مهم تریــن دغدغه های انســان بوده اســت. ادیــان الهی نیز 
گونی را برای اســتفاده هر چه بهتــر از اوقات  الگوها و روش هــای گونا
فراغت ســفارش کرده انــد. بــرای نمونه، دین یهــود به پیــروان خود 
می گوید: »در روز سبت نیز که هفتمین روز هفته است، قوم باید برای 
کن باشــند، بایــد در این روز  عبادت مــن جمع شــوند. در هر جا که ســا

دست از کار بکشند و استراحت کنند.«
 مسیحیت نیز ســفارش کرده اســت: »از افکار و امیال شــهوت آلود که 
جوانان را اغلب اســیر می ســازد، بگریــز و در پی امــوری باش کــه تو را 
به کارهای خوب تشــویق می کنند. ایمــان و محبت را دنبــال نما و با 
ک است، معاشرت کن  کسانی که خداوند را دوست دارند و قلبشان پا
و باز تکرار می کنــم، خــود را در بحث های پوچ و بی معنــا درگیر مکن، 

چون این گونه مباحثات باعث خشم و نزاع می گردد.«
 دین مبین اســالم نیز کــه دارای کامل ترین و متعالی تریــن برنامه های 
اعتقــادی، تربیتــی، اخالقــی، روانــی و... اســت، بــرای اوقــات فراغت 
مسلمانان و همه انسان ها، برنامه های جامع و کاملی ارائه کرده است. 
اسالم با توجه به گروه های سنی گوناگون و جنسیت آنها، برنامه های 

متنوعی دارد که در این مجال، به برخی آیات و روایات، اشاره می شود.
از نگاه قرآن و روایات، اوقات فراغت به معنــای زمانی برای بیهودگی 
نیست، بلکه ساعاتی است که شــخص با برنامه ای هدفمند در مسیر 
قرب الهی حرکت می کند، خواه در راه عبــادت خداوند بگذراند و خواه 
صرف حیات شخص شود. »ُقل إّنَ َصاَلِتی َو ُنُسِکی َو َمحیای َو َمَماِتی 
هلِلَِّ َرّبِ العاَلمیــَن؛ بگــو همانا نمــاز و طاعت و کلیه اعمــال من و حیات 

و ممات من، همه برای خداوند است که پروردگار جهانیان است.«
 به دلیــل غفلت انســان، همواره شــیطان، نادرســتی ها و خطاهــا را در 
گر انسان از مسیر  چشــمان وی، جلوه و زینت می بخشــد و در نهایت، ا
ج شــود، شــیطان وی را بــه نابــودی و خســران  متعالــی پــروردگار خــار
ــبیِل  ُهم َعِن الّسَ َن َلُهــُم الَشــیطاُن أعماَلُهم َفَصّدَ می کشــاند. »... َو َزّیَ
َو کاُنوا ُمســَتبِصِریَن؛... شــیطان اعمال زشتشــان را در نظرشان نیکو 

ک و نابود گردیدند.« جلوه داد و از راه حق آنها را بازداشت و همگی هال
 پــروردگار عالــم، آدمیــان را از اعمال لغــو و باطــل و پیــروی از کارهای 
بیهوده و نافرجام برحذر می دارد و به انســان هشــدار می دهد: »َو ِمَن 
 َعن َســِبیِل اهلِل به غیــر ِعلٍم َو 

َ
اِس َمن یشــَتِری َلهَو الَحِدیــِث ِلیِضّل الّنَ

وَلِئک َلُهم َعــَذاٌب ُمِهیــٌن؛ برخی مردم داســتان های 
ُ
ِخَذَهــا ُهــُزوًا أ یّتَ

باطل را می خرند تا مردم را ندانســته از راه خدا بازدارنــد و آیات قرآن را 
استهزا کنند. برای آنان است عذاب خوارکننده.«

 بنابراین، قرآن کریم انســان ها را به ســوی طاعت و عبــادت خداوند 
متعــال دعــوت می کنــد و مهم تریــن و بهتریــن برنامــه بــرای اوقــات 
َک  فراغت را این گونــه بیان می فرماید: »َفــإذا َفَرغَت َفانَصــب َو إلی َرّبِ
َفارَغب؛ پس چــون فراغت یافتی، به طاعت در کوش و با اشــتیاق به 

سوی پروردگارت روی آور!«    
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ح هــا و برنامه هــای گــذران اوقــات فراغــت،  عمــده مشــکالت جوانــان در اجــرای طر
رویکردی ســطحی اســت که پدیده فراغت را از کارکردهــای اصولی و تفریح ســالم در 
کنــار برنامه های تعالی بخش و ســازنده زندگــی مدنظر قــرار نمی دهند. نتیجه اینکــه در قرن 
حاضر، به رســمیت شــناختن این نیاز با توجه به معــارف و آموزه های دینی در بیــن خانواده، 
حکومــت و... ســبب هدفمنــدی، معنــادار شــدن زندگــی، آرامــش حقیقــی و غنی تــر شــدن 
فرصت ها و باال بردن آمادگی و توان هر چه بیشتر نسل جوان در برابر مسئله و بحران هویت و 

مهاجمان فرهنگی و بسیاری از مشکالت و آسیب ها و انحرافات فرد و اجتماع خواهد شد. 
هر قدر شــناخت فــرد از جهــان، انســان، زندگــی و ابعــاد آن وســیع تر و عمیق تر باشــد، ارزش و 
اهمیت وقت و عمر برایش جامع تر و کامل تر است و برای استفاده از آن، برنامه ریزی می کند. 
افق اندیشــه انســان الهی و مســلمان نســبت به وقت و عمــر، در مقایســه با مکاتب مــادی، از 
زاویه ای بازتر و جامع تر است، چرا که از دیدگاه اسالم، عمر و فرصت حیات، نعمتی خداوندی 
است و مقدمه ای برای قیامت بشر، و آن چه را که انسان الهی همواره در نظر دارد، رسیدن به 

قرب باری تعالی است. 
در خصوص اهمیت وقت همین بس که خداوند به آن قســم یاد کرده: »والعصر، ان االنســان 
لفی خسر،...« ]والعصر /3-1[.  قسم به عصر که واقعًا انسان در معرض زیان است، مگر آنان 

که ایمان آورده اند و کارهای شایسته کرده... 
»هو الذی جعل الشــمس ضیــاء و القمر نــورا و قــدره منــازل لتعلموا عدد الســنین و الحســاب« 
]یونس/5[  اوست خدایی که خورشــید را درخشــان و ماه را تابان نمود و برای آن منزل هایی 

معین کرد تا شماره سال ها و حساب را بدانید. 
توجه به عمر و اســتفاده از فرصت ها، در احادیث معصومین)س( مکرر یادآوری شــده اســت. 
از آن جمله، حضــرت علی)ع( فرمــود: »الفرصه ســریعه الفــوت و بطیئه العود«، ]غــرر الحکم: 
473[: فرصــت و وقت بــه تنــدی مــی رود و برمی آیــد.«  و بزرگ تریــن زیــان و ضرر بــرای فرد و 

جامعه، از دست دادن فرصت ها و عدم استفاده شایسته و الزم از آن است.
 به خوبــی روشــن اســت کــه عــدم جبــران فرصت هــا بــرای پیشــرفت جامعــه و فــرد، آن را به 
ســخت ترین غصه هــا تبدیــل خواهــد کــرد.  قــال علــی)ع(: »اشــد الغصــص فــوت الفــرص« 

]مستدرک، ج 142:12[.
و نیز فرموده اند: »بادر الفرصــه قبالن تکون غصه« ]غرر: 338[ فرصت هــا را دریاب، پیش از 

آنکه سبب دریغ خوردن شود. 

تأثیر آموزه های قرآنی و روایی بر
 اوقات فراغت نوجوانان و جوانان

حیطـه  در  نوجوانـان  فراغـت  اوقـات  بررسـی  منظـور  بـه  زیـر  مطلـب 
آموزه هـای قرآنـی و روایـی نگاشـته شـده اسـت. طبعـًا، فهـم دیدگاهـی 
مفهومـی و  لحـاظ  بـه  می توانـد،  فراغـت  اوقـات  در  سـنت  و  قـرآن 
بـرای  اجتماعـی  مقـررات  و  ضوابـط  تعلیمـات،  تعیین کننـده  عملکـردی، 

باشـد.   تربیـت  و  تعلیـم  برنامه ریـزان  و  خانواده هـا 

فاطمهخاتمه

     مزرعه حسرت ها و ندامت ها
همان گونه که بهترین فصل ســال از جهت به کمال رسیدن 
زیبایی های طبیعت و به دســت آمدن میوه هــای رنگارنگ 
و پرفایــده فصــل بهــار اســت، دوران جوانــی نیــز از جهــت به 
کمــال رســیدن بســیاری از ویژگی هــای انســانی، از جملــه 
تکامــل نیــروی جســمانی و کمــال نیــروی عقــل و حکمــت، 
اهمیــت دارد. خداونــد در قــرآن چنیــن می فرمایــد: »و لمــا 
بلغ اشــده اتیناه حکمــا و علمــا و کذلک...« ]القصــص /14 و 
یوســف/22[: و چون )موسی، یوســف علیهما السالم[ رسید 
به حالت قــوت و کمال رشــادت، او را حکمت و علــم دادیم و 

این چنین جزا می دهیم نیکوکاران را. 
کمتر پدیده ای را می توان یافت که هم چون جوانی، موضوع 
حســرت ها و ندامت هــای عــام قــرار گرفتــه باشــد. امــام علی 
علیه السالم فرموده است: »شــیئان ال یعرفان فضلهما اال من 
فقدهما الشــباب و العافیه« ]غرر الحکم: 324[: دو چیز است 
که قــدر آن ها را نمی شناســد، مگر کســی کــه آن دو را از دســت 

داده باشد، یکی جوانی و دیگری تندرستی و عافیت. 
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پیامبــر صلــی اهلل علیــه و آلــه فرموده انــد: »ان العبــد ال تــزول 
قدمــاه یــوم القیمــه حتی یســال عن عمــره فیمــا افنــاه و عن 
شــبابه فیمــا ابــاله« ]الخصــال، ج 253:1؛ بحــار االنــوار، ج 
311:27[: در قیامــت هیچ بنــده ای قــدم از قــدم برنمی دارد 
تا به این پرســش ها پاســخ دهد: اول آن که عمــرش را در چه 
کار فانی نموده اســت و دوم جوانی اش را چگونــه و در چه راه 

تمام کرده است. موالنا در این رابطه چنین سروده است:
حق همی گوید چه آوردی مرا؟

اندر این مهلت که دادم من ترا؟
عمر خود را در چه پایان برده ای؟

قوت و قوت در چه فانی کرده ای؟
گوهر دیده کجا فرسوده ای؟

پنج حس را در کجا پالوده ای؟
چشم و گوش و هوش و گوهرهای عرش؟

ج کردی چه خریدی تو ز فرش؟ خر
کرم صلی اهلل  حضرت موسی بن جعفر علیه الســالم از رسول ا
علیــه و آله نقــل می کند: »مــن تعلم فــی شــبابه کان به منزله 

الرســم فی الحجــر« آن کس کــه در جوانــی چیــزی را بیاموزد 
و به ذهن بســپارد، آن چیز همانند نقشــی که بر ســنگ کنده 
باشــند، مســتقر و پابرجا خواهد ماند. و نیــز در اهمیت دوران 
نوجوانــی و جوانــی رســول گرامی اســالم چنیــن فرموده انــد: 
»الولد سید سبع سنین و عبد سبع سنین و وزیر سبع سنین.« 
فرزند هفت ســال آقا، هفت ســال مطیــع و هفت ســال وزیر و 

مشاور است. 

     به نفع معنویات 
اوقات فراغــت به عنــوان زیرمجموعــه ای از زمــان اهمیت و 
ارزش واالیی دارد و موضوع مشــترکی اســت بین تمامی اقشار 
جامعه، اعم از زن و مرد، پیر و جوان و با مشغله های بسیاری 
کــه در زندگی دارنــد. در این میــان، اوقــات فراغــت جوانان از 
اهمیت خاص و درخور توجهــی برخوردار اســت. زیرا جوانان 
به عنوان بخــش عظیمــی از پویاتریــن گروه هــای اجتماعی 
محســوب می شــوند که از یــک ســو وجــودی سرشــار از توان، 
انرژی و امید دارند و از سوی دیگر دارای خواست های مشروع 

در قیامت هیچ 
بنده ای قدم از 

قدم برنمی دارد تا 
به این پرسش ها 
پاسخ دهد: اول 
آن که عمرش را 
در چه کار، فانی 

نموده است و 
دوم جوانی اش را 
چگونه و در چه 

راه تمام کرده است
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گر به آنــان پاســخی مناســب داده شــود، دنیای  هســتند که ا
آن ها به دنیای خوبی ها، شــادی ها، بالندگی ها، خالقیت ها 
و نوآوری هــا مبــدل می شــود و رشــد و اعتــالی شــخصیت و 

شکوفایی استعدادهای آن ها را در پی خواهد داشت. 
کــرم صلی اهلل علیــه و آله چنین می فرماینــد: »یا اباذر  پیامبر ا
اغتنم خمسا قبل الخمس، شــبابک قبل هرمک و صحتک 
ک قبــل فقــرک و فراغــک قبل شــغلک و  قبــل ســقمک و غنا
حیاتک قبل موتک« ای ابــوذر، پنج چیز را پیــش از پنج چیز 
غنیمت بشــمار: جوانی ات را قبــل از پیری، ســالمتت را قبل 
از بیمــاری، تمکنــت را قبــل از تهیدســتی، فراغتــت را قبل از 

گرفتاری و زندگانیت را قبل از مرگ. 
امام علی علیه الســالم فرمــوده: »و اعلمان الدنیــا دار بلیه لم 
غ صاحب ها فیها قط ســاعه اال کانت فرغته علیه حســره  یفر
یوم القیامــه ]نهج البالغــه، نامــه 59[: و بدان کــه دنیا برای 
آزمایش اســت که هرکس ســاعتی در آن فراغت یابد و دست 
کار بکشــد، همیــن ســاعت بیــکاری، موجــب حســرت و  از 

پشیمانی او در قیامت خواهد شد. 
امــام صــادق علیه الســالم در تفســیر آیــه »و التنــس نصیبک 
مــن الدنیــا« ]القصــص/77[، از پــدران خــود چنیــن روایــت 
کــرده اســت: »قــال ال تنــس صحتــک و قوتــک و فراغــک و 
ک و ان تطلب به االخره« سالمت،  شــبابک و نشــاطک و غنا
نیرومنــدی، فراغــت، جوانــی، نشــاط و بی نیــازی خــود را 
فرامــوش منمــا. در دنیــا از آن ها بهــره بــرداری کــن و متوجه 
باش که از آن ســرمایه های عظیم، به نفع معنویات و آخرت 

خود استفاده نمایی. 
امــام خمینــی )ره( در کالمی کــه می تــوان آن را هشــدار تلقــی 
کرد، فرموده اند: »نقشــه کشــیدند کــه نگذارند ایــن نهضت 
به ثمــر برســد و لــذا از همــه طــرف خرابــکاری می کننــد. یک 
کــه نگذارنــد جوان هــای مــا  خرابکاری شــان همیــن اســت 
صحیح بــار بیاینــد و حاال کــه باید از نیــروی جوانی اســتفاده 

بشود، نگذارند این نیروی جوانی به ثمر برسد«.

     شمشیر  برّان زمان
عمر انســان و فرصتی که از جانــب خداوند بــرای زندگی به او 
داده شده، مهم ترین سرمایه حیات اوست. جوان نسبت به 
این سرمایه و هدیه خداوندی مسئولیت دارد و باید پاسخگو 
باشــد. در تفســیر آیــه »... اولــم نعمرکــم مــا یتذکــر فیــه مــن 
تذکر...« ]فاطر /37[ امام صادق علیه السالم فرموده است: 
»توبیخ البن ثمانی عشــر ســنه«. این آیه، مالمت و ســرزنش 
جوانان غافلی است که به سن هجده ســالگی رسیده اند و از 

فرصت جوانی خود استفاده نمی کنند. 
روایــات دیگری نیــز از امام صــادق علیــه الســالم در ارتباط با 
استفاده صحیح از اوقات موجود است، از آن جمله: »اصبروا 
علــی الدنیــا فانما هــی ســاعه فما مضــی منه فــال تجد لــه الما 
و ال ســررا، و ما لم یجیء فــال ندری مــا هو و انما هی ســاعتک 
اللتــی انــت فی هــا علــی طاعــه اهلل و اصبر فیهــا عــن معصیه 
اهلل« مجمــوع عمــر آدمــی در دنیــا ســاعتی بیــش نیســت. 
آنچــه از این ســاعت گذشــته اســت، معــدوم شــده و لــذت و 
المــی از آن احســاس نمی کنیــد و آنچــه هنــوز نیامــده اســت، 

نمی دانیــد چیســت. ســرمایه موجــود و پــرارزش عمــر، تنهــا 
همان لحظات نقدی است که اینک در اختیار شماست و در 
آن به ســر می برید. مالک نفس خــود باشــید و در حال حاضر 
برای اصالح و رســتگاری خود بکوشــید. در مشکالت وظیفه 
شناســی و در اطاعت از اوامر الهی پایداری و از آلودگی به گناه 

و نافرمانی خداوند، خودداری کنید. 
و نیــز فرمــوده اســت: »االیــام ثالثــه، فیــوم مضــی الیــدرک و 
یوم الناس فیــه فینبعــی ان یغتنمــوه، و غد انما فــی ایدیهم 
امله« ایام زندگی ســه روز اســت؛ اول روزی که گذشــته است 
و برگشــت نــدارد. دوم روز موجود اســت کــه مــردم در آن قرار 
دارند و در اختیار آن هاســت. باید آن را مغتنم شــمارند و از آن 
استفاده کنند. سوم فردایی است که نیامده و تنها آرزوی آن 

را در دست دارند. 
عرب می گوید: »الوقت کالســیف اذا لم قطعه قطعک« وقت 
گر قطعــش نکــردی قطعــه قطعه ات  چون شمشــیر اســت، ا
می کند. زمــان را نمی تــوان ذخیره کــرد، نمی تــوان خرید و یا 
فروخت و نمی توان از 24 ساعت دیگران قرض گرفت. زمان 
گر مورد اســتفاده صحیح قرار نگیرد، از  سرمایه ای اســت که ا
دســت می رود. در حالی که یک ســرمایه مالی چنین نیست. 
گــر منصــف باشــیم، بــا کمی دقــت و تأمــل درمی یابیــم کــه  ا
مشــکل اصلی کمبود وقت نیســت، بلکــه در نحوه اســتفاده 
از آن اســت. در مضــرات فراغــت دوره جوانی، روایتــی با این 
غ«  مضمون اســت: »ان اهلل تعالی شــأنه یبغض الشــاب الفار

خداوند تعالی جوان بیکار را دشمن می دارد. 

     دوری از بطالت
مســلمان نمی توانــد اوقــات فراغــت به معنــای اوقاتــی برای 
بطالــت و بیهودگی داشــته باشــد. انســان وقتــی توجهش به 
خدا باشد و برنامه هدفمندی برای زندگی خود داشته باشد، 
دیگر بیکار نمی ماند تا مشغول لغویات و لهویات شود و هدف 
را قرب الهی و حرکت به سوی او می داند. نمازش، عبادتش، 

حیاتش و... برای خداوند است که آفریننده هستی است. 
»ان صالتــی و نســکی و محیــای و مماتــی هلل رب العالمیــن« 
]االنعــام، 162[. متأســفانه به دلیل غفلت انســان، شــیطان 
روی تمــام ابعــاد حقیقی، رنــگ و لعــاب آلوده ای می کشــاند 
و نادرســتی ها را در چشــم انســان زینت و جلوه می دهد. و در 
نهایــت انســان را بــه نابــودی و خســران می کشــاند. )چنین 
بیاناتــی در ســوره عنکبــوت، آیــه 38 آورده شــده اســت.( 
بنابرایــن خداونــد انســان ها را برحذر مــی دارد از اعمــال لغو و 
باطل و به انسان هشــدار می دهد. »و من الناس من یشتری 
لهو الحدیــث لیضــل عن ســبیل اهلل بــه غیــر علــم و یتخذها 
هزوا اولئک لهم عــذاب مهین« ]لقمــان /6[: برخــی از مردم 
داســتان های باطل را می خرند )انتخاب می کنند( تا مردم را 
ندانسته از راه خدا بازدارند و آیات قرآن را استهزاء کنند. برای 
آنان اســت عذاب خوارکننده. پــس نگاه قرآن دربــاره اوقات 
فراغــت، دوری از هر آن چیزی اســت که انســان را از حقیقت 
باز می دارد و توجه بــه فرصت ها و اوقاتی اســت که در زندگی 
برای مؤمن پیش می آید تا برای کوشــش و تــالش به منظور 
خودیابی و رشــد و تعالی، از آن ها اســتفاده کند. »فاذا فرغت 

 پس نگاه قرآن 
باره اوقات  در

فراغت، دوری 
از هر آن چیزی 

است که انسان 
را از حقیقت باز 
می دارد و توجه 
به فرصت ها و 

اوقاتی است که 
در زندگی برای 

مؤمن پیش می آید 
تا برای کوشش و 

تالش به منظور 
خودیابی و رشد 
و تعالی، از آن ها 

استفاده کند
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ح /7[: بــه محــض آن کــه فراغتــی حاصــل  فانصــب« ]الشــر
کردی، پس بکوش. 

در اصل، قــرآن به هیــچ فراغتی کــه مایه بطالــت و بیهودگی 
باشــد، معتقد نیســت و می فرماید: بعد از هر ســختی، عســر و 
راحتی است، به شرطی که انســان مؤمن از فرصت به دست 

آمده به درستی استفاده کند.

     اغتنام فرصت
کــرم)ص( فرمــوده اســت: »خلتــان کثیر مــن الناس  رســول ا
فیهما مفتون الصحه و الفراغ« بیشتر مردم درباره دو خصلت 
دچــار گمراهــی و ضاللــت هســتند؛ یکــی در مــورد ســالمت و 

صحت و آن دیگر در امر فراغت و بیکاری. 
آدمی بایــد قــدر آســایش و اوقــات خالــی خــود را بدانــد و از آن 
برای پرورش اســتعدادهای نهفتــه وجود خویش و رســیدن 
به کمال اســتفاده کند، تــا از دســت دادن فرصت ها مایه غم 
و انــدوه و پشــیمانی نگــردد: »اضاعــه الغرصه غصــه«. ]نهج 
البالغــه، کلمــات قصــار 118، و ص 199[ یــا »ان الفــرص تمر 
مر الســحاب فانتهزوها اذا مکنت فی ابواب الخیر و االعادات 
ندما«. از امام هادی)ع( ســئوال کردند دربــاره معنی »حزم« 
و ایشــان پاســخ فرمودند: »هو ان تنتهز فرصتــک و تعاجل ما 
امکنک« حزم عبــارت از این اســت که فرصت خیــر را مغتنم 
بشــماری و بــه قــدر ممکــن در اســتفاده از آن تســریع نمایی. 
کــرم)ص( نیــز چنیــن فرموده انــد: »روحــوا القلــوب  پیامبــر ا

ساعه بساعه«. دل ها را ساعت به ساعت استراحت دهید. 

     انواع فراقت
در یــک تقســیم بنــدی عمــده، می تــوان بــه دو نــوع دیدگاه  

درباره انواع فراقت اشاره کرد:
1.دیدگاههاییکهتأثیراتروانیومعنویدارند:

یــا تفریــح را  کــه مبنــای اوقــات فراغــت  دیدگاهــی  الــف(
»مذهب« دانسته اند. 

ب( دیدگاهــی کــه فراغــت را غریــزه، بــازی و تفریــح ســازی 
معرفی کرده است. 

ج( دیدگاهــی کــه از اســتراحت و کســب لــذت نشــأت گرفته 
است. 

2.دیدگاههایــیکهبــرکارکردهاوفعالیتهــایاوقات
فراغتتأثیردارند:

الف( کارکرد متعالی و اصالحی
ب( شکوفا کردن استعدادها

ج( رشد اجتماعی 
د( تعلیم و تربیت اجتماعی 

ه( تجربه و تمرین مشاغل اجتماعی 
و(کارکرد مشارکت 

ز( کارکرد پیشگیری از آسیب های اجتماعی 
ح( کارکرد اقتصادی 

ط( کارکرد سیاسی
گــون  در ریشــه های اندیشــه و اظهارنظــر اندیشــمندان گونا
درباره گذران اوقات فراغت، می توان به گذشــته های دور و 
نزدیک رفــت و نظریات متفکران را دنبــال کرد. به خصوص 

علمای علوم تعلیم و تربیت، روان شناسی و جامعه شناسی، 
همچنین بزرگان ادبیات و ادبا که ســخن در ارزش و اهمیت 

وقت و گذران آن بسیار گفته اند.
گر کســی بخواهد در زمینه رشــد و ترقی و ســعادت انسان ها  ا
قدمی بردارد، باید برطبق برنامه های کارشناســان الهی وارد 
صحنه تربیت و هدایت و پرورش اســتعدادهای آنان بشــود  
انبیا و امامان معصــوم)ع( برای تربیت و هدایت انســان ها از 
طرف خدای متعال تعیین می شوند. نســل جوان الزم است 
که با تبعیت و اطاعت کامل از تمامی دســتورات و روش های 
پیشــوایان معصــوم)ع(، ارزش هــای مهمــی را نصیــب خــود 
ســازند و در مســیر کمال قدم بگذارنــد. معــارف و ارزش های 
گاه و خبــره و متخصــص در اختیار  دینی بایــد توســط افــراد آ

انسان ها قرار گیرند. 
جوانی که دیــن را از مکتــب امامــت و درکالس آنــان آموخته 
هیچ وقت بازیچه استعمارگران نخواهد شد، بلکه به عنوان 
یک فرد مبارز و پاســدار ارزش های قرآنی، در هر پست و مقام 
و در هر شــرایط ســنی و جنســی، اعم از دختر و پســر یــا زن و یا 

مرد، به خدمت خودش ادامه می دهد. 

     ای بیست ساله ها! 
ع رفتار مثبت  به طور کلی جوانان را به دو گروه عمده با دو نو
و منفی می توان تقســیم کرد: برخی در این دوران بیشــترین 
لــذت را از بطالت، دل مشــغولی های بــی ارزش و هــدر دادن 
روزهــا و هفته هــای گــران ســنگ جوانــی می برند و بــا گفتن 
عباراتی چــون: بی خیــال، خوش باشــد، ولــش و... خــود را 
خــوش بخت جلــوه می دهنــد. البتــه در پرونــده زندگــی این 
گروه، انواعی از ناهنجاری ها و انحرافات به چشــم می خورد 
که نتیجه آن هم جز بیهودگی، افسوس و شرمساری، جنون 

و... نخواهد بود. 
کــرم)ص( فرمود: »ان  درباره این دســته از جوانــان، پیامبر ا
اهلل ملکا ینزل فــی کل لیله و ینادی یا ابناء العشــرین! جدوا و 
اجتهدوا«. خداوند را فرشــته ای است که هر شــب فرود آمده 
و ندا درمی دهد، ای بیســت ســاله ها! کوشــش کنید و تالش 

بسیار بورزید.«
و امــا گــروه دیگــری از جوانــان هســتند کــه در پرونــده آنــان، 
تحصیــل جــدی، تــالش پیگیــر، وظیفه شناســی، حضــور در 
مســابقات کشــوری و جهانی و در نتیجــه پیشــرفت و عزت و 
افتخار خویش و خانواده و جامعه، فراوان مشاهده می شود. 
کرم)ص( درباره چنین افرادی فرموده اند: »یا اباذر ما  رسول ا
من شــاب یدع اهلل الدنیا و لهوها و اهــرم شــبابه...« ای اباذر! 
هیــچ جوانی بــه خاطــر خــدا، از دنیــا و ســرگرمی های آن روی 
نگردانــد و جوانــی خویــش را در طاعــت خــدا پیــر نکنــد، مگر 

اینکه خداوند پاداش هفتاد و دو صدیق را به او عطا فرماید.«
فراغت در نظام ارزشــی اســالم، جنبه فرهنگی و تربیتی یافته 
ج می شــود. جوان باید به جای  است و از صورت سرگرمی خار
تکرار اندیشــه ها، اندیشــیدن را بیاموزد، با علم و عمل، برای 
زندگی معقول و مطلوب ره توشــه برگیرد، با کار و ابتکار از مدار 
تکرار برهد، با زهد و قناعت از آن ها و آزها و آرزوهای دور و دراز 

بگذرد و با عبادت و نیایش، دروازه ملکوت را بگشاید.

فراغت در نظام 
ارزشی اسالم، 
جنبه فرهنگی 
و تربیتی یافته 

است و از صورت 
سرگرمی خارج 

می شود. جوان 
باید به جای 

تکرار اندیشه ها، 
اندیشیدن را 

بیاموزد، با علم و 
عمل، برای زندگی 

معقول و مطلوب 
ره توشه برگیرد
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کاین سفر 
توشه همی  خواهد و
این ره دور است

     فراگیری زبان
امام در همان اولین ســاعات ورود بــه ترکیه به آمــوزش زبان ترکی پرداختند. ایشــان 
گیری زبان ترکی رســالت خود را در میان ترک زبانان دنبال کنند، به حدی  می خواستند با فرا
ک را کــه در ترکیه  گیری زبــان ترکی، ســرهنگ افضلــی از مقامات ســاوا کــه اهتمام امام بــه فرا
مراقب ایشــان بود ســخت به وحشــت انداخت که مبادا امام با آموختــن زبان بتوانــد با مردم 
ترکیه ارتباط برقرار کند و مبارزه را در تبعیدگاه دنبال کند. لذا در گزارش خود به تهران نوشت: 
نباید وی را تنها گذاشــت! از این رو در ترکیه هر روز امام را بــه جایی منتقل می کردند. )حجت 

االسالم و المسلمین سید حمید روحانی(

     چرا قبل از وقت، مرا می خوانید؟
در طــول این 9-10 ســالی که امام در جماران تشــریف داشــتند، یکــی از آقایانی کــه مأمور امور 
مالی ایشــان بودند و باید هر روز صبح بــه این امر رســیدگی می کردند می گفتند: ایشــان هر روز 
گر روزی به خاطر عدم شرایط مساعد به  رأس ســاعت مقرر آماده پذیرفتن ما بودند. چنانچه ا
موقع به حضور ایشان نمی رسیدیم، امام پنج دقیقه بعد از موعد مقرر زنگ اتاق مربوطه را به 

صدا در می آوردند و آنان را برای حضور دعوت می کردند.
در مالقات های عمومی گاهی بعد از آماده شــدن ایشــان، بــه دلیل به حد نصاب نرســیدن تعداد 
مالقات کنندگان مســتلزم چند دقیقه انتظار برای به حد نصاب رســیدن بود که بــا فزونی یافتن 
مدت انتظار به 10 دقیقه تبدیل می شــد، امام نســبت به نامنظم بــودن برنامه های مالقات لب 
به اعتراض می گشــودند و می فرمودند: چرا قبل از فراهم ســاختن مقدمات مالقــات مرا به محل 
گر در مالقا ت های خویشان، افراد در زمان معین بر نمی خواستند و وقت  مالقات فرا می خوانید؟ یا ا
بیشــتری را پر می کردند با اعتراض ایشــان مبنی بر اینکه، باید مطابق ظرفیت زمانی افراد وقت 

صرف کنید نه بیشتر و نه کمتر، روبرو می شدند. )حجت االسالم و المسلمین امام جمارانی(

     می توانی خبر یک دقیقه ای تعریف کنی؟
امام هیچ گاه نمی گذاشــتند وقتشــان به هــدر برود. بارهــا می دیدیم کــه در دقایق قبــل از آماده 
شــدن ســفره که معمواًل بــه بطالت می گــذرد ایشــان بــه مطالعــه و تــالوت قــرآن می پرداختند. 
یک بــار بــرای کاری خدمت ایشــان بــودم، صحبت که تمام شــد نگاهــی به ساعتشــان کردند 
و گفتنــد، می توانی یک تعریف یــک دقیقه ای بکنــی؟ تا من خواســتم به آن مســأله فکر کنم و 
ذهنم را بگردم یک دقیقه گذشت و امام رادیو را روشــن کردند و من تازه متوجه شدم که ایشان 
می خواســتند همین یــک دقیقه قبــل از اخبار هــم به بطالــت نگذرد، چــون عادت داشــتند که 

خالصه اخبار را سر وقت بشنوند. )حجت االسالم و المسلمین مسیح بروجردی، نوه امام(

چگونگـی اسـتفاده بـزرگان از اوقـات فراغـت می توانـد به عنـوان الگویی 
برای ما در زندگی فردی و اجتماعی به کار بسـته شـود. در مطلب زیر 
بـه نقـل از نزدیـکان امـام خمینـی )ره( بـه گوشـه هایی از اهتمـام ایشـان 

در اسـتفاده مناسـب از اوقات فراغت اشـاره می شـود.  

رسولسعادتمند

     زیارت عاشورا در حال قدم زدن
امام از کمترین وقــت خود برای مطالعه و نوشــتن یــا عبادات 
گر کسی تنها همین  دیگری که ذکر شده اســتفاده می کردند. ا
آثــاری را که از ایشــان تألیــف و به چاپ رســیده مطالعــه کند و 
آن را بر عمر پر برکت ایشــان تقســیم کند، بــه خوبی می فهمد 
که چگونه از ســاعات و بلکــه دقایق عمر خود اســتفاده کرده و 
بهــره وافــی برده انــد و حتــی از نیــم ســاعت قــدم زدن صبح و 
عصر خود نیز، کــه به خصوص ایــن اواخر به تجویز پزشــکان 
انجام می دادند اســتفاده می کردند و معمواًل ادعیــه و اذکاری 
را برای آن وقــت اختصــاص داده بودند که در حــال قدم زدن 
نیز عبادتــی و کاری را انجام دهنــد و اوقاتی که زیارت عاشــورا 
می خواندند، صد لعن و صد سالم را، معمواًل، در حال قدم زدن 

می خواندند. )حجت االسالم و المسلمین رسولی محالتی(

     اغتنام فرصت ها
امام در بســیاری از اوقــات در آن واحد و همزمــان به کارهای 
متعدد اشــتغال داشــتند. در یکی از روزهای اوایــل فروردین 
68 حدود ســاعت هفت بعدازظهر حقیر را برای انجام کاری 
احضــار فرمودنــد. وقتــی مشــرف شــدم حــدود یــک ســاعت 
از غــروب گذشــته بــود. ایشــان در حالــی کــه هنــوز مشــغول 
تعقیبات نماز مغرب و عشا بودند، تســبیح در دستشان بود و 
ذکر می گفتند، به پشت خوابیده بودند و با باال و پایین بردن 
پاهایشان نرمش مخصوصی را که پزشــک توصیه کرده بود 
انجــام می دادند، تصویــر بدون صــدای تلویزیــون را مدنظر 
داشــتند، بــه صــدای رادیــو گــوش می دادند، عــالوه بــر این 
همه امــور، علی نــوه عزیزشــان را در حالــی که در کنار ایشــان 
دراز کشیده بود و ســعی می کرد حرکت های امام را تقلید کند 
مورد تفقد و نوازش پدرانه قرار می دادند و انجام نرمش مانع 
از ابراز عطوفت نسبت به نوه خردسالشان نمی شد. )حجت 

االسالم و المسلمین رحیمیان(

     عمر با برکت امام
ما به طــور مکرر شــاهد بودیــم که امــام بــه هنگام قــدم زدن 
عصرانه که به عنــوان ورزش، کاری مهــم و الزم برای تأمین 
ســالمت ایشــان بود در دســتی تســبیح داشــتند و به ذکر خدا 
مشــغول و در دســت دیگــر رادیویــی کوچــک داشــتند کــه با 
ج قــرار می گرفتند.  اســتماع آن در جریان مســائل داخل و خار
بدین ســان می توان گفت عمر واقعی امام نه هشتاد و هفت 
سال که از نظر کاربرد و به کارگیری دو چندان این مدت بود. 

)حجت االسالم و المسلمین رحیمیان(

     وقت تلف شده نداشتند
امــام در منــزل یــا رادیــو گــوش می کردنــد یــا تلویزیــون نگاه 
می کردند یــا نامه های رســیده را می خواندند یا اخبار رســیده 
را مطالعه می کردند. یک دقیقه ایشــان بیــکار نبودند. حتی 
در حمام هــم، رادیو همراهشــان بود، یا هنــگام وضو گرفتن 
رادیو روی دوششــان قرار داشــت. من می توانم بــا اطمینان 
بگویم که ایشــان اصاًل وقت تلف شــده نداشــتند. )دکتر زهرا 

مصطفوی، فرزند امام(
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     در کمتر از دو دقیقه هم قرآن می خواندند
امــام در فاصلــه ای کــه بعــد از نمــاز ظهــر و عصــر بــرای ناهــار 
گــر در ایــن مدت کوتــاه چنــد دقیقــه ای فرصت  می آمدنــد، ا
پیدا می شد، قرآن بر می داشتند و می خواندند که گاهی این 
اوقات کمتر از دو دقیقه بــود. همچنین در پاریس موقعی که 
خبرنگارها برای مصاحبه می آمدند تا وسایلشان را بچینند، 

امام نمی گذاشتند وقتشان تلف شود. )مرضیه دباغ(

     از همه وقت خودشان استفاده می کردند
گر  امام از همــه وقت های خودشــان اســتفاده می کردند مثــاًل ا
به عنوان دستور پزشک به ایشان عرض می شــد که راه رفتن 
برای سالمتی شما مفید است ایشان ضمن انجام این دستور از 
این قدم زدن استفاده دیگری می کردند مثاًل در راه رفتن صبح 
بــا خودشــان رادیــوی کوچکی داشــتند کــه مجلــس را گوش 
می کردند و بعدازظهرها رادیوهای بیگانه را گوش می کردند یا 
روزنامه های عصر را می خواندند. ایشان در یک وقت حداقل 
دو کار انجــام می دادند هم دســتور پزشــک را اجــرا می کردند و 

هم از اوضاع و اخبار باخبر می شدند. )دکتر حسن عارفی(

     فرصت شناسی در اوج بیماری
امام حتــی در شــب قبــل از عمــل و روی تخت بیمارســتان با 
وجود ســرم های غذایی و دارویــی و ضعف مفــرط از مطالعه 
و قرائــت قــرآن و تهجــد و نمــاز شــب غافــل نمانــده و حاضــر 
نبودند لحظه ای هر چند کوتــاه و گذرا از عمر خــود را بیهوده 

بگذرانند. )حجت االسالم و المسلمین رسولی محالتی(

     وقت را بیهوده تلف نکنید!
امــام هیــچ گاه وقتشــان را بــدون جهــت و بیهــوده صــرف 
نمی کردنــد بلکــه بیشــترین اســتفاده را از اوقــات گران بهــای 
خود می نمودند و وقت شناســی ایشــان بســیار دقیق بــود. در 
فاصلــه ای که بعــد از نماز ظهــر و عصر بــرای ناهــار می آمدند، 
گر در این مــدت کوتاه چنــد دقیقه ای فرصت می شــد، قرآن  ا
می خواندند و گاهی این اوقات، کمتر از 2 دقیقه بود. در مورد 
گر کســی به بطالت و  مصرف وجوه برای طالب و محّصلین، ا
سســتی ایام خود را می گذرانیدنــد، امام به هیــچ وجه آمادگی 

نداشتند، از سهم مبارک امام علیه السالم کمک نمایند.
یکــی از فضال و طــالب قم کــه عالقه وافــری به حضــرت امام 
داشــتند، مقید بود که هــر روز بــه بیرونــی امام کــه مراجعین 
رفــت و آمــد داشــتند، ســری مــی زد تــا امــام را مالقــات کنــد. 
کــه چــون ایــن آقــا  از حضــرت امــام درخواســت شــده بــود 
بــرای ازدواج بــه والیــت خــود دعــوت شــده و قهــرًا مخارجی 
گــر ممکــن اســت چــون طلبــه خــوب  را بایــد متقبــل شــود؛ ا
بــر مســتمری داده  اســت، چیــزی اضافــه  و درس خوانــی 
گر ایشــان طلبه  شــود. امام فرمودند: مــن اضافه ای نــدارم، ا
درس خوانــی اســت، هــر روز در بیرونــی منــزل من کــه کاری 
گرچــه این طلبه فاضل  ندارد، چرا خــود را معطل می نماید، ا
بــرای زیــارت وجــه عالــم و مرجــع تقلیــد مــی رود؛ امــا امــام 

نمی پسندد که اوقات کسی بیهوده تلف شود.    

امام هیچ گاه 
وقتشان را بدون 
جهت و بیهوده 

صرف نمی کردند 
ین  بلکه بیشتر

استفاده را از 
گران بهای  اوقات 

خود می نمودند 
و وقت شناسی 

ایشان بسیار 
دقیق بود
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در نظر افالطــون و ارســطو، فراغت بــه معنــای آزادی حرکت 
صعــودی در زنجیــره هســتی در جهــت نیــل بــه اســتعداد و 

اصالت انسانی است.
 افالطــون نخســتین نهاد آمــوزش عالــی را کــه جد دانشــگاه 
امــروزی محســوب می شــود بنــا نهــاد تــا بــه مــردم اســتفاده 
درســت از آزادی فراغت را آموزش دهد. بازتــاب این میراث، 
واژه یونانی فراغت اســت که از لحاظ ریشــه شناســی، منشاء 
بســیاری از واژه های امروزی چون مدرســه و شــهریه اســت. 
افالطون کار و فراغــت را در تقابل با یکدیگر قــرار داده و تصور 
می کرد که کار زیاد نابخردانه است و این یکی از تعالیم اولیه 

کادمی بود.  آ
مــردم بــا کار بیــش از حــد ضــرورت، دادن اهمیــت افراطــی 
به تجــارت، دویــدن درپی ثــروت، شــهرت و لــذت، از آزادی 
خود اســتفاده نادرســت کرده و بردگی داوطلبانــه را انتخاب 
می کننــد. بیکارگــی نیــز بــه همیــن انــدازه نابخردانه اســت. 
فراغــت صرفــًا داشــتن »وقــت آزاد« بــرای خوابیدن بیشــتر، 
خیالبافی یــا بی تحرکی نیســت. فراغت فعــال، پرداختن به 
ورزش یا هنر، اشتغال به بحث های عمومی و فلسفه ورزی، 
نشــانه انســان فرهیخته اســت. هرچه فرد به خود ذاتی اش 
و بــه حقیقــت نزدیک تــر شــود روح او پــر انــرژی تــر می گردد. 
آموزش بــه معنای باز کــردن چشــم روان بر ماهیــت اصیل و 
واقعــی انســان و بــر حقیقــت بــود. کســب انضبــاط و مهارت 
الزم بــرای پرداختن به هنرهای انســانی دشــوار بــود. دانش 
جویان باید در درس های خود تالش بسیار می کردند. با این 

آرتور الویجوی در کتاب »زنجیره بزرگ هستی« نوعی جهان بینی را تشریح کرد که در 
میان نخبگان فرهیختــه دوران کالســیک و نیز در جهان قرون وســطا رواج داشــت. 
زنجیره بزرگ هســتی چارچوبی برای فهم »فراغت« در کنار ســایر بخش های زندگی، معرفی 

کرد که بیش از هزار سال الهام تداوم داشت.
برای مثال عده ای از یونانیان  عالم را به شــکل سلسله مراتبی منظم و وابسته به یک موجود 
کامل که خلقت از او نشــأت یافته اســت می دیدند. موجوداتی که به این هستی قائم به ذات 
نزدیک تر بودند به ســبب نزدیکی بیشترشــان به کمــال، کامل تر و بی دغدغه تــر از مخلوقات 
پایین تر از خــود بودند. از ســوی دیگر مخلوقاتــی که از کمال کمتــری برخوردار بودند، بیشــتر 
در معرض آشــفتگی و بی نظمی قرار داشــتند. با این وجود، همه مخلوقات در زنجیره هســتی 
دارای جایگاه خاصی بودند و این جایگاه که توسط خالق برای آنها معین شده بود، ذات آنها 

را تعیین می کرد.
در این میان، انسان ها موقعیت منحصر به فردی داشتند. حیوانات، گیاهان و جمادات پس از 
آنها جای داشتند و از خدا آن چنان دور بودند که امیدی به بهتر شدن مرتبه و جایگاهشان نبود. 
در فرادســت انســان ها، موجودات کامل تری قرار داشــتند کــه در درون مدار خدا جای داشــته و 
الجرم به سوی کمال جذب می شدند. تنها انسان ها دارای این اختیار بودند که به سمت کمال 
حرکت کنند و ارتقا یابند یا به ســوی مراتب پایین تر هســتی تنزل کنند. بر اســاس ایــن دیدگاه، 

جایگاه ما در زنجیره هستی است که ذات انسانی ما یعنی آزادی را مشخص می کند.
و  کیفیت هــا  دارای  دیگــر  موجــودات  اســت.  نهفتــه  درســت  انتخاب هــای  در  فضیلــت 
فضیلت هایی هســتند کــه به صــورت تمــام و کمال یکجــا به آنهــا داده شــده اســت. ماهی به 
محض تولد شنا می کند و پرندگان به سرعت پرواز را فرا می گیرند، هیچ انتخابی در کار نیست. 
اما به استثنای آزادی، دیگر فضایل و قابلیت های ذاتی به صورت یکجا به انسان داده نشده 
است. انســان ها باید از آزادی خود به درســتی استفاده کرده و از زنجیره هســتی باال بروند. باید 
گاه شــده و از »احتیاج و نیازمندی« و  از اســتعداد خود برای تبدیل شدن به انســان تام و کامل آ

وسوسه فرو غلطیدن به هستی مادون انسانی اجتناب کنند.

حرکت صعودی در 
زنجیره هستی
بنجامینهانیکات؛ترجمهرؤیاآسیایی

کلید زندگی خوب 
از منظر فالسفه باستان
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محدود نمی شــود. فلســفه یک فعالیت روزمــره دموکراتیک 
بــود کــه همــه شــهروندان تحصیــل کــرده بــه آن دسترســی 
داشتند. فلســفه نوعی جســت و جوی عملی برای معنا بود. 
جست و جویی برای پاســخگویی به پرسش های مربوط به 
زندگی، عشــق، عدالت و زیبایی که همه انســان ها استعداد 
آن را داشتند. گذشته از این ناتوانی در فلسفه ورزی، ناتوانی 
در انسان کامل شــدن بود. همان گونه که افالطون می گوید 

»زندگی بدون وارستگی، ارزش زیستن را ندارد«.
بــا ایــن همــه براســاس نظــر افالطــون، انســان ها همــواره در 
مرحله ابتدایــی حکمــت قــرار دارند. آن هــا هرگز بــه حقیقت 
جاودانی اشــراف نمی یابند و تنها )نظرات و افکار( حقایقی را 
در می یابند که ناپایدار اســت و با گذشــت زمان برباد می رود. 
یافتن یک دید اجمالی درباره حقیقت برتر نیاز انسان به معنا 
و مقصــود را بــرای همــان روز برطرف می کنــد نه بــرای آینده. 
تعقیب حقیقت و معنا همــواره نیازمند فعالیت هــای جدید و 

زندگی اصیل مستلزم جستجوی دائمی فراغت است.
به عالوه، فلسفه ورزی، مانند شکار، یک کار گروهی است. 
افراد باید بــا همقطــاران خود بــه گفتگوی دو نفره مشــغول 
شوند و با کلمات خودشان به جست و جوی حقیقت زندگی 
خود برآیند و ســعی کننــد به پرســش هایی از این دســت که 
عدالت یا عشــق چیســت؟ بهترین راه زیســتن در کنــار هم و 
لذت بــردن از زندگــی کدام اســت؟ و نظایر آن پاســخ گویند. 
این جســتجوی مشــترک برای یافتن معنا، از نظــر افالطون 

کلید زندگی خوب است.     

فراغت
 داشتن 

ً
صرفا

»وقت آزاد« برای 
خوابیدن بیشتر، 

خیالبافی یا 
بی تحرکی نیست. 

فراغت فعال، 
پرداختن به ورزش 

یا هنر، اشتغال 
به بحث های 

عمومی و 
فلسفه ورزی، 
نشانه انسان 

فرهیخته است

کادمیک، آزادی بود. هنرهای انســانی  همه هدف آموزش آ
)خطابه، علوم، ورزش و ژیمناســتیک(، هنرهای آزاد بودند 
و از آن رو آزاد بودنــد کــه خــدا آنها را-دســت کم قابلیــت آنها 
را- به انســان اعطا کــرده بود. فضیلــت در دســتیابی به این 
قابلیت های انسانی نهفته بود. بنابراین انسان ها برای آزاد 
بودن بایــد تالش می کردنــد. ما باید بــرای انجــام ورزش ها و 
ســایر هنرهای انســانی، تمرین کنیــم و آمــوزش ببینیم. کار 
گردان افالطون بعد  کردن برای فراغت انجام می گرفت. شــا
از مدرســه فرصت های فراوانی برای تمرین آنچــه فرا گرفته 

بودند می یافتند. 
در آتــن باســتان یــک بخــش عمومی گســترده یعنــی یــک 
زیرساخت فراغتی وجود داشــت که در آن افراد آزاد، کارهای 
آزاد انجام می دادند، و بقایــای آن را ما امروزه در کتابخانه ها 

و پارک هایمان می بینیم.
گــورای مشــهور بیــش از آن کــه یــک بــازار بــرای داد و ســتد   آ
و تجــارت باشــد یــک فضــای بــاز بــرای فعالیت هــای روزانه 
مذهبی، سیاســی، قضایــی و اجتماعی بود. با ایــن وجود به 
نظر افالطون و ارسطو حتی کســب هنرهای انسانی به منزله 

رسیدن به قله های استعداد انسانی نبود. 
در نظــر افالطون فلســفه ورزی، آزادانه ترین، انســانی ترین و 
ســرگرم کننده ترین فعالیت فراغتی اســت. او برای توصیف 
فلســفه از اســتعاره ورزشــی شــکار اســتفاده می کند: »تعقیب 
و شــکار حقیقت که همواره در گریز اســت.« در نظر او فلســفه 
کادمی- همچــون امروز  ورزی بــه گروهــی کوچــک از افــراد آ
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آن هایی که مجبور بودند کار کنند، ســخت تر کار می کردند. 
کارهای صنعتی و کشــاورزی بیــش از حد کســالت بار بودند، 
و بــه نظــر نمی رســید آدم هــای زیــادی انتظار داشــته باشــند 
کــودکان نیــز انتظــار چنیــن  کننــده باشــد.  شغل شــان ارضا
آینده هایی را داشــتند و از همــان عنفوان کودکــی با آن اخت 
می شدند؛ بنابراین چیزی هم جز کتابخانه، درخت و بعدها 

تلویزیوِن مضر در بعدازظهرها، در مخیله شان نمی گنجید.
تنها چند دهــه قبــل، در دوران از دســت رفتــه کم توجهی به 
کودکان، آدم هــای بالغ فکر می کردند حــدی از مالل ضروری 
اســت، و کــودکان هم خرســند بودنــد کــه بزرگترهــا کاری به 
کارشــان ندارند. لین مانوئل میرانــدا در مصاحبه ای با مجله 
کید می کند که بعد از ظهرهــای آزاد برای او منبع  جی.کیو. تأ
که هیچ چیز بــه اندازه کاغذی  الیزال الهام بوده اســت؛ »چرا

سفید یا اتاق خوابی خالی خالقیت را مهمیز نمی زند.«
امروزه قراردادن کــودکان در چنین انفعالــی همچون اهمال 
والدین در انجام وظایف شــان دیده می شــود. کلیر کین میلر 
در مقالــه ای بــه نــام »شــقاوت والدین مــدرن« که در نشــریه 
تایمز منتشــر شــد و بســیار مورد توجه قرار گرفت، بــه مطالعه 
جدیدی ارجاع می دهد که براســاس آن والدیــن، صرف نظر 
از طبقه، درآمد یا نژاد، معتقد بودند »کودکانی که در ساعات 
بعد از مدرســه حوصله شــان ســر می رود، بایــد در کالس های 
فوق برنامــه ثبت نام شــوند، و والدینــی که مشــغله دارند نیز 
بایــد درصورتی کــه کــودکان از آن ها درخواســت کننــد، تمام 

کارهایشان را متوقف کرده و به آن ها توجه کنند.«

»حوصله ام سر رفته«. این جمله کوتاه آنقدر قدرت دارد که پدر و مادرها را از وحشت، 
گر حوصله کســی ســر رفته باشــد، حتمًا فرد  آزردگی خاطــر و عذاب وجدان لبریز کند. ا
دیگری در آموزش، غنابخشی یا ســرگرم کردن او کوتاهی کرده است. اصاًل چطور ممکن است 
کسی -خواه کودک یا بالغ- ادعای مالل کند، آن هم در حالی که کارهای زیادی را می توان و 

باید، فورًا انجام داد؟
اما مــالل از آن چیزهایی اســت که بایــد تجربه اش کــرد، نه آنکه بــا عجله کنــارش زد. تجربه 
مالل، در ایــن معنا با آن تربیــت بی رحمانه مبتنی بــر شرطی ســازی در دوران ویکتوریا تفاوت 
دارد کــه چــون تجربه ای مخــوف بــود بــرای تقویت قــوای ذهنــی توصیــه می شــد. برخالف 
چیزی که بیشــتر افــراد در فرایند رشــد می آموزند-اینکــه فقط افراد حوصله ســربر هســتند که 

حوصله شان سر می رود- مالل سودمند است؛ برای ما خوب است.
گر کودکان خیلی زود با این قضیه کنار نیایند، بعدها دچار شــگفت زدگِی نامطبوعی خواهند  ا
شــد. قبول کنیم که مدرســه می توانــد جــای خســته کننده ای باشــد و واقعیت این اســت که 
معلمان وظیفه ندارنــد به همان ترتیبــی که آموزش می دهنــد، کودکان را ســرگرم هم بکنند. 
قــرار نیســت زندگــی جوالنــگاه بی پایــان ســرگرمی ها باشــد. در رمــان کجــا مــی روی برنادت؟ 
نوشته ماریا سمپل در ســال 2012، مادری به دخترش می گوید: »درست است که حوصله ات 
ســر رفته، اما بگذار راز کوچکــی درباره زندگی بــه تو بگویم. هرچه بیشــتر به ایــن فکر کنی که 
چیزی مالل آور اســت، مالل آورتر می شــود. اما به محض آنکه بفهمی فقط خودت هستی که 

می توانی زندگی ات را جذاب کنی، اوضاع بهتر خواهد شد.«

    پرسه های بی هدف
قباًل مــردم پذیرفتــه بودند که مــالل بخش بزرگــی از زندگی اســت. خاطــرات پیــش از قرن 21 
سرشار از یکنواختی است. افراد طبقه مرفه، وقتی از پرســه زدن در سالن های پذیرایی خسته 
می شــدند، بــه پیاده روی هــای طوالنــی می رفتنــد و دار و درخت هــا را تماشــا می کردند؛ ســوار 
ماشین هایشــان می شــدند و بازهم دورتــر می رفتنــد و درختــان بیشــتری را تماشــا می کردند. 

ماللی نیست 
گم شدِن  جز 
گاِه  گاه به 
خیالی دور
پامالپل،ترجمةآرشرضاپور

در ستایش مالل
و نکوهش سرگرمی
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چنین چیزی را یاد نخواهیم گرفت.
یکنواختــی  از  پیوســته  کــه  نیســت  معنــی  بــدان  ایــن 
طاقت فرســای رنج بریم، بلکه بدان معناســت که بیاموزیم 
چگونه بر آن فائق شویم. چنین چیزی ممکن است به چند 
شــکل نمود یابد: شــاید به خلوت خودتــان بخزیــد و از زمان 
برای اندیشــیدن بهــره برید، ممکن اســت کتابــی بخوانید، 
یــا به شــغلی بهتــر فکــر کنیــد. مــالل بــه پــرواِز خیــال منتهی 
می گــردد، و در نهایــت خویشــتنداری و تدبیــر را بــه ارمغــان 

خواهد آورد.
توانایــی مدیریــت کــردن مــالل، بــه طــرز شــگفت انگیزی با 
توانایی تمرکز و خودگردانی همبســته است. نتایج پژوهشی 
نشــان داده اســت که افــراد مبتــال به اختــالالت توجه بیشــتر 
مستعد مالل هستند. جای تعجب نیســت که در این جهان 
مافــوِق مهیــج، آنچــه در ابتــدا فریبنــده بــه نظــر می رســید، 
کنون  دیگر چنان نباشــد، و آنچه زمانی ســرگرم کننده بود، ا

کسالت بار به نظر آید.
به ویــژه مهم اســت که کــودکان در ســن کــم احســاس مالل 
کنند، و اجازه دهیم با این احساسشان تنها بمانند. به جای 
آنکه این موضــوع را همچون »مشــکلی« ببینیم کــه باید به 
کمــک بزرگ ترها مرتفع گــردد، بهتر اســت اجــازه دهیم خود 

کودکان با آن دست و پنجه نرم کنند.

    زمان سرگرمی
ما دیگــر کودکانمــان را اینگونــه تربیت نمی کنیم. مدرســه ها 
در برابــر فشــار آنچــه بــدان انتظــار کــودکان می گوینــد؛ یعنی 
ســرگرمی، تســلیم شــده اند، و دیگــر کمتــر نشــانی از اصــرار بر 
کــردن چیزهــای دیرفهــم، خســته کننده و ســطحی  حفــظ 
)درســت ماننــد حجــم زیــاد اطالعــات( به چشــم می خــورد. 
آمــوزگاران وقــت بیشــتری را صــرف ابــداع روش هایــی بــرای 
»مشــارکت دادن« دانش آموزان به یاری رســانه های بصری 
و »یادگیــری تعاملــی« )بخوانیــد صفحــه نمایــش و بــازی( 
می کنند. روش هایی که مناســب تمرکز تغییر یافتــه آن ها به 
دست بازی ها است. بچه ها دیگر به سخنرانی های طوالنی، 
که متعاقبش بحث هم باشــد، گــوش فرا نمی دهنــد؛ پس بر 

ماست که آموزشی آسان فهم تر برایشان فراهم کنیم.
گــر بــه جــای افزایــش ســرگرمی، بــه کــودکان  بــدون تردیــد ا
بیاموزیم دربرابر مالل شــکیبا باشــند، آنان را بــرای آینده ای 
واقعی تر آماده خواهیــم کرد؛ یعنی آینده ای کــه در آن جایی 
برای انتظــارات نادرســت از کار و زندگــی وجود نــدارد. روزی 
فرزندان مــا، حتی در شــغلی که بــه هرحال دوســتش دارند، 
ممکن اســت مجبور شــوند کل یــک روز را به پاســخ دادن به 
ایمیل های جواب داده نشده بگذرانند، ممکن است مجبور 
شــوند گزارش های مفصل مالی را بررســی کنند، و یا دســتیار 

یک ربات در یک انبار بزرگ اینترنتی شوند.
شــاید بــه نظرتــان مــالل آور بیایــد. کار همیــن اســت، زندگی 
همین اســت. شــاید دوباره باید با مالل آخت شــویم و به نفع 
خودمــان بــه کارش بگیریــم. شــاید در جهانــی کــه پیوســته 
خواســته های افــراد در حال افزایش اســت، بــا کمی هیجان 

کمتر نیز بتوانیم زندگی کنیم.    

گر به جای   ا
افزایش سرگرمی، 

به کودکان 
یم در برابر  بیاموز

مالل شکیبا 
باشند، آنان را 
برای آینده ای 
واقعی تر آماده 

کرد؛  خواهیم 
یعنی آینده ای که 
در آن جایی برای 

انتظارات نادرست 
کار و زندگی  از 

وجود ندارد

    مرگ خالقیت
امروزه بچه ها، زمانی که والدین دســت از سرشــان برداشــته 
باشند، با وســایل دیجیتال شــان به حال خود رها می شوند. 
والدیــن بــرای یــک مســافرت طوالنی بــا ماشــین یــا هواپیما 
کــه انــگار ژنرال هــای ارتــش  چنــان برنامه ریــزی می کننــد 
هســتند و دارند نقشــه یک مانور زمینی پیچیده را می ریزند. 
کــدام فیلــم را بــا آی پــد ببینیــم؟ بهتر نیســت یک پادکســت 
خانوادگی درســت کنیم؟ االن وقت مناسبی اســت که اجازه 
دهیــم بچه هــا در صندلــی عقــب آنقــدر فورت نایــت بــازی 
کننــد تــا مخ شــان تــاب بــردارد؟ وقتــی در دهــه 70 کــودکان 
در راه بازگشــت حوصله شــان ســر می رفــت، والدیــن چــه کار 
می کردنــد؟ هیــچ! اجــازه می دادنــد بــوی بنزیــن خفه شــان 
کند، خواهر و برادرهایشــان را عــذاب دهند، و چــون کمربند 
ایمنی واقعًا کارایی نداشــت، می گذاشــتند بچه ها با کمربند 
گر از مالل شکایت می کردید،  شکســته بازی کنند. آن روزها ا
احتمــااًل چنیــن جوابــی می شــنیدید: »برو بیــرون«، یــا حتی 
بدتر: »اتاقــت را مرتــب کن.« ســرگرم کننده بــود؟ نه! کمک 

کننده بود؟ بله.
به هــر حــال مــالل می تــوان منشــأ اتفاقاتی باشــد. بعضــی از 
کــه مــن داشــته ام، درعین حــال  مالل آورتریــن شــغل هایی 
خالقانه ترین هــا هــم بوده اند. بعد از مدرســه در یک شــرکت 
واردات کار می کــردم و عکس هــای نوعــی بلوز زشــت ِپرویی 
طــول  در  می چســباندم.  تبلیغاتــی  بروشــورهای  روی  را 
انجــام این کار یکنواخت، دســت هایم پر از چســب می شــد. 
نمی دانــم چــرا همــه چیــز بــوی مــالس مــی داد. ذهــن مــن 
چــاره ای نداشــت جــز آنکــه جهانــی خیالــی بســازد. قصه ها 
احســاس  کــه  می گیرنــد  شــکل  لحظــه ای  درآن  درســت 
مــالل می کنیــد. هنــگام وارســی قفســه های ســوپرمارکت، 
روایت هایــی دربــاره خریدهای مردم درســت می کــردم. مرد 
در ساعت 9 شب بادمجان و یک بســته 6 تایی آب می خرد: 
پرفروش ترین محصول کدام است و مردم کدام محصوالت 
را بدون برنامه قبلی می خرند. معلــم کالس پنجمم از اینکه 
هر هفته موقع خرید بیســکوییت کره ای تماشــایش می کنم 

چه احساسی دارد؟

     مسیر  اکتشاف
به محض آنکه بــا اثرات بی حــس کننده مالل اخت شــوید، 
کتشــاف می یابیــد. یکنواختــی باعــث  خودتــان را در مســیر ا
ظهــور تفاوت های جزئــی میان درخت هــا و میــان آن بلوزها 
می شود. به همین دلیل اســت که ایده های خوب زیر دوش 
حمام به ســراغ آدم می آینــد؛ یعنی وقتی اســیر فعالیتی پیش 
پا افتــاده هســتید؛ چرا کــه درســت همان زمــان اســت که به 
ذهنتــان اجــازه می دهید پرســه بزنــد و خــود نیز بــه دنبالش 

روانه می شوید.
تردیدی نیســت که خــود مالل درواقــع اهمیتی نــدارد، بلکه 
مهم نگرشی اســت که بدان داریم. هنگامی که فرد به نقطه 
کنشــی  فروپاشــی می رســد، مــالل بــه او می آمــوزد چگونــه وا
ســازنده نشــان دهــد؛ چگونــه وضعیــت را تغییــر دهــد. امــا 
مادامی کــه به عــادِت خوار شــمردن مالل چســبیده باشــیم، 
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زمان فراغت
زمینه ظهور ظرفیت های 
مثبت انسانی است

گفتگو با دکتر فراستخواه 
درباره جامعه، فرهنگ و اوقات فراغت

دکتـر مقصـود فراسـتخواه جامعه شـناس و از اعضـای هیـات علمی گـروه 
آمـوزش  برنامه ریـزی  و  پژوهـش  موسسـه  نـوآوری  و  تطبیقـی  مطالعـات 
عالـی اسـت. او کـه مطالعـات و پژوهش هـای گسـترده ای در حـوزه جامعـه ایرانـی 
دارد، کـم و کیف گـذران اوقـات فراغت را از جمله ویژگی هایی می داند که می تواند 
خصایـص یـک جامعـه و فرهنـگ را آشـکار سـازد. بـه بـاور او در اقتصـاد معیشـتی، 
اوقـات فراغـت اساسـًا معنـی نـدارد و مـا بـرای اینکـه جامعـه فراغتـی بشـویم الزم 
اسـت از سـطح یـک جامعـه معیشـتی و سـنتی فراتـر بیاییـم. »دنیـای اقتصـاد« بـا 
و  برنامه ریـزی  پـرورش،  و  آمـوزش  فلسـفه  چـون  عرصه هایـی  در  سـال ها  کـه  او 
مطالعـات فرهنگـی و جامعه شناسـی بـه تحقیـق و پژوهـش پرداختـه اسـت دربـاره 
آسـیب شناسـی اوقـات فراغـت در ایران گفتگویی ترتیب داده اسـت که گزیـده آن را 

در ادامـه می خوانیـد.  

پژمانموسوی،حمیدرضامحمدی

طــول زمــان تحصیــالت هــم افزایــش یافتــه اســت و مرتــب 
امتــداد پیــدا می کنــد )از ابتدایی تــا عالــی(. مقــدار اعظمی از 
این زمان طوالنی تحصیل به دوره جوانــی تعلق دارد. میان 
دوره تحصیــالت و دوران کار، فاصلــه می افتــد و ســن کار بــه 
تعویــق می افتــد. ســن ازدواج بــاال مــی رود وخیلــی تحوالت 
دیگــر. خــب. این هــا فقــط مثال هایــی هســتند و خواســتم 
نشــان بدهــم کــه ســبب می شــوند پدیــده ای نویــن بــه نــام 
اوقات فراغت جوانان، موضوعیت پیــدا بکند. جوانان نوعًا 
از اوقات فراغــت زیاد برخوردار می شــوند. اوقاتی کــه آن ها را 
با همساالن، گروه های دوســتی، رســانه ها و انواع نهادهای 
اجتماعــی و فرهنگــی آن هــم در مقیاســی فراتر از یــک محله 
یا شــهر کوچک و حتی فراتر از مرزهای ملی محشــور می کند. 
اوقات فراغت همان طور که شما نیز اشاره کردید مختصاتی 

دارد. به هشت مورد اشاره می کنم. 
نخســتینمشــخصهزمانفراغتایناســتکــهزمان
مازاداســت. مازاد بر فعالیت های ضروری زندگی است. این 
زمان مازاد ممکن است در اثنا ودر البالی فعالیت ها یا در قبل و 

نگاهــیبــهچگونگــیگــذراناوقــاتفراغــتدربیــن
ایرانیانمــارابهنتایجیبســیارمتفاوتباگــذراناین
اوقــاتدرســایرکشــورهایجهــانمیرســاند.بــرایورودبه
بحثمیخواستیمدیدگاهشــمارادربارهاینکهاساسًااوقات
فراغتچــهمختصــاتواســتانداردهاییداردواینموضوع

هماینکدرایرانبهچهشکلیدرآمدهاستبدانیم؟
زمان فراغت اصــواًل مفهومی مدرن اســت. از دیرباز انســان ها اوقات خالی در زندگی داشــتند. 
اما »زمــان فراغت« بــه معنای جدیــدش در جهان مدرن بــا خصیصه هایی متفــاوت و متمایز 
به میان آمده اســت. براثر دگرگونی هایی که در ســاختار زیســت اجتماعی ایجاد شــده اســت و 
به ســبب تحول در ســازمان های کار و فرآیندهای زندگی و تغییرات فرهنــگ و جامعه جدید، 

امری نوپدید به معنای زمان فراغت پیداشده است.
اجــازه بدهید مثالــی عرض بکنــم. کودکان در گذشــته بــا اندکی بزرگ شــدن، همــراه و درکنار 
خانواده گســترده و پدر ســاالر، بــه جرگه کار و فعالیت معیشــتی خانــواده ملحق می شــدند. در 
حالی که مدتی است خانواده های گسترده دوره های پیشــین از مرکز ثقل زندگی اجتماعی ما 
به کنار رفته اســت و جای خــود را به خانواده های کوچک هســته ای داده اســت و روز به روز از 
پدرساالری و خانواده محوری سنتی کاسته می شود. از سوی دیگر »امر آموزش« از خانواده ها 
جدا شــده اســت. به نهادهای مســتقل اجتماعــی انتقال یافته اســت و عمومی گشــته اســت. 
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بعد از آن ها یا میان انواع کارهای ضروری باشد. فرق نمی کند. 
به هرحال ســاختار فعالیت های ضروری ما بــه گونه ای تغییر 
یافته اســت که معمواًل زمان هایــی مازاد باقــی می ماند. برای 
اینکه ملموس تــر عرض بکنم مثاًل از وســایل نقلیــه و ارتباطی 
جدید و فوق جدید اســتفاده می کنیم و این سبب سرعت امور 
زندگی مان می شود و مازادش در اختیارمان قرار می گیرد. مثال 
دیگر این اســت که کارگران و کارکنان مثل قبــل مجبور به کار 
از صبح تا شــام نیستند و ســاعات کار قانونمند و دموکراتیک و 
عادالنه و محدود شده است و مازاد زمان می ماند. مثال دیگر 
اتوماسیون وخودکارشدن است که بسیاری از کارهای دستی 
قبلی موضوعیت خود را از دست می دهند و امور روزمره وشغلی 
وضروری زندگی به ســرعت انجــام می گیرد و زمانــی اضافه در 
دســت می ماند. به هرحال اولیــن خصوصیت زمــان فراغت، 

مازاد بودن است.
دومیــنخصیصــهزمــانفراغــتآناســتکهامــکانو
عالقــهفعالیتیدرآنبرایشــهروندانهســتکهازســر
اجبــاروبرایانجاموظایفمعمولشــغلیوکســبوکار
صورتنمیگیــرد.ارتقای ســرمایه انســانی افــراد )از طریق 
اطالعــات  و  گاهی هــا  آ افزایــش  بــه  بهداشــت(  و  آمــوزش 

وارتباطات می انجامد.
این هــا بــه عــالوه آزادی هــای اجتماعــی ســبب می شــود که 
ج از  مردمــان بــه ایــن نــوع فعالیت هــای غیراجبــاری خــار

وظایف شغلی گرایش پیدا می کنند.
سومینخصوصیتزمانفراغت،امکانعبورآدمیاز
سقفمعیشتاســت. یعنی این بشری که ما می شناسیم 
کششی درونی دارد تا شعاع هستی خود را از آب و دانه و النه و 

دوندگی های نازل افزایش بدهد. 
چهارمینخصیصهاوقاتفراغتفراتررفتنانســاناز
»داشــتنونداشــتن«به»بودنونبودن«است. انتقال 
آدمی از نیازهای پایه زیســتی به ســطوح باالتــری از نیازهای 
دوستی و ارتباطی و فرهنگی و هنری و زیبا شناختی و فکری 
و فلســفی و علمی و معنوی ومانند آن اســت. مازلو از سلســله 
مراتب نیازها و نیز اینگلهــارت از ظهور نیازهــای فرامادی در 
جریــان توســعه بحــث کرده انــد و دانشــجویان ما با آن آشــنا 
هســتند. از این رهگذر اســت که انســان به فهم خــود و فهم 
محیــط خود بســط و عمــق می دهد و بــه تحقــق ذات هرچه 
بیشتر و خود شــکوفایی و ظهور ظرفیت های نهفته تر بشری 

خویش فکر می کند. 
پنجمیــنخصوصیت،عبارتاســتازتوســعهمفهوم
زماندرزندگــیما. در واقع یکــی از منابع باارزش بشــر منابع 
گــر ســاختار کار و زندگی و سیســتم ها و  فرصتــی اســت. حــال ا
مناسبات همان طور که اندکی پیش توضیح مختصری دادم 
اجازه بدهد مردمان فراتر از مطلوبیت های اقتصادی معمول 
و آن ســوی اهداف بــازاری، بــه مطلوبیت هــای درجه بعدی 

بیندیشند، این سبب پیدایی پدیده وقت فراغت می شود. 
ششــمینمشــخصهاوقــاتفراغــتامــکانفعالیتــی
ناملتزمانهودلبخواهاســتکه برای تأمین نیازهــای واالتر و 
مطلوبیت هــای غیربــازاری و برحســب عالیق متنــوع خویش 
داریم. جویای فرصت هایی از زیست خویش هستیم که در آن 

در پی لذات و مســّرت های درونی تر، داوطلبانه تر، ارزش های 
غیراقتصادی تر، رضایت از زندگی و کیفیت زندگی بدویم.

هفتمیــنخصیصهبهمفهــوممصرفبهمعنــایمدرن
وپســتمــدرنمربــوطمیشــود.ســرمایه داری متأخــر، 
از نــوع ســرمایه داری فرهنگــی اســت. در آن مفهــوم مصرف 
گر جامعــه مــدرن جامعه تولیــد مدرن  متحول شــده اســت. ا
بــود؛ جامعــه مابعد مــدرن، جامعــه اهمیــت یافتــن و برصدر 
نشســتن مصــرف شــده اســت. امــا مصــرف پســت مــدرن بــا 
مصرف ســنتی پیشــامدرن تفاوت ماهــوی دارد. مــردم این 
دوره و زمانــه می خواهنــد از طریــق مصــرف، به حیــات خود 
کــن و دیگــران در ایــن زمینه بحث  معنا ببخشــند. مــک کرا
کرده انــد. مصرف کننــده قدیمی منفعــل، جــای خــود را بــه 
مصرف کنندگانی می دهد که می خواهند به آثار و کاالها معنا 
بدهنــد. مصرف فرهنگی مهم شــده اســت و زمــان فراغت از 

این جهت نیز موضوعیت می یابد. 
هشــتمینوآخریــنخصوصیــتزمــانفراغــتامــکان
گســترشافقانتخابهایآدمیاســت و این را از »آمارتیا 
کومارسن« وام می گیرم. اوقات فراغت در جوامعی معنی پیدا 
می کند کــه دارای افق های گســترده ای از انتخاب هســتند. 
در دنیــای امروز فقیر کســی نیســت که وســایل امــرار معاش و 
مایحتاج اولیه برای بقا ندارد، بلکه کســی است که از فرصت 
بســط دادن افق انتخاب های خود و ظهور و تأمین نیازهای 

سطح باالی انسانی واجتماعی خود محروم می شود.
اما پرســیدید وضع در ایران چگونه اســت. آشــکارا می بینیم 
بحث انگیــز  و  مخــدوش  مــا  جامعــه  در  فراغــت  اوقــات 
گــذار اجتماعی مــان را درســت طــی  شــده اســت. چــون نــه 
می کنیــم، نــه تجربــه مدرنیتــه چندانــی داریــم. هرچــه هم 
بــود، مدرنیزاســیون بــود و نــه مدرنیتــه. آن هــم نیــم بنــد. 
نــه »ســاختار کار« در حدکفایت، مدرن شــده اســت، نــه افق 
انتخاب ها گســترش یافته اســت، نه بازار فرهنگ منســجم 
و ســازمان یافتــه داریــم. فقــط بزرگراه هایــی بعضًا بــه وجود 
می آیــد و خودروهــای شــخصی تکثیر پیــدا می کنند و ســریع 
جابه جا می شــویم )آن هــم بعضی هایمــان!( و اوقاتی خالی 
)بازهــم بــرای برخــی از مــا( فراهــم می شــود. اما ســایر لــوازم 
کفــاف وجــود نــدارد. عجیــب اســت زمــان  چنــدان در حــد 
کــه زمینــه ای بــرای ظهــور ظرفیت هــای خــوب و  فراغــت 
مثبت انســانی اســت گاهی معرضی بــرای انواع آســیب های 
اجتماعــی و بــه خطــر افتــادن ســالمت جســم و ذهــن و روح 
جوانان ما می شــود که فقــط یکی از آن هــا انــواع اعتیادهای 
ویرانگر اســت. ما مســئول لوث شــدن اوقات آزاد جوانانمان 
هســتیم. رســانه های انحصــاری و آمــوزش و پــرورش مــا 
مســئول زوال مصونیت هــای درونــی در فرزنــدان، مســئول 
ضعف مهارت های زندگــی و مهارت های ارتباطــی در آنان و 
مســئول محرومیت آن ها از هوش هیجانی الزم برای تفریح 
وسرگرمی هســتند. ما همه مســئول »آلودگی اوقات فراغت« 
جوانانمــان هســتیم. خیلــی از مــا بــه این امــور تاحــد زیادی 
بی تفاوتیم. درحقیقت کفران نعمتی می کنیم که زیستن در 
دنیایی متفاوت و جدید می تواند برای همه شــهروندان این 

دنیا و مخصوصًا جوانترها فراهم بیاورد.

ما همه مسئول 
»آلودگی اوقات 

فراغت« 
جوانانمان 

هستیم. خیلی 
از ما به این امور 

یادی  تاحد ز
بی تفاوتیم. 

درحقیقت کفران 
نعمتی می کنیم که 
یستن در دنیایی  ز

متفاوت و جدید 
می تواند برای همه 

شهروندان این 
 
ً
دنیا و مخصوصا
جوان ترها فراهم 

بیاورد
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نگاهیبهرفتارایرانیاندراختصاصاوقاتفراغتشــان
بهفضاهــایفرهنگی،تفریحــیو...نشــانمیدهدکه
بیشترایرانیهااوقاتفراغترازمانیمیدانندکهبههر
حالبایدسپریشــودوهیچدیدگاهکاربردییاعملیاتی
دربــارهآنندارند.یعنــیبههرقیمتــیایناوقــاتراپربار
سپرینمیکنندوفقطبهفکرگذرانآنهستند.شمادر

اینخصوصچگونهمیاندیشید؟
چه خــوب می گویند اوقات فراغــت، آیینه فرهنــگ و افکار و 
خلقیات یک جامعه و بازتاب ارزش ها و نگرش های افراد آن 
جامعه اســت. کــم و کیف گــذران اوقات فراغــت، خصایص 
یــک جامعــه و یــک فرهنــگ را آشــکار می کنــد. در اقتصــاد 

معیشتی اوقات فراغت معنی ندارد. 
ما برای اینکه جامعه فراغتی بشــویم الزم است از سطح یک 
جامعه معیشــتی و ســنتی فراتر بیاییم. این مســتلزم توســعه 
متــوازن اقتصــادی و سیاســی و اجتماعــی و فرهنگی اســت. 
از ســوی دیگــر اوقــات فراغــت بــدون مردم ســاالری معنایی 
ندارد. مردم ســاالری اســت که فرصت و امکان بــه نهادهای 
اجتماعــی و شــهروندان می دهــد تــا ابتــکارات خــود را ابــراز 
بکنند. توســعه اوقــات فراغت به توســعه فرهنگ تســامح و 
دیگرپذیــری و احتــرام بــه عقایــد و افکار متفــاوت نیــاز دارد. 
اوقات فراغــت مطلــوب زیبنده یــک الگوی خوب از زیســت 

اجتماعی است.

بررســیجامعــهشــناختیاوقــاتفراغــتوچگونگــی
مواجههایرانیهاباآن،نشــانمیدهدکهسفریاگشت
وگذارهــایتفریحــیدراولویــتانتخــابخانوادههــای
کمتــر و اســت فراغتشــان اوقــات گــذران در ایرانــی
فضاهــایفرهنگیرابــرایاینامــرانتخــابمیکنند.به

نظرشماعلتاینامرچیست؟
گونــه اســت. آنچــه شــما  ایــران جامعــه ای چنــد  جامعــه 
فرمودید بیشتر به ســطح ســنتی ما برمی گردد که مثاًل عمدتًا 
به ســفرهای تفریحی و انواع ســرگرمی های معمول و مرسوم 
ماننــد تماشــای ســریال های تلویزیونــی و دیــد و بازدیدهــا و 
امثال آن ها گرایــش دارند. امــا زوایای دیگــری در فرهنگ و 

جامعه ایران به چشم می خورد.
 در پاســخ بــه ســؤاالت قبــل بــه چنــد مــورد از عوامــل جامعــه 
شناختی ظهور پدیده جدید اوقات فراغت اشاره کردم. اجازه 
بدهید به یــک عامل مطالعــات فرهنگی در ارتبــاط با همین 
پرسشــتان اضافه کنــم وآن بــه میــان آمــدن مفهومی به نام 
»خود« و »هویت ســبک زندگی« اســت. خصوصــًا گروه های 
جدیــد اجتماعــی ماننــد جوانــان و زنــان طبقــات جدیــد و 
متوســط شــهری به دلیل ویژگی هــای طبقاتی و قشــربندی 
اجتماعــی، می خواهند سیاســت زندگی مخصــوص خود را و 

تمایز هویتی و فرهنگی و اجتماعی خود را داشته باشند.
از سوی دیگر »بوردیو« جامعه را میدانی می بیند که نیروها در 
آن برحسب سرمایه هایشان عمل می کنند. وقتی گروه هایی 
کــه برایشــان ســرمایه های  تــازه در جامعــه پیــدا می شــوند 
فرهنگــی ونمادیــن مهم تــر از ســرمایه اقتصــادی می شــود، 
طبیعــی اســت کــه آنهــا دنبــال کاالهــای فرهنگــی و مصــرف 

فرهنگــی و نمادیــن برونــد. ماننــد رفتــن بــه موزه هــا، تئاتــر، 
باشگاه ها و کلوپ های مختلف فکری و علمی و فرهنگی.

کــه  می کنــد  بحــث  مرفــه«  طبقــه  »نظریــه  در  »وبلــن« 
مصرف کننــده امــروزی از طریــق مصــرف جدیــد بــه دنبــال 
تشخص و احترام و منزلت اجتماعی اســت. می خواهد خود 
اظهاری و خــود بیانی بکنــد و هویــت نمایی بکنــد. »اوقات 
فراغت« برای قشــرهای جدیــد اجتماعی فرصتــی و میدانی 
برای تظاهــرات فرهنگــی و اجتماعی آن ها اســت. گیدنز نیز 
درباره سیاست های زندگی گروه های جدید اجتماعی بحث 

کرده است که می خواهند خود را بازتاب بدهند. 
در ایــران امــا متاســفانه برخی بــا ایــن مفاهیم دنیــای جدید 
بیگانه انــد. تســهیالت الزم انجــام نمی گیــرد: نــه بــرای ابراز 
هویت هــای ســبک زندگــی جوانــان، نه بــرای امــکان ظهور 
تمایــزات فرهنگــی و خــرده فرهنگ هــا، نه بــرای پی جویی 
کاالهای فرهنگی و نمادیــن متنوع و نه برای سیاســت های 

خود بازتابی گروه های جدید. 
میدان هــا و زمینه هــا و امکان هــا و فرصت هــای کافــی برای 
این امــور فراهم نمی شــود. حتی گاهــی مانع از آن می شــویم 
را دنبــال  را اظهــار بکننــد و ســبک زندگی شــان  کــه خــود 
بکننــد. اوقات فراغت ایــن گروه های جدید بــه همین دلیل 
مناقشــه آمیز می شــود، به طــور رضایت بخشــی توســعه پیدا 
نمی کنــد و به ثمر نمی نشــیند. بلکــه مختل و شــقاق برانگیز 

وآسیب زا نیز می شود. 

بررســیهزینــهموردنیــازبــرایگــذراناوقــاتفراغتدر
چندفضایمتفــاوتبــراییکخانــوار5نفری:ســینما،
تئاتر،سفرداخلی،سفرخارجی،سفرهایدرونشهری
و...نشــانمیدهــدکــهایــنروزهــاهزینــهیــکســینما
رفتنمعمولــیهــمسرســامآورمینمایدوتنهابخشــی
ازطبقــاتواقشــارجامعــهمیتواننــداساســًاازوجــود
پدیــدهایبهنــاماوقاتفراغتســخنبگوینــد.ازمنظر
اقتصــادیوطبقاتــیایــنموضــوعراچگونــهمیتــوان

تحلیلکرد؟
اقتصــاد ایــران بــا مشــکالت نهــادی و ســاختاری دســت بــه 
گریبان بود. مشکالت تورم و نگرانی هایش مزید برعلت هم 
شــده. طبقات کم درآمد که مشــغول تأمین احتیاجات اولیه 
مادی هستند. الیه هایی از طبقات متوسط بازار اقتصادی را 
رها می کنند، چه رســد به بازار فرهنگــی. می ماند طبقات باال 
که سنتی های شــان چندان در پی اوقات فراغــت به معنای 
جدید نیستند. زمان فراغت، موتور محرک فرهنگ و تمدن 
امروزی بشر است. وقتی ضعیف شود معلوم است که ما ضرر 
می کنیم. وقتــی طبقه متوســط کمرنگ شــود، وقتی عرضه 
و تقاضای فرهنگــی در زمینه اوقات فراغــت، از رونق بیفتد، 
فرهنگ ایرانی و ملی وحتی میراث هــای عظیم معنوی ما از 

جوشش و پویایی باز می مانند. 
نمونه اش کم شدن کاالهای فرهنگی از سبد خرید خانوارها 
به علــت مشــکالت اقتصــادی اســت. نمونــه اش وضــع بازار 
کتاب، وضع متوســط مطالعه در ایران، مشــکالت در تولید و 

مبادله درونزا ومتنوع فرهنگی و مانند آن است.    

زمان فراغت، 
موتور محرک 

فرهنگ و تمدن 
امروزی بشر است. 

وقتی ضعیف 
شود معلوم 

است که ما ضرر 
می کنیم. وقتی 
طبقه متوسط 
کمرنگ شود، 
وقتی عرضه و 

تقاضای فرهنگی 
در زمینه اوقات 

فراغت، از رونق 
بیفتد، فرهنگ 

ایرانی و ملی 
وحتی میراث های 
عظیم معنوی ما از 
یایی  جوشش و پو

باز می مانند
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2.دوراندیشی:برای اینکه جوان مؤمن در تصمیم گیری 
و اراده دوران جوانــی از دوراندیشــی برخــوردار باشــد بایــد از 
کــه طوفان هــای زودگــذر دوران جوانــی  هواهــای نفســانی 
اســت به شــدت پرهیز نمایند. بزرگ تریــن آفت دوراندیشــی 
گر انســان  دلبســتگی بــه لذایــذ زودگــذر دوران جوانی اســت ا
بتوانــد آینــده خــود را از پشــت غبــار نســیان ببینــد بــه راحتی 
کــه مولی علی  می تواند برای آینــده خود تصمیــم بگیرد. چرا
علیه الســالم می فرمایــد: »دوراندیشــی عاقبت نگری اســت و 

دوراندیش خودرأی نیست و با خردمندان مشورت می کند.«
3.مددجویــیوتــوکلبــهخداونــد: خداونــد در قــرآن 
می فرمایــد: »فــاذا عزمــت فتــوکل علــی اهلل ان اهلل یحــب 
المتوکلین«، یعنــی هنگامی که تصمیم گرفتی بــه خدا توکل 

کن زیرا خداوند توکل کنندگان را دوست دارد.
حضرت علی)ع( به فرزندش امام حســن مجتبی)ع( چه زیبا 
می فرمایند: »در کارهایــت از او مدد جــوی و رازهای خویش را 
که از مردم پنهان می داری، به او به گوی و با او در میان بگذار، 
ســپس کلیدهای گنجینه های خود را به دســت تو می سپرد. 
گــر پاســخگویی اش به طــول انجامیــد، ناامیــد مبــاش، زیرا  ا
بخشــش به انــدازه خواهش اســت و بســا پاســخ را دیــر دهد تا 
خواهش را به درازا کشانی و بیشترت بخشد.  بسا چیز خواهی 
و به تو ندهد، ولــی دیر یــا زود بهتر از آن بــه تو بدهد یــا آن را به 
خاطر چیزی دیگر که برای تو بهتر باشــد از تو باز دارد، زیرا بسا 

گر به تو دهد، به نابودی دینت انجامد.« چیزی خواهی که ا
به هر حال ســخن در مقوله اوقــات فراغت فراوان اســت هم 
جوانان عزیز و هــم خانواده های گرامی باید تمــام توان خود 
را به کار گیرنــد تا از فرصــت در اختیــار، بهتریــن بهره برداری 
صــورت پذیــرد و ایــن مهــم محقــق نخواهــد شــد جــز بــا 

برنامه ریزی و تعامل و همکاری.    

اوقات فراغت یعنی غنیمت شــمردن فرصت چیزی که در روایات معصومین علیهم 
الســالم عمومــًا و در ســخنان مــوال امیرالمؤمنیــن)ع( خصوصــًا بــه آن بــا حساســیت 
پرداخته شده اســت؛ به خصوص فرصت و فراغت در جوانی. در این زمینه حضرت علی علیه 
الســالم می فرمایند: »گذشــت ســاعت ها عمر را می کاهد.« فرصت جوانی غنیمتی است که در 
جویبار عمر به ســرعت می گــذرد و فرصت هــا را نابود می ســازد. در بیــان دیگــری می فرمایند: 
سخت ترین اندوه ها از دست دادن فرصت هاست. و در جای دیگری نیز اشاره می کنند: آنان 

که وقتشان پایان یافته، خواستار مهلتند و آنان که مهلت دارند کوتاهی می ورزند.
جوانان باید از هدر رفتن عمر جوانی و از تباه شدن آینده خویش جلوگیری کنند. این فکر که: 
»باید سال ها قبل شروع می کردم« یک اندیشه مخرب است، بلکه باید این گونه اندیشه کرد: 
کنون شــروع کنم، بهترین سال های من پس از این اســت.« کما اینکه حضرت  »می خواهم ا
علی)ع( می فرمایند: »باقی مانده عمر مؤمن قیمت ناپذیر است، به وسیله آن گذشته جبران 

می شود و آنچه مرده است، زنده می گردد.«
آنچه از این سخنان نتیجه می گیریم اینکه نباید غصه گذشته را خورد، چون که از دست رفته 
اســت و قابل بازگشــت نیســت و غصه خوردن ســودی ندارد و نباید نگران آینده بود، چون که 
هنوز نیامده است و در اختیار انسان نیســت. آنچه باقی می ماند و در اختیار ماست و باید برای 
کثر اســتفاده را بنمائیم »حال« اســت. لذا حضرت علی)ع(  آن برنامه ریزی دشته باشیم و حدا

در بیانی می فرمایند: »اآلن اآلن من قبل الندم؛ اینک، اینک پیش از آن که پشیمان شوید.«
برای بهره گیری از زمان حال، یعنی زمانی که در اختیار ماســت چند چیز الزم است؛ یکی اراده و 
تصمیم، تا انسان تصمیم نگیرد قادر نخواهد بود که کاری را انجام دهد. اراده و تصمیم قوی 
از مشــخصه های جوان نمونه اســت، چنان که سســتی و ســهل انگاری از آفات زندگی است و 
لذا حضرت علی)ع( می فرمایند: »عزم و اراده با راحت طلبی ســازگار نیست چه بسا خواب های 

شبانگاهی که تصمیمات روز را بر هم زده است.«
برای اینکه تصمیــم و اراده جوان مؤمن همراه با پختگی و درســتی همراه باشــد، باید به ســه 

شرط توجه نماید، یعنی پختگی اراده و تصمیم جوان مؤمن سه شرط را می طلبد:
1.بلندهمتی: باید همت ها را بلند در نظر گرفت تا به قله های بلند پیشــرفت دست یافت. 
حضرت علی علیه الســالم شــاخصه های همت بلند و عالــی را در بردبــاری و وقار، کــردار زیبا، 
عزت نفس، دســت یابی به خواســته ها و رســیدن به مقصد عالی می دانند. همت بلند دار که 

مردان روزگار، از همت بلند بجایی رسیده اند

هّمت، بلند دار!

حجتاالسالموالمسلمینعباساسکندری

جوانی و فراغت در نگاه امیرالمؤمنین

اندیشهاندیشه
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صرف همیــن اوراقی کــه در این کتاب هســت نشــود؛ گاهی 
این جوری اســت؛ انســان می بیند کــه همه قدرت جســمی و 
روحــی و فکری و عصبــی ]دانش آمــوز[، صــرف همین کتاب 
می شــود؛ نه فراغــت تفریح پیــدا می کنــد، نه فراغــت ورزش 
پیدا می کنــد، نه فراغت کارهــای انقالبی پیــدا می کند؛ خب 
ایــن یک ایــراد اســت؛ کاری کننــد کــه دانش آموز مــا فراغت 
پیــدا کنــد. البّتــه ایــن، کار یــک روز و دو روز نیســت، این کار 
نیازمند برنامه ریزی اســت. ممکن اســت امروز و فردا دســت 
ندهد اّما باید دنبال بکننــد که این کار بشــود. بّچه ها را باید 
انقالبی بــار بیاورند؛ پس فرصت کار انقالبــی بدهند، فرصت 

تفّکر انقالبی بدهند.

     تهذیب و ورزش
حاال تابســتان در پیش اســت. ان شــاءاهلل بعــد از امتحانات، 
جوانان انجمن هــای اســالمی بیش از دیگران به فکر باشــند 
که از این فراغت تابستان و از این فرصت برای مطالعه، برای 
گیری، برای شــرکت در کارهای بدنی کــه در خدمت مردم  فرا
هست - گاهی بسیج و دیگران، کارهایی را در اختیار جوان ها 
می گذارند؛ فعالیت های بدنی، خدمات، سازندگی - و کمک 
به پدر و مــادر، کمک بــه خانــواده، تهذیب و ورزش اســتفاده 
کنند. ورزش هــم یک کار الزم اســت. مــن به همــه جوان ها، 
دخترها، پسرها، توصیه دائمی ام این است که ورزش بکنند.

     تعمیق باورهای دینی نسل جوان
نیــروی مقاومــت بســیج بایــد بــا همــکاری وزارتخانه هــای 
آموزش و پرورش و علوم، تحقیقات و فناوری از این ظرفیت 
کشــور و همچنیــن پرکــردن  در جهــت ســازندگی و آبادانــی 
اوقات فراغــت جوانان اســتفاده نمایــد. باید بــا برنامه ریزی 

نگاه مقام معظم رهبری به موضوعات و مســئله های نظام اسالمی الزم است مبنای 
برنامه ریزی جامعه و قشــر متدیــن آن قرار بگیــرد. برنامه ریزی بــرای موضوع اوقات 
فراغت نیز از این قاعده مســتثنی نیســت.  به همین خاطر قبل از ورود به هرگونه برنامه ریزی 
بهتر است فرمایشــات حکیمانه ایشــان را به عنوان اصلی ترین الیه گفتمان و ادبیات انقالب 
مورد توجه قرار دهیم. معظم له در مناســبت های مختلف، اشاراتی به این موضوع داشته اند 

که به صورت جستارهایی تقدیم می نماییم. 

     ُخلقّیات جامعه 
ُخلقّیات جامعه به مراتب مهمتر از این است که مثاًل ما فکر اوقات فراغت جوانان، یا پر کردن 
اوقات فراغت آنان باشیم. منظورم این است که در زمینه مسائل فرهنگی، بایستی یک دید 

وسیعی را مورد توّجه قرار داد و همه اینها را با حّساسیت تعقیب کرد.

     محوریت مسائل علمی و فرهنگی
در اوقــات فراغت، دانشــجویان مســائل علمــی و فرهنگــی را دنبال کننــد. ایــن اردوهایی که 
هســت، بعضی از آنهــا خیلی خوب اســت؛ بخصوص شــما که الحمــدهلَلّ بچه های مســلمانی 
هستید و کم و بیش با مسائل اسالمی، گســترش دینداری، تقوا و پارسایی در دانشگاه ها آشنا 

هستید؛ این خیلی مهّم است.

     کتابخوانی
من می گویم بایســتی جوانان، پیران، مردان، زنان، شــهری ها، روســتایی ها و هر کسی که با 
کتاب می تواند ارتباط برقرار کند، باید کتاب را در جیبش داشــته باشد و تا یکجا بیکار نشست 
کسی، مطب پزشــک، اداره، دِر دکان وقتی که مشتری نیست، در خانه به  - مثل اتوبوس، تا

هنگام اوقات فراغت - کتاب را دربیاورد و بخواند.

     کارهای انقالبی دانش آموزان
اّواًل بــرای دانش آموزان، نه فقــط برای انجمن های اســالمی، فرصت فراغتی بــرای پرداختن 
به کار انقالبــی داده بشــود. شــیوه کار تعلیــم و تربیــت را، و عمدتًا تعلیــم را، جــوری بکنند که 
جــوان دانش آموز مــا همــه وقــت و تــوان و قــدرت و اســتعداد و نیروی فکــری و جســمی اش، 

سیاحتی که 
عبادت است

توصیه های رهبر انقالب 
درباره گذران اوقات فراغت
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اســت آنهــا را بخوانیــد. البتــه مطالعــه کتاب هــای امیــن را 
می گویم. بعضی ها هســتند که چــون پای روحانیــت و دین 
در میان اســت، از عنادی که با دین دارند، حاضر نیستند به 

ح نمایند. افتخار به این بزرگی اعتراف کنند و آن را مطر

      فراغت، جهاد و سیاحت
االن در فصــل تابســتان، بســیاری از جوانان خوب مــا اوقات 
فراغتشــان را یــا در بســیج ســازندگی و یــا در بســیج نیــروی 
مقاومــت می گذراننــد و یا به بــاال بردن علــم و ســواد دیگران 
کمک می کننــد. عــّده ای به تن خودشــان زحمــت می دهند 
و بــرای دیگــران کار می کننــد. عّده ای بــا برنامه هــای خوب 
کتابخوانــی و ارتقــای ســطح فکــر خودشــان  و منّظــم، بــه 
می پردازنــد. فراغت جوانــان مؤمن، این گونــه می گذرد. من 
گزارش هــای متعّددی داشــته ام از جوانانی که در تابســتان، 
تعطیالت دانشگاهی یا دبیرستانی خود را در نقاط دوردست 
راه،  روســتاییان مســجد، درمانــگاه،  بــرای  و  گذرانده انــد 
حسینیه، جاّده و پل ساخته اند. عکس های این فّعالیت ها 
را برای من آورده اند و من آنها را دیده ام. پیغمبر طبق روایتی 
فرمود: »اّن ســیاحة اّمتی الجهاد فی ســبیل اهلل«. جوانان ما 
سیاحتشــان را هم از ایــن راه تأمین می کنند؛ سیاحتشــان در 

ضمِن کار برای مردم است.

     فراغت و قرائت
در دوران طاغوت، من در مشــهد جلسات تفسیر و درس قرآن 
داشــتم. به جوانانی کــه می آمدنــد، می گفتــم که هر کــدام از 
گر در  شماها یک نسخه قرآن در جیب بغلتان داشته باشید. ا
جایی منتظــر کاری می ایســتید و فراغتی پیــدا می کنید، یک 
دقیقه، دو دقیقه، پنج دقیقه، نیم ســاعت، قــرآن را باز کنید 
و به تالوت آن مشغول شــوید تا با این کتاب انس پیدا کنید. 
تعدادی کــه این طور عمل کــرده بودند، هرچند بســیار اندک 
بودند، لیکن احســاس می کردم که این ها با این که غالبًا هم 
عربی نمی دانســتند، از لحاظ فهم معارف اســالمی از دیگران 

برجسته تر بودند و به طور ممتازی با آن ها تفاوت داشتند.
  

     تفریح من
تفریح من در محیط طلبگی خودم در دوران جوانی، حضور در 
جمع طلبه ها بود. به مدرسه خودمان می رفتیم. جو طلبه ها 
برای ما شــیرین بود طلبه ها دور هم جمع می شدند، صحبت 
و گفتگو و تبادل اطالعات می کردنــد و حرف می زدند. محیط 
مدرســه بــرای خــود طلبه هــا، مثــل یــک باشــگاه محســوب 
می شــد. در وقــت بیــکاری، آنجــا دور هــم جمــع می شــدند. 
عــالوه بر این، در مســجد گوهرشــاد مشــهد هــم مجمع خیلی 
خوبی بود. آنجــا هم، افراد متدین، طــالب، روحانیون و علما 
می آمدند، می نشستند و با هم بحث علمی می کردند، بعضی 
هم صحبت های دوســتانه می کردنــد. من از آن وقــت ورزش 
می کردم. االن هم ورزش می کنــم. آن وقت ما کوه می رفتیم، 
پیاده روی هــای طوالنــی می کردیــم مــن با دوســتان خــودم، 
چندبار از کوه های مشــهد، همین طــور کوه به کوه، روســتا به 

روستا، چند شبانه روز حرکت کردیم و راه رفتیم.    

االن در فصل 
تابستان، بسیاری 

از جوانان 
خوب ما اوقات 

فراغتشان را یا در 
بسیج سازندگی 

و یا در بسیج 
نیروی مقاومت 
می گذرانند و یا 

به باال بردن علم 
و سواد دیگران 
کمک می کنند. 
عّده ای به تن 

خودشان زحمت 
می دهند و برای 

کار  دیگران 
می کنند. عّده ای 

با برنامه های 
خوب و منّظم، 

به کتابخوانی 
و ارتقای سطح 

فکر خودشان 
می پردازند. فراغت 

جوانان مؤمن، 
این گونه می گذرد

صحیح و هماهنگــی با تمام دســتگاه های ذی ربــط، انرژی 
کم جوان در مسیر صحیح به کار گرفته شود. مترا

     عادت خوب
کتابخوانــی را بایــد جــزو عــادات خودمــان قــرار دهیــم. بــه 
فرزندانمان هم از کودکی عــادت بدهیم کتاب بخوانند؛ مثاًل 
وقتــی می خواهنــد بخوابنــد، کتــاب بخواننــد. یا وقتــی ایام 
فراغتی هست، روز جمعه ای هست که تفریح می کنند، حتمًا 
بخشــی از آن روز را بــه کتــاب خوانــدن اختصــاص دهنــد. در 
تابستان ها که نوجوانان و جوانان محّصل، تعطیل اند حتمًا 
کتاب بخواننــد. کتاب هایــی را معّین کنند، بخواننــد و تمام 
کنند. افرادی کــه کار روزانه دارنــد مثاًل کارمنــد اداری، کارگر، 
کاســب و یا کشــاورز هســتند وقتی به خانه می آیند، بخشی از 

زمان را گرچه نیم ساعت برای کتاب خواندن بگذارند.
چقــدر کتاب هــا را در همیــن نیم ســاعت ها می شــود خوانــد! 
بنده دوره های بیســت جلدی و بیســت و چند جلدی کتاب 
را در همیــن فاصله هــای ده دقیقــه، بیســت دقیقــه و یــک 
ربع ســاعته خوانده ام. پشــت ایــن کتاب ها را هم یادداشــت 
می کنم که معلوم باشد. شاید صدها جلد کتاب را همین طور 
در این فاصله های کوتاه ده دقیقه ای خوانده ام. بسیاری از 

افراد را هم می شناسم که این گونه اند.

     آشنایی با تاریخ معاصر
من نمی دانم شــما چقدر از تاریــخ معاصر اّطــالع دارید و چقدر 
آن را خوانده اید. چقدر خوب اســت که شــما در تابســتان که 
قدری فراغت پیدا می کنید، واقعًا برنامه ریزی کنید و قدری 
کو را مطالعه کنید.  از تاریخ معاصر، از جمله همین قضیه تنبا
کتاب هایی هم درباره این موضوع نوشــته شــده که مناسب 
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در دســته بندی دوم نیــز چهــار حالــت بــرای فراغــت متصــور 
اســت که عبارتنــد از فراغت بی برنامــه یا بیمارگونــه، فراغت 
انفعالی، نیمه فراغــت و فراغت فعال.  تفصیــل این موارد در 

زیر می آید:
یکــم.فراغــتبیبرنامــه: گذرانــدن فراغت بــا افعالی که 
برابــر بــا بیهودگــی، بطالــت و وقت گذرانــی باشــند، ماننــد 
ایســتادن ســرکوچه، پرســه زدن در خیابان هــا و... ایــن نوع 
از فراغت بدتریــن نوع فراغت اســت؛ زیــرا آثار مخربــی برای 
فــرد و جامعــه بــه همــراه دارد. در ایــن زمینــه امــام علــی)ع( 
می فرماید: بدتریــن چیزی که یک فــرد وقت خــود را با آن پر 
می ســازد، امور بیهوده و گزاف اســت؛ »شــرما شــغل بــه المرء 

وقته الفضول«.
دوم.فراغتانفعالی:در این نوع از فراغت فرد به گیرنده 
صوتــی و تصویری صــرف تبدیــل می شــود. گــوش دادن به 
رادیو و تماشــای تلویزیــون مصادیقــی از این نــوع فراغت به 
حساب می آیند. در نتیجه این رابطه یک طرفه بین شخص 
و محیــط، اراده و نوآوری مخاطبــان از آنان گرفته می شــود؛ 
زیرا فراغت انفعالی، قوه خالقیت انســان را کاهش می دهد و 

معمواًل تأثیرات منفی در اندیشه و عمل می گذارد؛
ســوم.نیمهفراغت: در این نوع از فراغت، کار و فراغت با 
هم می آمیزند. به عبارتی در این مفهوم کار به نوعی فراغت 
به حســاب می آید. درچنین شــرایطی، لذت خلــق و آفرینش 
آثار هنــری و ظرافت هــای کاری و متعاقــب آن درآمد حاصله 
از ایــن نوع فعالیــت در هــم می آمیزنــد. فعالیت هــای هنری 
همچــون نقاشــی، مجسمه ســازی، منبــت کاری و... از این 

نوع فراغت به حساب می آیند؛
چهارم.فراغتفعــال: این نــوع از فراغت بهترین شــیوه 
گذرانــدن اوقــات فراغــت اســت کــه ســبب رشــد خالقیــت و 
ع از گذراندن اوقات فراغت  پویایی انســان می شــود. این نو
انســان را بــه شــکوفایی می رســاند و متعاقــب آن جامعــه به 
تعالــی نزدیــک می شــود، یعنــی وقتــی مــردم یــک جامعه به 
خ های  ســمت این فراغــت حرکت کننــد بــا باروری شــان چر
شــکوفایی جامعــه را بــه حرکــت در می آورنــد و جامعــه را در 
جایگاهی بلند و متعالی قرار می دهند. این فعالیت به جسم 

و روح انسان شادابی می بخشد.
ح شــد بــرای باال بــردن پیشــرفت جامعه  همان طــور که مطر
بایــد تــالش کــرد تــا نوجوانــان و جوانــان را در مســیر فراغــت 
فعال قرار داد. در کشــور ما ســازمان های مختلفی مسئولیت 
پر کردن اوقات فراغت را به عهده دارند تا مســیر پیشــرفت و 

ترقی جوانان و نوجوانان را هموار کنند.     

محققــان نحــوه گذراندن اوقــات فراغــت را به چند دســته تقســیم می کننــد، اما این 
نوشتار به دو دسته مهم آن اشاره می کند که نمود عینی بیشتری دارند.

در دســته بندی اول فراغت به صــورت فردی و جمعــی و به صــورت فعال و غیر فعال تقســیم 
می شود که از ترکیب این دو مورد چهار وجه به دست می آید:

یکــم.شــیوه های فــردی و غیر فعــال گذران اوقــات فراغــت همچــون تماشــای تلویزیون، 
گــوش دادن بــه رادیــو، اســتفاده از کامپیوتــر و اینترنــت، اســتفاده از مطبوعــات و مکتوبات، 
استراحت و... با وجود گسترش چشمگیر رسانه ها از جمله اینترنت به نظر می رسد همچنان 
که تماشای تلویزیون از  تلویزیون ســهم عمده ای در پرکردن اوقات فراغت جوانان دارد؛ چرا
کم هزینه ترین راه های گذران اوقات فراغت اســت، ضمن اینکه تلویزیون را در همه ساعات 
شــبانه روز و در خانــه می تــوان اســتفاده کرد. نزدیــک بــه 60 درصد اوقــات فراغــت نوجوانان 
و جوانان کشــور بــه صــورت غیرفعال، صــرف تماشــای تلویزیــون، فیلــم و انجــام بازی های 
رایانــه ای گروهی یا انفرادی می شــود. انســان در اجتماع محــدود به زمــان هنگامی که به 65 

سالگی می رسد به طور متوسط 9 سال از تمام عمر خود را جلوی تلویزیون سپری کرده است؛
دوم. شــیوه های جمعی و غیر فعال گذران اوقات فراغت مانند تماشــای مســابقات ورزشی 

در استادیوم ها، صحبت با افراد خانواده و...؛
ســوم.شــیوه های فــردی و فعــال گــذران اوقــات فراغت مثــل انجــام امــور خیریــه، بازدید 
از موزه هــا و نمایشــگاه ها، قــدم زدن در پــارک، کوچــه و خیابــان، کارهــای هنــری، رفتــن به 

رستوران، شرکت در پایگاه های بسیج و...؛
چهارم.شــیوه های جمعی و فعــال گذران اوقات فراغــت همچون بــازی و ورزش، رفتن به 
ســینما، رفتن به تئاتر، رفتن به پیک نیک و مسافرت های ســیاحتی و زیارتی، گفتگو و دیدار 

دوستان و اقوام و...؛

سرمنزل رشد
مصطفیموسویتبار

1

2



در نخسـتین مطلـب ایـن بخـش به موضـوع »تكبیرة االحرام« در نمـاز و بیان 
معنا و ویژگی های آن پرداخته شده است. تبیین سه حدیث قدسی مطلب 
کوتـاه بعـدی اسـت و پـس از آن تفسـیر آیـه ۴۵ سـوره مبارکه عنكبـوت از نگاه 
یادداشـتی  می خوانیـم.  خـدا  ذکـر  بزرگـی  درخصـوص  را  طباطبایـی  عامـه 
دربـاره اخـاق اداری بـا موضـوع خدمت خالصانه، تبییـن فرازهایی از خطبه 
۸۷ نهج الباغـه، شـرح دعـای نخسـت صحیفـه سـجادیه و داسـتان جنـگ 

خنـدق مطالـب دیگـر این بخش هسـتند.

درپرتومعنا

44

اول وصف تو
خدمت خالصانه
خودشناسی مقدمه خداشناسی است
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نمـاز میعـادگاه عاشـقان مناجات بـا خداوند و نقطه وصل بنده بـا پروردگار 
هسـتی اسـت و آشـنایی بـا مفاهیـم عمیـق نهفتـه درایـن عبـادت روزانه یکی 
از وظایـف مسـلمانی بـه شـمار مـی رود. در شـماره قبل درخصـوص »نیت« 
کـه آسـتانه ورود بـه نمـاز اسـت مطلبـی را برگزیدیـم و در ایـن شـماره نکاتـی دربـاره 
تکبیرةاالحـرام را از نـگاه شـهید دکتـر مرتضـی مطهری و حجت االسـام و المسـلمین 

محسـن قرائتـی تقدیـم می کنیـم.  

اوِل وصف تو
مجیدمیرصفی

نکاتی درباره تکبیرة االحرام در نماز

کبر«  گر انسان معنای »اهلل ا کبر می گوید: »ا شهید مرتضی مطهری درباره معنای اهلل ا
را باور داشته باشد همه چیز در مقابل او حقیر است. انســان در مقابل یک کوه عظیم 
که قرار می گیرد یا باالی آن می رود و پایین را نگاه می کند، ترس او را می گیرد. در مقابل دریا که 
خودش را می بیند، می ترســد. وقتی یک صاحب قدرت و هیبتــی را می بیند، صاحب دبدبه و 
کبکبــه ای را می بیند یــا در حضــور او می رود ممکن اســت خــودش را ببــازد، زبانــش به لکنت 
بیفتد، چرا؟ چون مرعوب عظمت او می شــود. این برای بشر، طبیعی اســت. اما گوینده »اهلل 
کبر« را به خودش تلقین کرده اســت، هرگز عظمت هیچ کس و هیچ  کبر«، آن کسی که »اهلل ا ا
کبــر« یعنی بزرگ تــر از هر چیز و بلکــه بزرگ تر از هر  چیــز او را مرعوب نمی کند، چــرا؟ چون »اهلل ا
توصیف، ذات اقدس الهی اســت؛ یعنی من خدا را به عظمت می شناسم. دیگر وقتی من خدا 
کبر« به انســان  را به عظمت می شناســم، همه چیز در مقابل من حقیر اســت. این کلمه »اهلل ا

شخصیت می دهد، روح انسان را بزرگ می کند.«

     چرا تکبیرةاالحرام؟
زائران خانه خــدا، اّولین کالم واجبشــان گفتن لبّیک اســت 
که با گفتن آن وارد اعمال حج می شــوند و یک ســری چیزها 

بر آنها حرام می شود.
کبر شروع می شود و اموری را بر نمازگزار   نماز نیز با گفتن اهلل ا
حرام می کند، مانند خوردن، آشــامیدن و حــرف زدن، لذا به 

تکبیر اّول نماز تکبیره االحرام می گویند.
زائــران مکــه در مســیر راه به هــر فــراز و نشــیب که می رســند 

لبّیک را تکرار می کنند و این تکرار مستحب است.
 نمازگزار نیز در هر خم و راست شــدن و قیام و قعود مستحب 

کبر را تکرار کند.  است اهلل ا
کبر« اّولین کلمه واجب به هنگام صبح است. »اهلل ا

 اّولیــن کلمــه ای اســت کــه نــوزاد مســلمان در آغــاز تولــد بــه 
عنــوان اذان و اقامــه می شــنود و آخریــن کلمه ای اســت که 
بر مــرده خوانــده می شــود )در نمــاز مّیــت( و ســپس وارد قبر 

می شود. 
یگانــه ذکری اســت کــه در نمــاز هم واجب اســت و هــم رکن 
نمــاز اســت. اولیــن جملــه در ســرود مســلمانان یعنــی اذان 

است. 
کــه هــم در مقّدمــات  کبــر« بیشــترین ذکــری اســت  »اهلل ا
نماز، هم در خــود نماز و هــم در تعقیبات آن گفته می شــود، 
کــه یــک مســلمان در طــول یــک روز فقــط در  به طــوری 
نمازهای پنجگانــه واجب )نــه نمازهای مســتحب( حدود 

360 مرتبه آن را تکرار می کند. بدین صورت که:
1. برای هر 5 نماز اذان وارد شده و در هر اذانی 6 مرتبه »اهلل 

کبر« گفته می شود. )مجموعًا 30 مرتبه( ا
2. بــرای هــر 5 نمــاز اقامــه وارد شــده کــه در هــر اقامــه ای 4 

کبر گفته می شود. )مجموعًا 20 مرتبه( مرتبه اهلل ا
3.قبــل از تکبیره االحرام، در هــر 5 نماز، 6 تکبیر مســتحب 
اســت و تکبیــر هفتــم همــان تکبیره االحــرام واجــب اســت. 

)مجموعًا 30 مرتبه(
ع 5 تکبیــر  کــه در مجمــو 4. تکبیره االحــراِم آغــاز نمازهــا 

می شود.
ع در 17 رکعت یک تکبیر وارد شــده اســت.  5.قبل از هر رکو

)مجموعًا 17 مرتبه(
6.  در هــر هفــده رکعت نمــاز دو ســجده داریــم که بــرای هر 
سجده دو تکبیر مستحب است، یکی قبل و یکی بعد از آن. 

)مجموعًا 68 مرتبه(
7. هر نمــاز یک قنــوت دارد که قبــل از هر قنوت یــک تکبیر 

وارد شده است. )مجموعًا 5 مرتبه( 
8. در پایــان هریــک از نمازهــای 5 گانــه 3 تکبیر وارد شــده 

است. 
)مجموعًا 15 مرتبه(

9.  بعــد از هــر نمــاز 34 مرتبــه تکبیــر به عنــوان تســبیحات 
حضرت زهرا)س( می گوییم. )مجموعًا 170 مرتبه(

کبر بــا توجه نگفتیم، که  اما حیف کــه در طول عمر یک اهلل ا
گر انســانی با ایمان و توجه کامل هــر روز بیش از 360 مرتبه  ا
بگویــد: خدا بزرگتر اســت، دیگــر از هیــچ قــدرت وابرقدرت و 

توطئه ای هراس ندارد.
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     آداب تکبیر
در نمازهای عیــد فطر و قربان، نه فقط در نمــاز که قبل و بعد 
از نمــاز، شــعارها همــه تکبیــر اســت. در نمــاز آیات پنــج رکوع 
داریم وبرای هر رکوع تکبیری وارد شــده اســت. در نماز مّیت 

نیز اصواًل 5 تکبیر رکن نماز است.
در نمــاز چگونــه تکبیر بگوییم؟ اســالم بــرای هــر کار آدابی را 
کبر نیــز آدابی بایــد مراعات  بیان کــرده اســت. در گفتــن اهلل ا

شود، از جمله:
گفتــن تکبیــر در نمــاز، دو دســت را تــا مقابــل  1.  هنــگام 
گوش هــا باال بیاوریــم، به طوری کــه وقتی دســت ها مقابل 
گوش رســید تکبیر تمام شــده باشــد. امــام رضــا)ع( فرمود: 
حرکت دســت ها در موقع تکبیر در توجه و ابتهــال به خدا و 

حضور قلب مؤثر است. 
2. انگشتان دست موقع تکبیر به هم چسبیده باشد و باال رود.

3. کف دســت ها رو به قبله باشــد. روایات بلندکردن دست 
هنگام تکبیر را زینت نماز معّرفی کرده اند. 

     برتر از خیال
کبــر، یعنی خــدا برتــر از همه موجــوداِت حّســی، ذهنی،  اهلل ا
کبــر، یعنــی خــدا برتر از آنســت  ُملکــی و ملکوتــی اســت. اهلل ا
که کســی بتوانــد او را توصیف کنــد. ای برتر از خیــال و قیاس 
و گمان و وهــم، و از هرچه گفته ایم و شــنیدیم و خوانده ایم، 
مجلس تمام گشت و به پایان رسید عمر، ما همچنان در اّول 
وصف تو مانده ایــم. امام صــادق)ع( می فرماید: چون تکبیر 
می گویــی بایــد همه چیــز نــزد تو کوچــک شــود جــز او. اینکه 
انســان با زبــان تکبیــر بگوید امــا دل به دیگری بســته باشــد 
دروغگو و حیله گر است و به خاطر همین امر خداوند شیرینی 

ذکر خدا را از او می گیرد.

     تکبیر در فرهنگ اسالمی
نه فقط در نماز بلکه در بســیاری از موارد و مواضع، گفتن اهلل 
کبر وارد شــده اســت و لــذا مســلمانان در صدر اســالم، هم در  ا
تلخی ها و هم در شادی ها تکبیر می گفته اند که به گوشه ای 

از آن اشاره می کنیم:
کنــدن خنــدق بــه  1.در جنــگ خنــدق، مســلمین هنــگام 
ســنگ محکمی برخورد کردند که کلنگ شکســت اما سنگ 
نشکســت. پیامبــر آمــد و بــا ضربــه ای ســنگ را شکســت. 
مســلمانان یک صدا تکبیر گفتنــد و در همانجــا پیامبر)ص( 
فرمــود: مــن ســقوط کاخ هــای روم و ایــران را در بــرق و جرقه 

سنگ ها دیدم.
2. علــی)ع( در جنــگ صفیــن، هــر کــس را کــه می کشــت با 
صدای بلنــد تکبیر می گفت و مســلمین بــا شــمردن تکبیرها 

کت رسانده است.  فهمیدند که حضرت چه تعداد را به هال
ابــن  علــی  خانــه  بــه  را  زهــرا)س(  فاطمــه  کــه  شــبی   .3
ابیطالــب)ع( می بردند هفتــاد هــزار فرشــته، تکبیرگویان به 

زمین نازل شدند. 
4. پیامبر گرامی مــا بر جنازه فاطمــه بنت اســد  40 تکبیر و بر 

جنازه عموی خود حضرت حمزه  70 تکبیر خواندند. 
5. مستحب اســت در مراسم حج با هر ســنگ ریزه ای که به 

جایگاه شیطان پرتاب می شود یک تکبیر گفته شود. 
6. در تســبیحات حضرت زهرا)س( که ثوابــش معادل هزار 

رکعت نماز مستحبی است34 مرتبه تکبیر آمده است. 
کرم)ص( متولد شــد اولیــن کلمه ای  7.هنگامی کــه پیامبرا

کبر بود.  که بر زبان آورد کلمه مبارکه اهلل ا
8. روزی که مکه به دســت مسلمانان فتح شــد، پیامبر وارد 
مسجدالحرام شد و به حجراالسود اشــاره کرد و تکبیر گفت و 
مســلمانان با صدای بلند چنان تکبیر گفتند که لرزه بر اندام 

مشرکین افتاد. 
9.در روایــات می خوانیم: هرگاه چیزی موجب تعجب شــما 

شد تکبیر بگویید. 
10. در جنگ ُاُحد، قهرمانی از کفــار مبارز می طلبید. حضرت 
علی)ع( جلو رفت و چنان ضربه ای بر او وارد کرد که پیامبر و 

مسلمانان با صدای بلند تکبیر گفتند. 
کــرم)ص( به حضــرت علی)ع( می فرمــود: هرگاه  11. پیامبرا
به هالل ماه یا آینه نظر کردی یا مشکلی به تو رو آورد 3 مرتبه 

تکبیر بگو. 
12.  زید فرزنــد امام ســجاد)ع( که علیــه حکومت بنــی امّیه 

کبر بود.  قیام کرد، شعارش اهلل ا
کــِت یکــی از  13.در جنــگ بــدر، پیامبــر)ص( در انتظــار هال
سران دشــمن به نام نوفل بود، همین که خبر دادند حضرت 

علی)ع( او را از میان برداشت پیامبر تکبیر گفت. 
14.هنگامی کــه حضرت علــی)ع( به خواســتگاری حضرت 
ع را با دخترم  زهرا)س( آمد، پیامبــر فرمود: صبرکن تا موضــو
فاطمــه در میــان بگــذارم. امــا حضــرت زهــرا ســکوت کــرد و 

کبر سکوتها اقرارها«.  چیزی نگفت. پیامبر فرمود: »اهلل ا
کــت  ج، وقتــی فرمانــده آنهــا بــه هال 15. در جنــگ بــا خــوار
رســید، حضــرت علــی)ع( تکبیــر گفت و ســجده کــرد و همه 

مردم تکبیر گفتند. 
16. گروهــی از یهــود مســلمان شــدند و بــه پیامبــر گفتنــد: 

پیامبران قبلی جانشین داشته اند وصی شما کیست؟
در اینجا آیه والیت نازل شــد که رهبر شــما خدا و رسول او و 
ع زکات می دهنــد. پیامبر  مؤمنانی هســتند که در حــال رکو
فرمودنــد: بــه مســجد برویــم. وقتــی وارد شــدند فقیــری 
را دیدنــد کــه خوشــحال اســت و حضــرت علــی)ع( در حال 
ع انگشتر خود را به او داده اســت. در این هنگام پیامبر  رکو

گفتند.  تکبیر 
17.گفتــن تکبیــر بــه هنــگام ورود بــه حــرم امامــان معصوم 
سفارش شــده اســت. چنانکه قبل از خواندن زیارت جامعه، 
100 تکبیــر در ســه مرحلــه می خوانیــم کــه بــه قــول مرحــوم 
مجلســی شــاید دلیل ایــن همه تکبیــر آن باشــد کــه جمالِت 

زیارت جامعه شما را دچار غلّو در مورد امامان نکند. 
18.حضرت علــی)ع( در قضاوت هــای خود وقتــی مجرم را 

شناسایی می کرد تکبیر می گفت. 
19.میثم تمــار که به جــرم طرفداری از حضــرت علی)ع( به 
دستور ابن زیاد به دار آویخته شد و با نیزه به او حمله کردند، 

در لحظه شهادت تکبیر می گفت و از دهانش خون می آمد. 
20. در شــب معــراج، پیامبــر از هــر آســمانی کــه می گذشــت 

تکبیر می گفت. 

 چون تکبیر 
یی باید  می گو

همه چیز نزد تو 
کوچک شود جز 

او. اینکه انسان با 
ید  بان تکبیر بگو ز
اما دل به دیگری 

بسته باشد 
دروغگو و حیله گر 
است و به خاطر 

همین امر خداوند 
ینی ذکر خدا را  شیر

از او می گیرد
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21.جبرئیــل نــزد پیامبــر بود کــه حضرت علــی)ع( وارد شــد 
جبرئیــل گفــت: ای محّمــد! بــه خدایی که تــرا بــه پیامبری 
مبعوث کــرد، اهل آســمان ها از اهــل زمین این علــی را بهتر و 
بیشــتر می شناســند، هــرگاه او در جنگ هــا تکبیــر می گوید ما 

فرشتگان نیز با او همصدا می شویم. 
22. در جنگ خیبر وقتی مســلمانان وارد قلعه شدند، چنان 

تکبیر می گفتند که یهودیان پا به فرار گذاشتند. 

     معانی هفتگانه اهلل اکبر
شــیخ صــدوق)ره( در »کتــاب التوحیــد« روایــت بلنــدی را 
از امــام موســی بــن جعفــر)ع( آورده اســت کــه آن حضــرت از 
پــدران بزرگــوارش و آنان از سیدالشــهدا حســین بــن علی بن 
أبی طالــب)ع( نقــل کرده اند که »در مســجد نشســته بودیم 
کبر"  که مــؤذن نــدای اذان را ســر داد. با شــنیدن نــدای "اهلل ا
امیر مؤمنان علی )علیه الســالم( گریه کرد و ما نیــز بر اثر گریه 
ایشان، گریســتیم. زمانی که مؤذن، اذان را به پایان رساند، 
گر می دانســتید که مؤذن چــه می گوید،  آن حضرت فرمــود: ا
خنده شــما کم و گریه شــما زیاد می شــد. آنگاه فرمودند کالم 

کبر« دارای معانی زیادی است: مؤذن که می گوید »اهلل ا
کبر بــر ازلی بودن، دائمی بودن،  توحیدذاتیخداوند: اهلل ا
ابــدی بــودن، دانش، قــدرت، نیــرو، بردبــاری، بخشــیدن و 
بزرگــی خداونــد داللــت دارد. پس زمانــی که مــؤذن می گوید: 
کبــر، یعنــی می گویــد: خداوند کســی اســت کــه آفریدن و  اهلل ا
دســتور دادن مخصــوص او اســت و بــه خواســت او آفرینــش 
اســت و  او  آفرینــش هــر چیــزی مخصــوص  و  وجــود دارد 
مخلوقات به ســوی او بــر می گردنــد و او قبل از هــر چیزی اول 
و بعــد از هــر چیــزی پایان اســت. باالتــر از هــر چیزی کــه درک 
نمی شود، آشکار است و باطنی است که هیچ اندازه ای ندارد. 

پس او پایدار است و هر چیزی غیر از او از بین رفتنی است.
کبــر« ایــن  علــمبــینهایــتخداونــد: معنــای دوم »اهلل ا
گاه اســت، و هر آنچه بوده و هر چه  است که خداوند علیم و آ

خواهد بود را قبل از آنکه باشد می داند.
قــدرتخداونــد:خداوند بر هر چیزی توانا اســت و نســبت 
به هر چیزی کــه بخواهد قــدرت دارد، به قــدرت خود، قوی 
می باشــد و بر مخلوقات خــود تســلط دارد و ذاتًا قوی اســت و 
قــدرت او بر تمــام چیزهــا اســتوار اســت. زمانــی که بــر انجام 
کاری حکــم کنــد، بــه آن چیــز می گویــد: موجــود شــو، او نیــز 

)سریعًا( موجود می شود. 
صبــروگذشــتخداونــد:بردبــاری و بخشــش خداونــد به 
طــوری کــه بردبــاری او طوری اســت کــه کســی نمی دانــد و به 
گونه ای می گذرد مثل ایــن که ندیده و چنان می پوشــاند مثل 
این کــه گناهــی انجــام نگرفته اســت. او بــه خاطر بخشــش، 

گذشت و بردباری ای که دارد، در عذاب دادن شتاب نمی کند. 
کبــر اینکه  بــذلوبخشــشخداونــد: معنــای دیگــر اهلل ا
کار پســندیده  کــه می بخشــد و زیــاد )نعمــت( داده و  کســی 

انجام می دهد.
خــارجازتوصیــفبــودنخداونــد: و معنــای دیگــر اهلل 
کبــر ایــن اســت کــه چگونگــی و کیفیــت از خداونــد منتفی  ا
می باشــد. مثل اینکه می گویــد: خداوند بزرگ تر از آن اســت 
که توصیــف کنندگان، جایــگاه صفاتــی که خداونــد به آنها 
وصف شده اســت را درک کنند و توصیف کنندگان به مقدار 
توانایــی خــود نــه بــه انــدازه بزرگــی خداونــد، او را توصیــف 
می کننــد و خداونــد برتــر از آن اســت کــه بزرگــی صفــت او را 

وصف کنندگان درک کنند. 
بــینیازبــودنخداونــد:خداونــد برتــر و بزرگ تر اســت و از 

بندگانش بی نیاز بوده و به کارهایشان احتیاجی ندارد.    

کبر بر  اهلل ا
ازلی بودن، 

دائمی بودن، 
ابدی بودن، 

دانش، قدرت، 
نیرو، بردباری، 

بخشیدن و بزرگی 
خداوند داللت 

دارد. پس زمانی 
ید:  که مؤذن می گو

کبر، یعنی  اهلل ا
ید: خداوند  می گو

کسی است که 
یدن و دستور  آفر
دادن مخصوص 

او است و به 
خواست او 

ینش وجود  آفر
دارد
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راه و رسم
سپاس

حکمت های قدسی

این چهار خصلت رابطه انســان را با خدا، با اعمال، با مردم و 
با خودش تنظیم می کند. چرخه زندگی وقتی بر مدار عبادت 
و دعا باشــد و عقیده به آخــرت و جزای الهی پشــتوانه اعمال 
گردد و معاشــرت همراه با انصاف و ایثار و مردم دوستی سیره 
انســان شــود، آخرت او تأمین اســت. خداوند راه را مشخص 

ساخته است. کجاست رونده این راه؟

     زوال و بقای نعمت ها
»امام باقــر)ع( فرمود در تورات چنین نوشــته اســت: نســبت 
به کسی که به تو نیکی می کند سپاســگزار باش و بر کسی که 
گر نعمت ها  سپاســگزار تو باشــد، نیکی و احســان کن؛ همانا ا
گر ناسپاسی شود، پایدار  سپاسگزاری شود، زایل نمی گردد و ا
نمی ماند. سپاس و شکر، موجب افزایش نعمت ها و ایمنی از 

دگرگونی است.«
از  مســتمر  برخــورداری  قاعــده  دارد.  قاعــده ای  چیــز  هــر 
نعمت های خدا شــکر اســت. قانون از دســت رفتن نعمت ها 
هــم ناسپاســی. معرفــت و کمــال انســان در آن اســت که هم 
نعمت ها را بشناســد، هم نعمت دهنده را و هم سپاسگزاری 
کند. وقتی شــکر عامــل افزایــش و تــداوم نعمت اســت، پس 
کر خدا بود، هم از کســی که سپاسگزاری می کند،  باید هم شا

قدرشناسی نمود و بر نعمتش افزود.
ناسپاســی صاحب نعمــت را از نعمت دادن پشــیمان می کند 
و زمینــه تــداوم آن را از بیــن می بــرد. برعکس قدرشناســی از 
نعمت و ســپاس از ولی نعمت نشانه شایســتگی بر خورداری 
از مواهــب الهــی اســت و موجــب بقــای آن می گــردد. تاریــخ 
کــه چــه نعمت هایــی از کســانی یــا از  گــواه اســت  انســان ها 
اقوامی سلب شد؛ چون ناسپاســی کردند. بقای نعمت ها را با 

سپاس و شکر تضمین کنیم.    

     وارستگی
»خداوند متعــال به حضرت موســی)ع( وحی کرد: بــه یقین بندگانم بــا چیزی به من 
تقرب نیافتند که در نظرم محبوب تر از ســه خصلت باشــد. گفــت: پروردگارا! آن ســه خصلت 
چیست؟ فرمود: ای موسی! زهد و پارسایی در دنیا، پرهیز از نافرمانی هایم و گریستن از خوف 

و خشیت من.«
کیست که دوست نداشته باشد به قرب خدا برسد؟ مشــکل دریافتن راه قرب است. راه قرب هم 
که معلوم شود. مشــکل بعدی پیمودن این راه است. دلبســتگی به دنیا آدمی را از رفتن به سوی 
کمال باز می دارد. نهر آبی را در نظر بگیرید که آب از آن جاری است. برگی سبک بر روی آب جریان 

می یابد و به دریا می رسد. ولی تخته سنگی در ته رود و نهر، همانجا می ماند و به دریا نمی رسد.
وابســتگی ها عامــل رکــود و توقــف اســت و وارســتگی ها عامــل رفتــن و رســیدن. زهــد همــان 
وارســتگی از تعلقــات و اســیر نشــدن در دام مادیات اســت. کســی که دل بــه دنیا نبنــدد، بهتر 
می تواند در مســیر رضای الهی حرکت کند و بندگی خدا را پیشــه ســازد. پرهیز از نافرمانی اوامر 

خدا گام دیگری برای رسیدن به قرب است، و گریه از خوف خدا گام سوم. 

     همه نیکی ها
»امام صادق)ع( فرمــود: خداوند متعال بــه آدم وحی کرد: من همه نیکی ها را در چهار ســخن 
برای تو جمع می کنم. پرســید: خدایا آن چهار ســخن چیســت؟ فرمود: یکی برای من اســت، 
یکی برای توســت، یکی میان من و توســت، یکی هم میان تو و مــردم. آدم گفت: پــروردگارا! 
آنهــا را بیان کن تــا بدانم. فرمــود: اما آنچه برای من اســت، آن اســت که مرا عبــادت کنی و در 
پرستش برای من چیزی را شریک قرار ندهی. اما آنچه برای توست، این است که من پاداش 
عمل تو را وقتی که بیشــترین نیاز را به آن داری، خواهم داد. اما آنچه میان من و توست، این 
اســت که دعا از تو، اجابــت از من. اما آنچه میان تو و مردم اســت، این اســت که آنچــه را برای 

خود می پسندی برای مردم هم پسندی.«
چهار گام مهم در چهار دستورالعمل ســازنده خیر دنیا و آخرت را برای انسان رقم می زند: اول: 
عبــادت و پرســتش خالصانــه و دور از ریــا و شــرک. دوم: عقیده بــا پــاداش الهــی در روز قیامت 
که روز نیاز اســت. ســوم: نیایش به درگاه خــدا و اهل دعا بــودن. چهارم: انصاف یــا خلق خدا؛ 
یعنی آنچه برای خود می پســندی برای دیگران هم بپســندی و آنچه را درباره خودت خوش 

نمی داری، برای دیگران هم نخواهی.

جوادمحدثی
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بیشــتری در سرنوشــت انســان دارد، چون یاد خدا به این دو 
نوع کــه گفته شــد، آخریــن مرحله ســعادتی اســت کــه برای 

انسان ها در نظر گرفته شده، و نیز کلید همه خیرات است.
و به هر حــال از ظاهر ســیاق آیه و اقــم الصلــوه ان الصلوه تنهی 
کبر متصل  عن الفحشاء و المنکر بر می آید که جمله و لذکر اهلل ا
به آن اســت، و اثر دیگری از نماز را بیان می کند، و اینکه آن اثر، 
کبر به  بزرگ تــر از اثــر قبلی اســت، در نتیجــه جملــه و لذکــر اهلل ا
منزله ترقی دادن مطلب است، و البته منظور از ذکر در آن جمله 

نیز همان ذکر قلبی است، که گفتیم از نماز حاصل می شود.
پس گویا فرموده: نماز بگزار تا تو را از فحشاء و منکر باز بدارد، 
بلکه آنچه عاید تــو می کند بیش از این حرف ها اســت، چون 
مهم تر از نهی از فحشاء و منکر این اســت که: تو را به یاد خدا 
می اندازد، و این مهم تر است، برای اینکه ذکر خدا بزرگترین 
خیری است که ممکن است به یک انســان برسد، چون ذکر 
خــدا کلیــد همــه خیــرات اســت، و نهــی از فحشــاء و منکرات 

نسبت به آن فایده ای جزئی است.
البته این احتمال هم هست که مراد از ذکر همان اذکار زبانی 
نماز باشــد، ولی در این صورت باز هم جمله مذکور در معنای 
ترقی اســت، چــون معنــای آیه ایــن می شــود: نمــاز بخوان، 
تا تو را از فحشــاء و منکر بــاز دارد، بلکــه همــان اذکاری که در 
نماز اســت و یا خود نمــاز، مهم تــر از آن بازداری اســت، چون 

معنای ذکر و مقصــود از اینکه درباره نماز فرمــود و لذکر اهلل 
کبــر.  راغــب در مفــردات می گویــد: کلمــه ذکــر گاهــی در  ا
معنای یاد، خاطر به کار برده می شــود، مثاًل می گوینــد افی ذکرک، 
آیا به یاد داری و آیا به خاطر داری و این یاد و خاطر هیئتی اســت در 
نفس، که با داشــتن آن انســان می توانــد آنچه از معلومات کســب 
کرده حفظ کند و از دســت ندهــد مانند حافظــه، با ایــن تفاوت که 
حفظ را در جایــی بــه کار می برند که مطلبــی را در حافظه خود داشــته باشــد، هر چنــد که االن 
حاضر و پیش رویش نباشد، به خالف ذکر که در جایی به کار می رود که عالوه بر اینکه مطلب 

در صندوق حافظه اش هست، در نظرش حاضر هم باشد.
و گاهی کلمه ذکــر را در حضــور قلب یا حضــور در زبان اســتعمال می کننــد، مثــاًل می گویند: ذکر 
خدا دو نوع اســت، یکی ذکر به زبــان و یکی هم ذکر به قلــب، یعنی حضور در قلــب و به همین 
جهت اســت که گفته اند: ذکر دو نوع اســت، ذکر از نســیان - یعنــی ذکر به معنــای اول - و ذکر 
بدون نســیان - یعنی ذکر به معنای دوم - که به معنای ادامه حفظ اســت، معنای ســوم ذکر 
هم عبارت اســت از ســخن، چون هر ســخنی را ذکر هم می گویند  و ظاهرًا اصــل در معنای این 
گر معنای دوم را نام خدا را بردن هــم ذکر نامیده از این بابت  کلمه همان معنای اول اســت، و ا
است که ذکر لفظی مشتمل بر معنای قلبی نیز هســت، و ذکر قلبی نسبت به ذکر لفظی اثری را 

می ماند که بر سبب مترتب می شود، یا نتیجه ای است که از عمل عاید می گردد.

     آخرین مرحله سعادت
گر نمــاز را ذکر نامیده اند، برای این اســت که نماز هم مشــتمل اســت بــر ذکر زبانــی از تهلیل  و ا
و حمد و تســبیح، و هم به اعتبــاری دیگر مصداقی اســت از مصادیق ذکر، چــون مجموعه آن 
عبودیت بنده خدا را مجســم می ســازد، و لذا خدای تعالی نماز را ذکر اهلل نامیــده و فرموده: اذا 
نودی للصلوه من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر اهلل. و هم به اعتباری دیگر امری است که ذکر بر 
آن مترتب می شــود، ترتب غایت بر صاحب غایت، یعنی نتیجه نماز یاد خدا است، همچنان 
کــه آیه واقــم الصلــوه لذکری بــه آن اشــاره می کنــد. و ذکــری کــه گفتیم، غایــت و نتیجــه نماز 
است، ذکر قلبی اســت، البته آن ذکری که گفتیم به معنای اســتحضار است، یعنی استحضار 
ک، بعد از آنکه به خاطر فراموشــی از ذهن غایب شــده بــود، یا به معنای  یاد خدا در ظــرف ادرا
ادامه استحضار اســت، و این دو قســم از ذکر بهترین عملی اســت که صدورش از انسان تصور 
می شــود، و از همه اعمال خیر قــدر و قیمت بیشــتری دارد، و نیــز از همه انحــای عبادت ها اثر 

عالمهسیدمحمدحسینطباطبایی

کلید همه خیرات

تفسیر بخشی از آیه 45 سوره عنکبوت
درباره »بزرگی یاد خدا«

در آیه 45 سـوره مبارکه عنکبوت، پروردگار به پیامبرش دسـتور تاوت قرآن 
و نمـاز را در کنـار هـم داده اسـت. در ایـن آیـه خداونـد می فرمایـد: »اْتـُل َمـا 
َاَة َتْنَهی َعِن اْلَفْحَشـاِء َواْلُمْنَکِر   ـَاَة ِإَنّ الَصّ ِقِم الَصّ

َ
وِحـَی ِإَلْیـَك ِمـَن اْلِکَتـاِب َوأ

ُ
أ

ْکَبـُر َواهلَلُّ َیْعَلـُم َمـا َتْصَنُعـوَن )ای رسـول مـا( آنچـه را که از کتـاب )قرآن( بر تو 
َ
َوَلِذْکـُر اهلَلِّ أ

وحـی شـد )بـر خلـق( تـاوت کـن و نمـاز را بـه جـای آر، کـه همانـا نمـاز اسـت کـه از هـر 
کار زشـت و منکـر بـاز مـی دارد و همانـا ذکـر خـدا بزرگتـر اسـت، و خـدا به هر چـه )برای 
گاه اسـت.« مطلـب زیـر بـه بخشـی از ایـن آیـه کـه به  خشـنودی او و بـه یـاد او( کنیـد آ

ذکـر خداونـد اشـاره دارد، می پـردازد.  
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بازداری مذکور یکی از آثار نیک ذکر اســت و به هر تقدیر کلمه 
ذکــر اهلل بنابــر هــر دو احتمال، مصــدری اســت کــه اضافه به 
مفعول خود شــده، و آن چیزی کــه ذکر اهلل از آن بزرگتر اســت 

عبارت است از نهی از فحشاء و منکر.

     نظرات مفسران
مفســرین در معنای ذکر، و اینکه کلمــه اهلل  فاعل آن اســت، یا 
مفعول آن و این که مفضل علیه خاص است یا عام، یعنی ذکر 
خدا از همه اقسام نهی از فحشاء مهم تر است، یا بعضی از اقسام 
آن اقوال و نظریه هایی دیگــر دارند. بعضی گفته اند: معنایش 
این اســت که: اینکــه خدا به یــاد بنده اش باشــد، مهم تــر از آن 
اســت که بنده به یاد خدا باشــد، بــرای اینکه هر چنــد فرموده: 

فاذکرونی اذکرکم  ولی در این معامله تنها بنده سود می برد.
بعضــی دیگــر گفته انــد: معنایــش این اســت کــه خدا بــه یاد 
بنــده اش باشــد مهم تــر اســت از نمــاز بنــده. بعضــی دیگــر 
گفته اند: معنایش این اســت که: خــدا به یاد بنده اش باشــد 
از هــر چیــزی مهم تر اســت. بعضی دیگــر گفته انــد: معنایش 
این اســت که ذکــر کردن بنــده، خــدا را در نمــاز از ســایر ارکان 
نماز مهمتــر اســت. بعضی دیگــر گفته انــد: ذکر کــردن بنده، 
ج نماز ذکر کند.  خدا را در نماز مهمتر است از اینکه او را در خار
بعضی دیگر چنین معنا کرده اند: که ذکر کــردن بنده، خدا را 

از سایر کارهایش مهم تر اســت. بعضی دیگر چنین گفته اند: 
درســت اســت که نماز از فحشــاء و منکرات نهــی می کند، اما 
اینکه بنده خــدا در هنگام رویارویی با گناه بــه یاد خدا بیفتد 

که او را از آن گناه نهی کرده مهم تر است.
کبر از معنای برتری عاری است،  بعضی دیگر گفته اند: کلمه ا
و با اینکه برای آن درست شده، در اینجا آن را افاده نمی کند، 
پس الزم نیست چیزی باشد که ذکر اهلل از آن مهم تر باشد، و از 
این قبیل افعل التفضیل ها در قرآن آمده، که معنای تفضیل 
و برتــری را نمی دهد مانند آیه ما عند اهلل خیــر من اللهو، آنچه 
نزد خــدا اســت از لهو بهتــر اســت، چــون می دانیم لهــو خوب 

نیست، تا آنچه نزد خدا است خوبتر باشد.
این هــا اقــوال و نظریه هایــی اســت مختلــف کــه مــا از بحث 
پیرامــون آنهــا خــودداری نمودیــم، چــون اختصــار را ترجیح 
دادیــم، و دقــت در آیــه بــرای خواننــده کافــی اســت از بحث 
کردن مــا، عالوه بــر این خــود خواننــده می داند کــه بعضی از 

این وجوه تحکم و بیهوده حرف زدن است.
و اهلل یعلم مــا تصنعون یعنی خــدا می داند آنچه را که شــما از 
خیر و شــر انجام می دهید، و چون می داند بر شــما الزم اســت 
که مراقــب او باشــید، و از او غافــل نگردیــد، و بنابراین جمله 
مــورد بحــث مخصوصــًا بنابــر قــول اول مــردم را تحریــک و 

تشویق بر مراقبت می کند.    

ین  ذکر خدا بزرگتر
خیری است که 

ممکن است 
به یک انسان 

برسد، چون ذکر 
کلید همه  خدا 

خیرات است، و 
نهی از فحشاء و 

منکرات نسبت به 
آن فایده ای جزئی 

است
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یا اینکه در لیله المبیت علی)ع( به جای پیامبر در بستر خوابید و 
آن حضرت را از خطر رهانید و زمینه هجرتش را فراهم کرد. این 
کار برای علی، ســاده و کوچک اســت، چون شــجاعت و دلیری 
علی)ع( فوق این کارهاست، اما همین عمل به اندازه ای ارزش 
پیدا می کند که آیه ای درباره اش نازل می شــود. و مضمون این 
آیه بسیار باال است: و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات 
اهلل و اهلل رئوف بالعباد. و از میان مردم مراد علی)ع( است کسی 
اســت که از جان خود در راه رضای خدا می گذرد مانند شــبی که 
علی)ع( به جای پیغمبر)ص( در بســتر خوابید و خدا دوســتدار 

چنین بندگانی است.

     تباهی اعمال
گاهی قضیــه به عکس می شــود، یعنی چــه بســا کار خوبی از 
جهت مادی و تأثیرگذاری بســیار بزرگ و وســیع اســت ولی از 
آنجا که رنگ خلوص به خــود نمی گیرد در نــزد خداوند هیچ 
کرده  گــر خــدای نا ارزشــی نــدارد و به بال مگســی نمــی ارزد. ا
عملــی رنــگ ریــا و تظاهــر داشــته باشــد، نه تنهــا باطــل، که 

گناهی بس بزرگ و در حد کفر است.
در روایت آمده است که کســی را در صف محشر می آورند و به 
او می گویند: چه کاره بودی؟ جواب می دهد: من هفتاد سال 
برای رضای خــدا درس دین می آموختــم و از معصومین)ع( 
بــرای مــردم حدیــث می خوانــدم و آنــان را موعظــه می کردم 
و... خطاب می شــود: درســت اســت کــه هفتاد ســال چنین 
کردی اما تنها برای خدا نبــوده بلکه به خاطر ایــن بود که به 
تو بگویند بــارک اهلل! چــه عالــم خوبی اســت! و یا بــرای این 
بود که شــهرتی پیدا کنی و برای خــودت موقعیت اجتماعی 

کسب نمایی و...
اینجا اســت که انســان گیر می کند، چــرا کــه کارهایش رنگ 
خلوص نداشــته و یا توأم با تظاهــر و ریا بوده اســت. از همین 
رو دستور می رسد که او را به رو، به آتش بیندازید. چه سخت 
ک است هفتاد ســال خون جگر خوردن و عالم شدن  و دردنا
و در فنــون اســالمی متخصص گردیــدن، و ســرانجام هــم در 

آتش سوختن.
در روایت دیگر آمده است. از شخصی می پرسند برای چنین 
روزی چــه آورده ای؟ می گوید: به خط مقــدم جبهه رفتم و با 

کــه همــواره تقــدس و نورانیــت و  خلــوص واژه ای اســت 
نجــات را بــه همــراه دارد. در مقابــل خلــوص، ریــا و تظاهر 
اســت که هرگاه این کلمــه را تصور می کنیــد نامیمونــی و ظلمت در 
ذهنتان تداعی می شود. نتیجه و معنای این دو واژه از حیث تأثیر 
در جامعه به اندازه ای بزرگ و وسیع است که حتی به لفظ خود نیز 

سرایت کرده و آن را مقدس و نامقدس نموده است.
وقتی بــه قرآن و روایــت اهل بیت)ع( رجــوع می کنیم، می بینیــم که در مورد کســب خلوص و 
گــر می خواهی به مقام  کید فراوان شــده اســت. قرآن کریــم می فرماید: ا پرهیــز از ریا و تظاهر تأ
لقــا و فنا برســی، اولین چیــزی را کــه باید ســرلوحه زندگــی ات قرار دهی این اســت کــه به همه 
کارهایــت رنــگ خلــوص بدهــی. صبغــه اهلل، و من احســن مــن اهلل صبغــه. عمــل، هرچه که 
گر خلوص را به همراه خود داشته باشد ارزش پیدا می کند، حتی ارزشش از دنیا  کوچک باشد، ا

و آنچه در آن است بیشتر و بزرگ تر می شود.
امیرالمؤمنیــن)ع( انگشــتری بــه فقیــر داد کــه ارزش پولــی چندانــی نداشــت، امــا از آنجــا که 
خالصانه بــود به قدری اهمیت یافــت که در قرآن آیــه والیت در خصوص این عمل نازل شــد. 
کعون...  انما ولیکم اهلل و رسوله والذین یؤمنون الذین یقیمون الصلوه ویؤتون الزکوة وهم را
ولی شــما تنها خدا و پیامبر اوســت و کســانی کــه ایمــان آورده اند. همان کســانی که نمــاز بر پا 

می دارند و در حال رکوع، زکات می دهند.
به اعتراف شیعه و سنی شــأن نزول متجاوز از ســیصد آیه در مورد علی)ع( اســت. اما این آیه از 
اهمیت بیشتری برخوردار اســت و برای شیعه محکم ترین دلیل اســت که بعد از پیامبر)ص( 

علی علیه السالم دارای والیت مطلقه الهی است.
آری، در اثر خلوص، یک انگشــتر کم بها پرارزش می شــود، تا آنجا که به آنچه در دنیا و آخرت 
اســت می ارزد. یا یــک ضربه شمشــیر خالصانه از عبــادت جن و انــس باالتر می شــود چنان که 
کــرم)ص( دربــاره علــی)ع(  می فرمایــد: ضربــه علی یــوم الخنــدق أفضل مــن عباده  پیامبــر ا
الثقلین؛ ارزش عبادت ضربه علی)ع( در جنگ خندق که بر عمر بن عبدود وارد کرد از عبادت 

جن و انس باالتر است.
یعنی از زمان خلقت آدم)ع( تا روز قیامت عبادت مردم بلکه جن و انس یک طرف، و ثواب آن 
ضربه شمشــیر در طرف دیگر. علی)ع( در راه اسالم بسیار جنگید و شمشیرهای فراوانی زد و در 

همه آن نبردها اخالص داشته است، اما آن ضربه اش استثنایی است.

کار اداریان خدمت به مردم و سـاماندهی کار آنان اسـت. این قشـر عظیم و 
محترم همیشـه در فکر آنند که گره ای از کار فرو بسـته خلق خدا بگشـایند. 
امـا نکتـه ایـن جاسـت کـه اگـر بخواهنـد ایـن کارهـا پربرکـت و جاویدان شـود 
و در دنیـا و آخـرت بـه کارشـان بیایـد بایـد بـا اخـاص هـم آغـوش گـردد. بـه همیـن 

مناسـبت در ایـن مطلـب بـه ایـن موضـوع پرداختـه می شـود.  

خدمت خالصانه
نکاتی در باب اخالق اداری

آیتاهللحسینمظاهری
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دشمن جنگیدم، از آنان کشــتم و خود نیز آماده کشته شدن 
در راه خدا بــودم و... خطاب می شــود. بله، جبهــه رفتی، در 
خط مقدم حضور پیدا کردی و حتی کشته هم شدی اما این 
عمل تو خالص نبــود، بلکه برای ایــن بود که به تــو بگویند: 
بــارک اهلل! آقا هــم به جبهــه رفت، چــه شــجاعتی دارد و چه 
خوب می جنگــد! و... به مأمــوران الهی خطاب می شــود: او 
گــر چــه در روز قیامــت از آن انبیای الهی  را روانــه آتش کنید، ا
اســت و دومین مقام، مقام عالمان و دانشمندان دینی است 

و سومین مقام را شهدا دارند.
زمانــی که در محشــر، صف بســته می شــود، شــهدا مثــل ماه 
می درخشــند و همــه را به خــود جلــب می کنند. امــا این همه 
مقام، در صورتی اســت که عمل خالص باشــد و گرنه جایگاه 
انسان در آتش است. باز هم در روایت می خوانیم روز قیامت 
شــخصی را که عمرش را وقــف مردم نمــوده و با زبــان پول و 
قدم و قلم شــبانه روز بــرای مــردم کار کرده اســت، در محضر 

عدل الهی حاضر می کنند و از او می پرسند: چه کاره بودی؟ 
می گوید: خدمتگذار خدا بودم و اصاًل زندگی ام را صرف مردم 
کردم و خطاب می رســد: درســت اســت کــه چنین بــودی اما 
کارهایت برای خدا نبود، بلکه به خاطر این بود که شــهرت و 
موقعیت اجتماعی کســب کنی و عملت ریا داشت. سرانجام 

دستور می رسد که او را هم داخل آتش کنید.
گر در  این مطلب نزد همه فقها مســلم اســت که ریا و تظاهــر ا
عمل عبادی باشــد مثل نماز و روزه و... آن را باطل می کند و 
گر عمل، عبادی نباشــد و در  باید دوباره به جا آورده شــود. و ا

صورت خالص نبودن پوچ و بی ارزش است.
قرآن کریم اهمیــت زیادی به خلــوص داده و می فرماید: و ما 
امــروا اال لیعبدوا اهلل مخلصین لــه الذین؛ و امر نشــدند مگر بر 
اینکه خدا را بــه خلوص کامــل در دین پرســتش کنند. فمن 
کان یرجوا لقاء ربه فلیعمل عماًل صالحًا وال یشرک بعباده ربه 
احدًا. پس هر کســی به لقای پروردگار خود امیــد دارد باید به 

کار شایسته بپردازد و هیچ کس را در پرستش شریک نسازد.

     خانه، خالی از غیر
گر کســی بخواهد به مقام لقــای پروردگار برســد؛ یعنی  آری، ا
مقامی که خدا بر دل او حکومت داشــته باشــد، تمــام بت ها را 

شکسته و جز خدا هیچ چیز و هیچ کس در دلش نباشد باید به 
مقام اخالص برسد، و در هر کاری فقط خدا را در نظر بگیرد.

عزیــزان! بیایید خود را اصــالح کنیم. ریــا و تظاهر را از خــود دور 
ســازیم. ریــا دل را تاریــک و عمــل را باطل می ســازد و انســان را 
از جامعــه طــرد  می کنــد. هیچ کــس انســان ریــاکار و زبان بــاز را 
دوست ندارد. انسان ظاهر ســاز می کوشــد تا خود را باال ببرد اما 
هــم در میان مــردم منفــور می شــود و هم از نظــر خــدا می افتد. 
رنگ خلوص، رنگ بسیار زیبایی است؛ بیایید کاری کنیم که 
همگی در زندگی به این رنگ، مزین باشــیم. انســان می تواند 
به تمام کارهایــش رنگ اخــالص و عبادت بدهد. بــا خوردن، 
گر  آشامیدن، خوابیدن و... ثواب کسب کند. روایت داریم که ا
زنی سفره ای پهن کند، غذایی آماده نماید، ظرفی بشوید و...

ثواب یک شهید در نامه عملش نوشته می شود.
گــر مــردی در خانــه، همســرش را یــاری کنــد، با  هم چنیــن ا
زحمت بازو پولی به دســت آورده و زن و بچــه اش را به رفاه و 
آسایش برساند ثواب شهید دارد: الکاد علی عیاله کالمجاهد 
فــی ســبیل اهلل؛ کارگــری کــه بــرای اداره خانــواده اش تالش 

می کند، هم چون مجاهد فی سبیل اهلل است.
بدیهی اســت این همه اجر و ثواب، زمانی اســت کــه کار برای 
گر برای خدا  رضای خدا بوده و رنگ خلوص داشته باشد. کار ا
باشــد برای هر قطره آبی که در غســل جنابت ریخته می شــود 
ملکی مأمــور و بــرای او تا روز قیامت اســتغفار و طلب بخشــش 
می کند. نقل می کنند که بعضی از بزرگان، مانند شــهید، سید 
بن طــاوس، کاشــف الغطــاء و... تمــام کارهایشــان یــا واجب 
بوده، یا مســتحب، حــرام و مکــروه و حتــی مباح نداشــته اند، 

چون به تمام کارهایشان رنگ عبادت و خلوص می دادند.
انســان الهی می خوابد تا خســتگی را از تن دور کرده و آمادگی 
گر طلبه و  برای کار پیدا کنــد. می خورد تا نیــرو بگیرد؛ حــال ا
گــر اداری اســت بــرای راه  محصل اســت بــرای تحصیلش، ا
گر کارگر اســت برای کار  انداختن کارهای ارباب رجوعش، و ا
خ هــای اقتصاد جامعــه و...  کردن و بــه حرکــت در آوردن چر
شــما هم می توانیــد فعالیت کنیــد، کاردان باشــید، بــا مردم 
مدارا کنیــد، تا می توانید گــره از کار مردم بگشــایید، با اخالق 
اســالمی برخورد کنید و ســعی نمایید که همه این هــا را برای 

خدا انجام دهید.     

رنگ خلوص، 
رنگ بسیار 

یبایی است؛  ز
بیایید کاری 

کنیم که همگی 
در زندگی به 

ین  این رنگ، مز
باشیم. انسان 

می تواند به تمام 
کارهایش رنگ 

اخالص و عبادت 
بدهد. با خوردن، 

آشامیدن، 
خوابیدن و... 

ثواب کسب کند
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خودشناسی
مقدمه خداشناسی است

گــر در حال اســتعداد  و مصــداق عینی ایــن جایگاه بشــوی. ا
بماند یا در حال قــوه بماند. در دنیــا و آخــرت کاری برای آدم 

صورت نخواهد داد.

     از کجایم؟
اما سؤال دوم از کجایم. بهترین جوابی که به این سؤال داده 
شــده در قرآن مجید اســت. چرا که قــرآن مجید وحی اســت و 
گر از  گاه به انســان نیســت. ا هیچ کســی چون پروردگار عالم آ
کسان دیگر بپرســید که مدعی علم و شــناخت انسان هستند 
که مــا از کجــا آمدیــم؟ می گوینــد: از البــالی عناصــر طبیعت. 
یعنی شما دنیای دیگری نداشتید و به غیر از اینکه شروعتان 
از عناصــر مرده بــوده مبــدأ دیگری نداشــتید. اما قــرآن مجید 
انســان را بــر می گرداند بــه پــروردگار عالم کــه مبدأ اصلــی تو و 
شروع تو از پروردگار عالم بوده. ما مبدأمان پروردگار است و به 
این مبدأ هم بایــد برگردیم. حاال پروردگار ما که مبدأ ماســت، 

صفاتش را در ساختن وجود ما به کار گرفته است. 

     به کجا آمده ام؟
حاال ســؤال ســوم. به کجا آمــده ام. قلنــا اهبطوا منهــا جمیعًا 
فامــا یاتینکم منــی هــدی.  به جایــی آمــدم که اینجــا ظرف 
طلــوع هدایــت اهلل اســت. یعنــی ببینیــد دنیایــی کــه در آن 
آمده ام چه ارزشــی دارد کــه می گویــد بروید روی زمیــن قطعًا 
چراغ هدایــت من بــرای شــما خواهــد آمــد. فمن تبــع هدای 
فالخوف علیهم والهم یحزنــون. زمینی که ما را فرســتادند، 
دنیایــی کــه مــا را در آن آوردنــد از طرفــی ظــرف هدایــت اهلل 

است. از طرفی ظرف خالفت عن اهلل است. 
انی جاعــل فــی االرض  نه فــی الســموات. مــن می خواهم در 
گر می خواســت یک  زمین بــرای خــودم خلیفه قــرار بدهــم. ا
گر  کره دیگــر را انتخاب می کــرد. یک آســمانی را، یا عــرش را ا
نمونه آسمان ها باشــد انتخاب می کرد. دنیایی که ما آمدیم 
ظــرف خالفت اســت، ظــرف عمــل اســت »فانکــم الیــوم فی 
دار عمل وال حســاب« و ظــرف آزمایش اســت. آزمایش یعنی 
انجــام اموری که از طــرف خدا به انســان ارائه می شــود که با 
قواعد قرآنــی و هدایت اهل بیــت )علیهم الســالم( آدم با آنها 

درحرکت رو به رو می شود و سرفراز بیرون می آید.
نهج البالغه می گوید »ان الیوم المضمار« امروز شــما در محل 
تمریــن و آزمایــش الهی هســتید. »وغدا الســباق« امــا فردای 
قیامت میدان مسابقه است. »والســبقة الجنة والغایة النار« 
گوی مسابقه بهشت است و آن کسی هم که مسابقه را ندارد 

خ است. نهایتش دوز
یک جمالت زیبایی هــم در حکمت های نهج البالغه اســت 
کــه دنیــای واقعــی را تعریــف می کنــد. اما دنیــای مذمــوم در 
آیات و روایات دنیایی اســت که منهای خــدا و منهای توجه 
به حالل و حرام به دســت می آید. اما دنیای خداساخت این 
اســت: »ان الدنیــا دار صــدق لمــن صدق هــا ودار عافیه لمن 
فهــم عنهــا«  عافیت یعنی ســالمت همــه جانبه. نه ســالمت 
بــدن. صحــت جســم نــه. »و دار غنــی لمــن تــزود منهــا و دار 
موعظه لمن اتعظ بها مســجُد احبــاء اهلل و مصلی مالئکه اهلل 
کتســبوا فی هــا الرحمه  و مهبــط وحــی اهلل و متجــر أولیاء اهلل ا

اولین جملــه نورانی خطبــه 87 نهج البالغه این اســت که 
»ان مــن احــّب عبــاداهلل الیه عبــدا اعانــه اهلل علی نفســه. 
کــه  محبوب تریــن بنــدگان در پیشــگاه خداونــد بنــده ای اســت 
خداوند به تســّلط بــر نفســش او را یاری داده اســت.« اعانــه خدا بر 
نفس انســان یک معنی اش اعانه بر خودشناسی اســت. که وقتی 
من لیاقت نشان دادم و خواستم از طریق عقلم و از طریق شنوایی 
مسائل الهی و معارف حقه، از طریق تماشــای اولیای خدا دیدم که عجب راهی است، عجب 
انسان هایی هستند، حالت خواسته برایم پیش آمد. من هم دلم می خواهد اهل خدا بشوم و 
کان قــرار بگیــرم و واقعــًا هــم  دلــم می خواهــد اهــل حــق بشــوم. دلــم می خواهــد در زمــره پــا
می خواهم. یعنی ذات خواســته من یــک ذات علمی دارد. یــک ذات حق دارد و پــروردگار هم 
می بیند مــن گــدای او هســتم در ایــن زمینــه، او بخلی نــدارد کــه به مــن عنایت کنــد. کمک 

می دهد برای اینکه خودم را بشناسم.
خودشناسی ریشه خودسازی اســت. این خیلی مهم اســت. یقینًا تا کســی خودش را نشناسد 
و موقعیت خودش را در این عالم درک نکند و نفهمد کیســت محال اســت بتواند خودســازی 
بکنــد. انســانی کــه جاهل بــه خودش اســت چــه چیــزی را بســازد. جاهل بــه خودش اســت. 
نمی داند کیســت. حاال برای اینکه خــود را در ناحیه باطن و شــخصیتم شناســم. نه در ناحیه 
ح است که باید پاسخ داده بشود. کیستم؟ یعنی دارای چه  شخصم و جسمم پنج سؤال مطر
موقعیتی و چه جایگاهی در این عالم هســتم؟ از کجایم. به کجا آمده ام و بــرای چه آمده ام و 
گر ما این پنج سؤال را پاسخ صحیحش را دریافت کنیم تغییر همه جانبه در  به کجا می روم؟ ا

زندگی پیدا خواهد شد.

     کیستم؟
کیســتم دو تا جــواب دارد. یــک جوابش مربوط به دانشــمندان بدن شــناس اســت که ترکیب 
بدن را بگوید، برنامه های فیزیک بدن را بگوید. برنامه های شــیمیایی بدن را بگوید. رگ ها 
و اعصاب را بگوید. پوست و ناخن را بگوید و ســاختمان ظاهر را. البته دنبال این جواب رفتن 
هم خیلی خوب است چرا که خود بدن و ظاهر بدن ســاخت پروردگار مهربان عالم است. نفع 
این پاسخ این است که معرفت انســان را به پروردگار عالم بیشــتر و صافتر و رقیق تر و لطیف تر 
ع  می کند. یک جواب هم مربوط به دانش باطن اســت و مربوط به وحی اســت و مربوط به شر
است که آن عبارت از شخصیت انســان است که جواب می دهد تو مســاوی با هیچ موجودی 
نیســتی از نظــر شــخصیت، »و فضلناهم علــی کثیر ممــن خلقنــا تفضیاًل«  مســاوی نیســتی با 
موجودات زنده دیگر. حتی با موجودات ذوی العقول. تو یک جایگاه ویژه و خاصی داری که 
باالترین جایگاه است. یعنی موجودی هستی بین خدا و بین ماسوی اهلل. یک چنین جایگاه 
باعظمتــی را داری البته بالقوه و باالســتعداد. که این قوه و اســتعداد را باید به فعلیت برســانی 

حجتاالسالموالمسلمینحسینانصاریان

خطبه 87 نهج الباغه که یکی از غنی ترین خطبه های این اثر گرانقدر است 
درباره صفات پرهیزکاران و فاسقان و آگاه سازی نسبت به موقعیت اهل بیت 

در میان مردم سـخن می گوید. تفسـیر این خطبه را ادامه می دهیم.   

تفسیر فراز نخست خطبه 87 نهج البالغه
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و ربحــوا فی هــا الجنــه« دنیــا بــازار بــه دســت آوردن رحمــت 
خداســت و دنیــا بازار ســودبری اســت. ســودش هم بهشــت 
گر آدم  است. این نظر امیرالمؤمنین راجع به دنیاست. البته ا
خودش را شــناخته باشــد و اهل ایمــان و اهل خدا هم باشــد 
با دنیــا اینطــور برخــورد می کنــد. یعنی دنیــا برایش می شــود 
خانه هدایت و محل خالفت و محــل آزمایش و ظرف عمل، 
ظــرف صــدق، ظــرف نمــاز، ظــرف تجــارت، ظــرف کســب 
رحمــت. ایــن را عنایــت کنیــد در حکمت هــای نهــج البالغه 
ببینیــد. مقدمــه اش این اســت که یک کســی داشــت دنیا را 
مذمــت می کــرد. امیرالمؤمنیــن)ع( در جــواب او فرمــود چــه 
داری می گویی؟ عالمه مجلســی دنیای مذمــوم را ترجمه به 
انحرافات خود آدم کــرد. واال ایــن در و دیــوار و این نعمت ها 
این آســمان ها، این ماه و خورشــید، این مجموعه دنیاســت 
کــه همه هــم آیــات اهلل اســت. می گویــد دنیــای مذمــوم نوع 
برداشــت انحرافی منحرفان اســت. دنیای صــدام و معاویه 
دنیای مذموم اســت اما دنیای امیرالمؤمنین دنیای خالفت 
اهلل است. دنیای هدایت اهلل و دنیای ابتالء و آزمایش است. 

دنیای عمل است.
 

     برای چه آمدم؟
 حاال مــرا آوردنــد در این محــل پــر  ارزش. منی کــه جایگاهم 
بین خدا و بین موجودات اســت برای چه مــرا آوردند؟ یا ایها 
الناس اعبدوا ربکــم الذی خلقکم والذین مــن قبلکم لعلکم 
تتقون.  شــما را آوردنــد بــرای عبــادت و نتیجه ایــن عبادت 
هم باید تقوا بشــود. ایــن الم »لعلکــم« بیان فلســفه عبادت 
است و به معنای شاید هم نیســت. لعل در جمالت مثبت به 
معنای صددرصد و قطعی بودن اســت و شاید هم بر حضرت 
حــق مناســب نیســت. پــروردگار در برنامه هایــش تردیــدی 
ندارد. لعلکم شــما بــه مقام تقــوا برســید. یعنی عبادت شــما 
کسازی داشته باشــد عبادت شما، شما را باید به  باید جنبه پا
تقوا رهنمون بشــود. در قــرآن مجید می خوانیم فــان الصاله 
تنهی عن الفحشــاء و المنکر  فاعل »تنهی« خود نماز اســت. 
گر شما نمازخوان باشید من شما  پروردگار نیست. نمی گوید ا
را از فحشــا و منکر حفظ می کنم. خود نماز باید نمازی باشــد 
که تنهی عن الفحشا و المنکر باشد. فاعل »تنهی« نماز است 

ع اســت یعنــی این نمــاز از فحشــا و منکرات  و فعل هم مضار
شــما را جلوگیری می کنــد. این عبــادت کــه در دو مرحله هم 
صــورت می پذیــرد و در دو نــوع مســئولیت. عبــادت رب و 

خدمت به خلق که این راه رسیدن به تقواست.
گاهی هــم می آینــد از شــما ســؤال می کنند کــه برای چــه ما را 
ک را تبدیل به  آفریدند؟ پــروردگار عالــم حکیم خواســته خــا
ظرفی بکند کــه این ظرف خالفــت و هدایت در آنجــا بگیرد. 
علم جا بگیرد. عمل جا بگیــرد. عبادت جا بگیرد. به ســؤال 
کننده بگوییــم ســاختن چنیــن ظرفی بــد اســت؟ نمی تواند 
گر قانع  بگوید بد است بلکه به ساختنش قانع می شود. حاال ا
گــر بخواهی از  نشــد آدم می گوید برادر حاال که ما را ســاختند ا
خــدا بخواهــی تو را بــه عــدم برگردانــد ایــن دعا را مســتجاب 
گر بخواهــی به خــدا بگویی که مــرا آزاد بگــذار که  نمی کنــد. ا
هر کاری دلم می خواهد بکنم ولی در قیامت مرا جریمه نکن 
این را هم قبــول نمی کند. پس راهــی نمی ماند جــز اینکه به 
خلقت خــودم و عمل خــدا راضی بشــوم و با خدا هم بســازم. 
ساختن با خدا، عبادت او و خدمت به خلق اوست تا در دنیا و 
آخرت اهل نجات بشــوم. یعنی راه را به روی اشــکاالت دیگر 

با این نوع برخورد می توانید ببندید.

     به کجا می روم؟
آخرین ســؤال به کجا می روم که این را در جلد ششــم و هفتم 
بحار بعــد از آیات معاد قــرآن یا در جلد دوم علــم الیقین فیض 
کاشانی ببینید. بخصوص علم الیقین و جلد هشتم المحجه 
البیضاء فیض کاشــانی که قیامــت را برای ما ایــن چند کتاب 
همراه بــا آیات قرآن کامــل توضیح می دهند. کجــا می رویم؟ 
واتقــوا اهلل واعلمــوا انکــم الیــه تحشــرون  قــل ان االولیــن 
واالخریــن لمجموعون الی میقــات یوم معلــوم الیه مرجعکم 
جمیعًا وعد اهلل حقا انه یبدوا الخلــق ثم یعیده لیجزی الذین 
آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط. تا پاداش عادالنه به کسانی 
که عمــل صالح انجــام دادند داده بشــود. مــا با پاســخ به این 
5 ســؤال خود را شــناختیم به کمک پروردگار چون تمــام ابزار 
شــناخت هــم مــال اوســت. توفیــق بــرای حرکــت بــه ســوی 
شــناخت هم مال اوســت. اصل شــناخت هم فیض اوســت، 

این می شود »اعانه اهلل علی نفسه.«    

گاهی می آیند از 
شما سؤال می کنند 

که برای چه ما را 
یدند؟ پروردگار  آفر

عالم حکیم 
خواسته خاک را 

تبدیل به ظرفی 
بکند که این ظرف 
خالفت و هدایت 

در آنجا بگیرد. 
علم جا بگیرد. 

عمل جا بگیرد. 
عبادت جا بگیرد. 

کننده  به سؤال 
ییم ساختن  بگو
چنین ظرفی بد 

است؟
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همین دلیل می گوییم: کســی به کنه ذات خدا پی نمی برد و 
نه بــه کنه صفــات خــدا. بلکــه معرفــت ما نســبت بــه ذات و 
صفات خداوند یک معرفت اجمالی اســت و نه تفصیلی، که 
از طریق شــناخت آثــار او حاصل می شــود؛ از آثــارش به علم و 

حکمت و قدرت و حیاتش پی می بریم.
امیرمؤمنان علی)ع( در یک تعبیر جالب و زیبا در خطبه اول 
نهج البالغــه می فرمایــد: »عقــول وخردها را بر کنــه صفاتش 
گاه نســاخت و )بــا ایــن حــال( آنهــا را از مقــدار الزم معرفت و  آ
گاه نســاخت و )بــا این حال(  شــناخت خود بر کنه صفاتش آ
آن ها را از مقدار الزم معرفت و شناخت خود بازنداشته است. 
هم اوســت که نشــانه های هســتی، دل هــای منکــران را به 
اقرار بــر وجودش واداشــته اســت. )آری( او بســیار برتر اســت 
از گفتار تشــبیه کنندگان )آنها که او را به مخلوقاتش تشــبیه 
می کنند( و منکران )آنها که یا ایمان به او ندارند و یا شناخت 

او را غیر ممکن می پندارند(.«

     آفرینش بدون سابقه وجودی
آنــگاه امــام ســجاد)ع( بــه ســراغ آفرینــش مخلوقــات جهان 
را  بــا قدرتــش مخلوقــات  مــی رود و می فرمایــد: »خداونــد 
آفریــد بــی آنکــه ایــن آفرینــش ســابقه ای داشــته باشــد و بــا 
مشــیت خود به اختراع آنها پرداخــت. اْبَتــَدَع ِبُقْدَرِتــِه اْلَخْلَق 
ِتِه اْخِتَراعــًا.« دربــاره اینکــه  اْبِتَداعــًا، َو اْخَتَرَعُهــْم َعَلــی َمِشــّیَ
تفاوت »ابتــداع« کــه از مــاده »بدعت« اســت و »اختــراع« که 
ع« اســت چیســت؟ مفســران صحیفــه نظرهای  از ماده »خر
متفاوتی دارند. بعضی مانند مرحوم سید علی خان در ریاض 
الســالکین هر دو را به یک معنا دانســته و بعضی دیگر معانی 
متفاوتــی بــرای آن بیــان کرده انــد. آنچــه نزدیک تــر بــه نظر 
می رسد این است که »ابتداع« به معنای آفرینش بدون هیچ 
گونه مثــال و مانند و بدون ســابقه، نه از نظر مــاده و نه از نظر 
هیأت باشــد، ولی »اختراع« آن اســت که ماده، سابقه داشته 

باشد اما هیأت آن بی سابقه باشد.
به تعبیر دیگــر، ابتــداع درمورد ایجاد نخســتین اســت که نه 
ماده ای وجود داشته و نه هیأتی و اختراع در مورد ایجادهای 
پی در پی بعد از آن اســت کــه مــواد را خداوند پیوســته تغییر 
می دهــد واز هیأتــی به هیــأت دیگر درمــی آورد، همــان گونه 
که قرآن کریم درباره مراحل جنین در شــکم مادر می فرماید: 
»او شــما را در شــکم مادرانتان در میان تاریکی های ســه گانه 
پوسته شــکم، رحم وکیســه جنین، آفرینشــی بعد از آفرینش 
دیگر می بخشــد.« تمام چیزهایی که انســان ها می ســازند یا 
نقشی می کشند و یا ابداع و اختراعی دارند، همه آنها برگرفته 
از اموری است که مشــاهده کرده اند و گاه چند مورد را به هم 
می آمیزند؛ مثاًل نقاش، ســر گوســفند را با بدن شــتر و دست و 
پای شــیر همراه می کند و نقش تازه ای ایجاد می نماید، ولی 
در هر حال ابداعاتی است با سابقه. تنها خداوند الیزال است 

که اشیا را بدون مثال قبلی خلق می کند.
ابداعــات او بــه گونــه ای اســت کــه مثــاًل انســان را آفرینشــی 
پــس از آفرینــش دیگــر در محیــط رحــم در ظلمــات ثــالث 
گانــه حاصــل از پوســت شــکم، پوســته  )تاریکی هــای ســه 
رحم وکیســه ای که جنیــن در آن قرار دارد( ابــداع می کند؛ نه 

امام ســجاد)ع( در انتهای فــراز دوم نخســتین دعــا در صحیفه ســجادیه می فرماید: 
ْوَهــاُم اْلَواِصِفیــَن. فهم واندیشــه توصیف کننــدگان از وصف او 

َ
»َوَعَجَزْت َعــْن َنْعِتِه أ

عاجز و ناتوان اســت«. دلیل آن هم روشــن اســت، زیرا یک موجــود محــدود از جمیع جهات، 
مانند انســان، چگونــه می تواند به وجــود نامحــدودی همچون وجــود خداوند پی ببــرد و به 

حمـد  بـه  ابتـدا  سـجادیه  صحیفـه  دعـای  نخسـتین  در  سـجاد)ع(  امـام 
بـه  آنـگاه  می دهـد.  شـرح  را  او  صفـات  از  بخشـی  و  پرداختـه  پـروردگار 
آفرینـش موجـودات و انسـان اشـاره کـرده و نعمت هایـش را بـر انسـان یکـی 
بعـد از دیگـری بـر می شـمرد و هریـک را بـا ثنـای الهـی همـراه می سـازد، بـه گونه ای 
کـه حـدود بیسـت بـار خـدا را برای این نعمت های مختلف می سـتاید و انسـان را با 
نعمت هـای او آشـنا می سـازد. در ایـن مطلـب، منتخبـی از تفسـیر فـراز دوم، سـوم و 

چهـارم دعـای اول صحیفـه را می خوانیـم.      

عشق پیدا شد و
آتش به همه عالم زد
آیتاهللالعظمیناصرمکارمشیرازی

شرح دعای نخست صحیفه سجادیه
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در پرتو معنا 

همچون نقاشــان که بــرای کشــیدن صــورت ســاده ای باید 
از نــور کافی برخوردار باشــند. امــروز، با بســیاری از مخلوقات 

الهی کاماًل آشنا هستیم، ولی از ابداع آن بی خبریم.
گــر قبــل از آفرینــش آب بــه مــا می گفتنــد: خــدا می خواهــد  ا
چیزی بیافریند که نــه رنگ دارد و نه بو و نــه طعم و نه جنبه 
غذایی دارد و بدون کالری اســت، در عین حــال حیات همه 
موجــودات بــه آن وابســته اســت و بــدون آن حتــی یــک روز 
نمی تواننــد زنــده بمانند، به آســانی در زمیــن فرو مــی رود، با 
تغییر شــکل در آســمان ها پرواز می کنــد و به ســرعت از جایی 
به جــای دیگر حرکــت می نمایند و بــه ما ســالمتی و طراوت و 
نشــاط می دهد و شــکل ثابتی نیز ندارد، یعنی می تواند به هر 
شــکلی درآید.  هیچ کس نمی توانســت چنین چیزی را تصور 
وبــاور کند، اما خداونــد آب را آفریــد و همه ایــن ویژگی ها را در 

آن مشاهده کردیم.
گــر قبــل از آفرینش نــور گفته می شــد خداونــد موجودی  و یا ا
ابداع می کند کــه نه رنــگ دارد و نه بــو و نه طعــم، بلکه وزن 
هم ندارد، از بســیاری از موانــع مانند آب و هوا عبــور می کند، 
در اعماق دریاها فرو می رود، در یک چشم برهم زدن از شرق 
کی به غرب، و از شمال آن به جنوب می رود؛ نه جنبه  کره خا
غذایــی دارد، نــه جــزء بــدن انســان می شــود ودر عیــن حال 
سرچشــمه حیات همــه موجــودات اســت و بــدون آن زندگی 
ممکن نیست. قطعًا تصور چنین چیزی غیر ممکن بود، ولی 

بعد از آفرینش نور، دیدیم همه آنها در آن وجود دارد.

     مقام ربوبیت
آنــگاه امــام ســجاد)ع( بــه مرحلــه دوم برنامه هــای خلقــت 
اشاره کرده و حرکت موجودات را طبق برنامه منظم و مرتبی 
ترســیم می کنــد وتدبیــر الهــی را در جهــان روشــن می ســازد، 
می فرماید: » ُثّمَ َسَلَک ِبِهْم َطِریَق ِاَراَدِتِه، َو َبَعَثُهْم ِفی َسِبیِل 
َمُهْم ِاَلْیِه، َو اَل َیْســَتِطیُعوَن  ا َقّدَ ِخیرًا َعّمَ

ْ
ِتِه، اَل َیْمِلُکوَن َتأ َمَحّبَ

َرُهْم َعْنُه. آنگاه آنها را در مسیر اراده نافذ خود 
َ

ّخ
َ
مًا ِاَلی َما أ َتَقّدُ

بــه حرکــت درآورد و در طریــق محبــت خویــش برانگیخت، 
به گونــه ای که نه تــوان تأخیــر از آنچه آنهــا را مقدم داشــته، 
دارند و نــه توان پیشــی گرفتن بر آنچــه آن ها را مؤخر داشــته 
کمیــت او بر  اســت«. این همان مقــام ربوبیت پــروردگار و حا
جهان هســتی اســت که در وصف رب العالمین خالصه شده 
اســت. قابــل توجــه ایــن کــه در جملــه اول اشــاره بــه حرکت 
موجــودات در مســیر اراده خداونــد می کند و در جملــه دوم در 

مسیر محبت.
تعبیر به اراده الهی که همان علم وقدرت او نســبت به نظام 
احســن عالم آفرینش اســت مفهــوم عامــی دارد کــه تعبیر به 
»ســبیل محبتــه« آن را بــه شــکل خاصــی مجســم می کنــد. 
بــه تعبیــر دیگــر، اراده خداونــد آمیختــه بــا محبت اوســت و 
این محبت الهی اســت که عالــم آفرینــش را ابــداع فرموده و 

موجودات را از نقص به کمال پیش می برد.
خ های جهــان را به  و نیز به تعبیر دیگر، عشــق اســت کــه چر
گردش درمی آورد و عشق خداوند به بندگانش همان رحمت 
واســعه اوســت که یکــی از آثار آن عشــق بنــدگان بــه خداوند 

می باشد.

مفعولــی  ضمیــر  را  »محبتــه«  ضمیــر  شــارحان،  از  بعضــی 
گرفته اند، نه فاعلی، یعنی محبت بندگان به خدا و معتقدند 
که هرکس راهی را بر می گزیند، راهی به سوی محبت اوست، 
هرچند در تشخیص مصداق گرفتار اشتباه می شود. به گفته 
مرحوم شــهید مطهری آن گیاه که حرکت می کند جز عشق او 
چیزی در ســر ندارد و آن سنگ هم که می گوییم با قوه جاذبه 
به سوی زمین پرتاب می شود درواقع غیر از اینکه ذات حق را 
جستجو کند و محبت او در ذات اوســت چیز دیگری نیست. 
ُح ِبَحْمــِدِه َو َلِکْن ال   ُیَســّبِ

َ
آنــگاه آیاتی ماننــد َو ِاْن ِمــْن َشــیٍء ِااّل

َتْفَقُهوَن َتْسبیَحُهْم... معنای گسترده تری پیدا می کند.
ولی ظاهر عبارت این اســت که ضمیر »محبته« ضمیر فاعلی 
اســت، همان گونــه کــه ضمیــر »ارادتــه« فاعلی اســت، یعنی 
اراده خداونــد ومحبــت خداونــد، مخلوقــات را در مسیرشــان 
بــه حرکــت درآورده اســت. جملــه »ُثــّمَ َســَلَک بــه هــم... َو 
َبَعَثُهْم...« این تفــاوت را دربــر دارد که در جملــه اول، منظور 
اموری اســت که از اختیار ما بیرون بوده و خداوند برای ما قرار 
داده است. مانند زمان و مکان تولد ما و ساختمان ویژه جسم 
وروح مــا و امثــال آن. ولــی جملــه دوم ناظر بــه امــور اختیاری 
است که ما را به آن دعوت کرده، یعنی اطاعت اوامر و پرهیز از 

نواهی، زیرا در مفهوم »َبَعَث« این معنا وجود دارد.

     جبر و اختیار
در اینجــا این ســؤال پیــش می آیــد کــه آیا مفهــوم جملــه باال 
گــر بنــدگان از خــود اراده ای ندارند که  مســأله جبر نیســت؟ ا
چیــزی را کــه خدا مقــدم داشــته مؤخــر ســازند و چیــزی را که 
مؤخر ســاخته مقدم کنند و تغییری در مخلوقات الهی ایجاد 
نماینــد، بنابرایــن اراده و اختیــاری در آنها وجود نــدارد. ولی 
جملــه مذکــور ناظــر بــه امــور غیــر اختیــاری در مســأله خلقت 
اســت، زیــرا می دانیم کــه انســان، تنها اختیــار افعال خــود را 
دارد، نه امور دیگــر، مانند خواصــی که در موجــودات، مانند 
آب و آتش، آفریده شده یا زمان و مکانی که برای خلقت او در 
نظر گرفته شده یا مقدار عمر و میزان توانایی های وجودش. 
اجباری بودن این امور، مسلم است و ارتباطی به مسأله جبر 

و اختیار که مربوط به اعمال انسان است ندارد.
حتی در مــورد اعمال انســان نیز می توان گفت کــه آن هم به 
یک معنا اجباری اســت، یعنی خداوند الزامًا انســان را مختار 
قرار داده و صفت اختیار را خداوند به او داده اســت، نه اینکه 
خود او ایــن صفت را برای خود پذیرفته باشــد. او ملزم اســت 
که مختار باشد و بر اساس اختیار، اعمال خود را تنظیم کند و 

این مذهب جبر را نفی می کند.
به یقیــن، اعتقــاد بــه جبر چیــزی نیســت کــه انبیــا و اولیای 
گــر انســان ها در اعمالشــان  کننــد، زیــرا ا الهــی از آن دفــاع 
مجبــور باشــند، نــه بعثــت انبیــا مفهومی خواهد داشــت، نه 
نزول کتاب های آســمانی، نه حســاب روز قیامــت و نه ثواب 
و عقاب و تشــویق نیکــوکاران و مجازات بــدکاران هیچ کدام 
مفهومی نخواهــد داشــت. ضمائــری کــه در جمله هــای بــاال 
آمده اســت می تواند به انســان ها برگردد، چــون ضمیر عاقل 
اســت و ممکن اســت به تمام مخلوقات برگردد، زیرا گاهی از 

ضمیر عاقل به معنای عام نیز استفاده می شود.     

 به گفته مرحوم 
شهید مطهری آن 

گیاه که حرکت 
می کند جز عشق 

او چیزی در سر 
ندارد و آن سنگ 
ییم  هم که می گو
با قوه جاذبه به 

سوی زمین پرتاب 
می شود درواقع غیر 
از اینکه ذات حق 

را جستجو کند و 
محبت او در ذات 
اوست چیز دیگری 

نیست
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پیشنهاد ایرانی
مکر یهودی

خیمه هــا بــر پــا کننــد و مدینــه را محاصــره نماینــد. حــی بن 
اخطب، دیگــر بــاره فعالیت خــود را آغاز کــرد و بــرای مالقات 
کعب بن اســد فرمانروای یهودیان بنی قریظــه، به پای قلعه 
آنهــا آمــد. ولــی کعــب از پذیرفتــن و مالقــات او امتنــاع نمود. 
حی بن اخظب دســت بردار نبود و با هر نیرنگــی بود، کعب را 
راضی کرد که چند لحظه با او مالقات نماید. در این مالقات، 
حی بن اخطب گفــت: برای تــو عــزت دنیــا را آورده ام. کعب 

گفت: به خدا قسم که تو ذلت و خواری دنیا را آورده ای. 
گفت: اینــک قبائل نیرومند قریــش و غطفان با عزمی راســخ 
آمده اند که از اینجا باز نگردند تا کار محمد و یارانش را خاتمه 
دهند. حال موقع آن اســت که تو هم با ما هماهنگ شــوی و 
ما را در این راه کمک کنی. کعب گفت: ما از محمد)ص( جز 
وفا و نیکی چیزی ندیده ایم. ما را به حال خود بگذار و بیرون 
شو. اما حی بن اخطب، به قدری افســون و افسانه به گوش 
او خواند تا موافقتش را جلب نمود و عهدنامه عدم تعرضی را 

که با رسول خدا)ص( امضاء کرده بودند، پاره کرد. 
این خبر، یعنی خبــر پیمان شــکنی یهود بنی قریظــه در این 
موقع حســاس، بر وخامــت اوضــاع مدینه افزود و مســلمانان 
را ســخت نگــران ســاخت. زیرا ایــن مطلــب از دو ســوی حائز 
اهمیت بــود. یکی آنکــه نیــروی قابــل مالحظه ای بــر تعداد 
دشــمنان می افــزود و دیگــر آنکــه زحماتــی کــه مســلمین در 
حفــر خنــدق متحمــل شــده بودنــد، بی اثر می شــد و دشــمن 
می توانســت از طریق اراضی و قالع بنی قریظه به آســانی وارد 

مدینه شود. 

     همه حق، همه کفر
روزهای محاصره به طول انجامید. سپاهیان مکه احساس 
کنون نتیجه ای به دست نیامده  خستگی کردند و از اینکه تا
افســرده خاطر شــدند. یکــی از روزها عمــرو بن عبــدود همراه 
منبــه بــن عثمــان و نوفــل بــن عبــداهلل بــر اســب های خــود 
نشسته و از یکی از نقاط خندق، که عرضش کمتر بود با یک 
پرش اســب، خــود را بــه اردوگاه مســلمین نزدیک ســاختند. 
عمرو کــه ســوابقش در میدان های جنگ بســی درخشــان و 

قریش تصمیم گرفته اســت درخت توحید را از ریشــه در آورد. بت پرســتان مکه آماده 
شــده اند به هر قیمتــی از محمد)ص( و یــاران او اثــری باقــی نگذارند و بــه دنبال این 
تصمیــم، اقداماتــی کرده اند. ولــی اقدامات گذشــته آنها که به صــورت جنگ های بــدر و احد 
گر چه از جنگ احد، قریشیان خوشحال  بوده است، آنها را به مقصد اصلی نرســانیده اســت. ا
برگشــتند، ولی باز هم عقده قلبــی آنها باز نگردیــد. زیرا هنوز پایگاه اســالم به جــای خود باقی 
اســت و محمد و یارانش به روش خود ادامه می دهند. چند تن از یهودیان مدینه از جمله حی 

کراتی انجام دادند.  بن اخطب به مکه آمدند و با سران قریش مالقات و مذا
یهودیان اظهار داشتند: باید یک اقدام همه جانبه برای ریشه کن ساختن اسالم انجام دهیم 
که در آن از قبائل مختلف عرب کمک بگیریم و ما یهودیان هم آنچه قــدرت داریم در این راه 
بکار می اندازیم. ابوسفیان و سایر اشراف قریش از این پیشنهاد استقبال کردند و آمادگی خود 

را اعالم داشتند. 
کــره و موافقــت آنان را  ســپس یهودیان نزد طایفه غطفــان رفتنــد و با آنها نیــز در این بــاره مذا
هم جلب نمودنــد. چنــد روز به تهیه مقدمــات گذشــت و آنگاه ســپاهی عظیم بالغ بــر ده هزار 
جنگجو، به فرماندهی ابوســفیان از مکه حرکت کرد. در بین راه هــم گروهی از قبائل مختلف 

عرب به آنها پیوستند و مانند سیلی بنیان کن، به جانب مدینه سرازیر شدند. 
کرم)ص( رسید و با یاران خود در این مورد به مشورت و تبادل  خبر حرکت سپاه مکه به رسول ا
نظر پرداخت. سلمان فارســی اظهار داشت: در کشور ما معمول اســت که چون سپاهی عظیم 
به ما حمله کند، دورتادور شهر را خندق حفر می کنیم که دشمن نتواند از همه جانب ما را مورد 
حمله قرار دهد. پیامبر اسالم)ص( این نظر را پسندید و مسلمانان به رهبری آن حضرت حفر 

خندق را آغاز کردند. 

     پاره کردن پیمان
ســپاه قریش موقعی به حدود مدینه رســید کــه مســلمانان از کار خندق فراغت یافتــه و مانعی 
بزرگ در ســر راه دشــمن به وجود آورده بودند. مکیان از دیدن خندق دچار حیرت شــدند. زیرا 
این کار در بین عرب ســابقه نداشــت. جنگجویان قریش، در نظر داشــتند بدون پیاده شــدن 
در مدینه کار مســلمانان را یکســره کننــد و برگردنــد. ولی در ایــن حال خــود را ناچــار دیدند که 

سیدمحمدصوفی

آیـه دهـم سـوره احـزاب اشـاراتی بـه ماجـرای جنـگ خنـدق دارد. در ایـن 
آیـه خداونـد می فرمایـد: »یـا ایهـا الذیـن امنـوا اذکـروا نعمـه اهلل علیکـم اذ 
جائتکـم جنـود فارسـلنا علیهـم ریحـا و جنـودا لـم تروهـا... ای کسـانی کـه 
ایمـان آورده ایـد، بـه یـاد آریـد نعمـت خـدا را بـر خـود آنـگاه کـه )در جنـگ احـزاب( 
لشـکریانی به شـما رو آوردند، پس بر آنها بادی )سـرد و تند وزید( و سـپاهیانی )از 
فرشـتگان( کـه شـما آنهـا را ندیدیـد فرسـتادیم...« این جنـگ از جنبه های مختلفی 
ماننـد پیشـنهاد سـلمان فارسـی، همدسـتی قبیله هـای مختلـف علیـه اسـام، نبرد 
علـی)ع(، امـداد غیبـی و... جایـگاه ویـژه ای در تاریـخ اسـام دارد. در مطلـب زیـر 

داسـتان ایـن نبـرد را مـرور می کنیـم.      

داستان جنگ خندق
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گرفته بود،  بانگ شــجاعتش سراســر منطقه عربســتان را فرا
فریــاد زد: کیســت که بــه میــدان من آیــد و بــا مــن زورآزمایی 
کند؟ نفــس در ســینه مســلمانان بنــد آمده و همه ســر بــه زیر 

افکنده بودند. 
رســول خدا)ص( خطاب به مســلمانان کرد و فرمود: کیست 
که به مبــارزه بــا این بت پرســت اقــدام کنــد؟ در آن حــال که 
ســکوت مرگبــاری بــر مــردم حکومــت می کــرد و از هیــچ جــا 
صدایی شــنیده نمی شــد، یــک صــدا، آری فقط یک صــدا از 
ک و معصــوم علی)ع(، به ندای رســول اهلل)ص(،  حنجره پا
جواب مثبــت گفــت، او اظهار داشــت: یــا رســول اهلل! من به 
کــرم)ص( بــا میــدان رفتــن  میــدان مــی روم! هنــوز رســول ا
علــی)ع( موافقــت نکــرده بــود، کــه مجــددًا بانــگ عمــر بن 
عبــدود از میان میدان شــنیده شــد کــه می گفت: مــن از بس 
مبارز طلبیــدم، صدایم گرفت. چرا کســی جــواب نمی گوید؟ 
گر کشــته  ای پیــروان محمد! مگــر شــما معتقد نیســتید که ا
گر کســی را بکشــید، مقتول شما  شوید به بهشــت می روید و ا
خ خواهد بود؟ آیا هیچ یک از شما میل بهشت ندارید؟ در دوز

گفــت: ای رســول  از جــا برخاســت و  بــاره علــی)ع(  دیگــر 
کســی مــرد میــدان او نیســت. پیامبــر  خــدا)ص( جــز مــن 
اســالم)ص( موافقت فرمود و عمامه خود را بر ســر علی بست 
و زره خود را بر او پوشــانید و به او را به ســوی میدان فرســتاد و 
در عقبش دعا کرد و پیروزی او را از خداوند درخواست نمود. 

علی )ع( با قدم های محکم به سوی میدان شتافت و خود را 
به عمرو بن عبدود رسانید و به این بیان عربده های مستانه 
کــه اینــک جوابگــوی تــو بــدون  او را پاســخ داد: آرام بــاش 
کوچکترین عجز به ســوی تو آمد. پاســخ دهنده تــو فردی با 
ایمان و بصیر است و پاداش خود را از خداوند می خواهد. من 
امیدوارم کــه به زودی کنار نعشــت زنان نوحه گر بنشــانم. با 

ضربتی که آوازه و داستانش در روزگارها باقی بماند. 
رسول اسالم)ص( که از دور ناظر روبرو شدن علی)ع( و عمرو 
بود به یارانش چنین فرمود: اینــک عالی ترین مظاهر ایمان 
کترین جرثومه های شــرک و بی ایمانی  -علی)ع(-با خطرنا
-عمرو بن عبــدود- در برابر هم قــرار گرفتند. عمــرو که هرگز 
بــاور نمی کــرد جوانی به این ســن و ســال جرئــت میــدان او را 
داشــته باشــد، بــا حیــرت پرســید: کیســتی  ای جــوان از خود 
گذشــته؟ فرمــود: مــن علــی بــن ابی طالــب بــن عبدالمطلب 
بن هاشــم هســتم. عمرو که با شــنیدن نــام علــی، خاطرات 
جنگ بدر و شجاعت بی نظیر او را به نظر آورده بود، گفتاری 
دوستانه آغاز کرد که شاید بدین وسیله از جنگ با علی)ع( و 
چنگ مرگ نجات یابد. لذا با لحنی خودمانی اظهار داشت: 
برادرزاده! واقعًا حیف اســت مانند تو جوانی به دســت من به 
ک و خون افتد، من هیچگاه دوســتی بــا پدرت ابی طالب  خا
را فراموش نمی کنم. صالح در این است که تو بجای خودت 

بازگردی تا کسی دیگر به میدان من آید. 
علی)ع( تبسمی کرد و گفت: ولی مرا حیف نمی آید که فارس 
ک و  یلیل به دســت من از پــای درآیــد و با شمشــیر من بــه خا
خون افتد. دیگــر آنکه این ســخنان را کنــار بگــذار و راجع به 
موضوع خودمان صحبت کن. من شنیده ام که وقتی دست 
به پرده کعبه زده بودی، با خــدای خود پیمان کردی که هر 

گر بتوانی  گاه در میدان جنگ، حریف تو، سه خواهش کند، ا
هر ســه و گرنه یک خواهش او را بــرآوری. عمرو گفت: چنین 

بوده است. 

     سه پیشنهاد
ســپس علی )ع( فرمود: اینــک من از تو ســه خواهــش دارم و 
روی پیمــان خــودت، بایــد حداقل بــه یکــی از آن ســه عمل 
کنی. گفــت: کدام اســت ســه حاجــت تــو؟ فرمــود: اول آنکه 
دست از شرک و بت پرستی برداری و راه توحید و یکتاپرستی 
را برگزینــی. محمــد)ص( را پیامبــر حــق بدانــی و در میــان 

جامعه مسلمین با عزت و سعادت زندگی کنی. 
گفــت: اجابــت ایــن خواهــش بــرای مــن غیــر ممکن اســت. 
دومی را بگو. گفت: دوم آنکه از جنگ با مــا بگذری و از راهی 
که آمده ای برگردی. ما را با این اعراب خونخوار به حال خود 
گــر محمــد)ص( بر حــق نباشــد، عرب هــا کار او را  بگذاری. ا
فیصله می دهند و مســئولیت جنگ با او هم از شــما برداشته 

خواهد شد. 
عمرو گفت: ایــن پیشــنهاد، عاقالنــه و قابل پذیرش اســت. 
ولی متأســفانه برای مــن، در ایــن موقع امکان پذیر نیســت. 
زیــرا زن و مــرد مکــه مــرا هنــگام حرکــت بــه یکدیگــر نشــان 
می دادند و می گفتند: فــارس یلیل به جنــگ محمد می رود. 
گــر برگردم ســیل مالمــت و ســرزنش از همــه جانب به  اینک ا

سوی من روان خواهد شد. بگو پیشنهاد سومت چیست؟ 
علی)ع( گفت: سومین خواهشم آن اســت که پیاده شوی تا با 
یکدیگر بجنگیم. زیرا من پیاده هستم. عمرو با یک جستن، 
از اســب پیاده شــد و در حالی که از قوت قلــب و صراحت لهجه 
علی)ع( خشمگین بود، به سوی او شتافت و شمشیر خود را بر 
ســرش فرود آورد. این ضربت آنچنان ســهمگین بود که سپر از 

هم درید و مقداری از سر علی)ع( را شکافت. 
علــی)ع( بــدون فوت وقــت، زخم ســر خود را برق آســا بســت 
و پیــش از آنکــه فرصت حملــه مجدد به عمــرو داده شــود، با 
یک ضربه شمشــیر پاهــای او را قطع کرد. تنه ســنگین عمرو 
با شــدت بر زمین افتاد. گرد و غباری غلیــظ آن نقطه میدان 
کــه هیچیــک از دو حریــف دیــده  گرفــت. به طــوری  را فرا
کثریت مردم احتمال می دادند، پیروزی  نمی شــدند. آنچه ا

عمرو و کشته شدن علی)ع( بود. 
ســکوتی پر حیرت بر دو ســپاه مســلط گشــته و همه در انتظار 
نتیجه جنگ بودند. لحظه ای به این صورت گذشــت. ولی 
کبــر در دشــت و بیابــان طنیــن انداخت.  گهان نــدای اهلل ا نا
ک را  این ندا، نــدای علی بود. نســیم مالیمی وزید. گــرد و خا
به یک ســو کشــاند. وضع میدان روشن شــد. علی)ع( با فتح 
و پیــروزی، در حالی که ســر بریده عمرو را به دســت داشــت و 
ک می افتــاد، بــه ســوی  قطــرات خــون از شمشــیرش بــه خــا

پیامبر اسالم)ص( آمد. 
رســول خدا)ص( فرمود: ضربت علی در روز خندق گرانبهاتر 
اســت از عبادت جن و انس تــا روز قیامت و ایــن گفتار مبالغه 
کاری علی در آن روز نبود، اســاس اســالم  گر فدا نیســت. زیرا ا
به دست عمرو بن عبدود و ســربازان احزاب، ویران می شد و 

اثری از خداپرستی باقی نمی ماند. 

خبر حرکت سپاه 
مکه به رسول 

کرم)ص( رسید  ا
و با یاران خود 
در این مورد به 

مشورت و تبادل 
نظر پرداخت. 

سلمان فارسی 
اظهار داشت: در 
کشور ما معمول 
است که چون 

سپاهی عظیم به 
ما حمله کند، 
دورتادور شهر 
را خندق حفر 

می کنیم که دشمن 
نتواند از همه 

جانب ما را مورد 
حمله قرار دهد. 

پیامبر اسالم)ص( 
این نظر را پسندید 

و مسلمانان به 
رهبری آن حضرت 
حفر خندق را آغاز 

کردند
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     تدبیر رسول خدا
کشــته شــدن عمرو، پشــت نیروی قریش را درهم شکســت. 
منبة بن عثمان و نوفل بن عبداهلل کــه همراه عمرو از خندق 
جســته بودند، با دیدن پیکــر خونین او پــا به فرار گذاشــتند. 
نوفــل هنــگام فــرار در خندق افتــاد و مســلمانان به او ســنگ 

می زدند و آخر کار او هم با شمشیر علی)ع( کشته شد. 
شــبی از شــب ها که هنوز قوای دشــمن، مدینــه را در محاصره 
داشــت و مســلمانان ســخت ترین حــاالت را می گذراندنــد، 
مــردی به نــام نعیــم بــن مســعود از طایفــه غطفان بــه حضور 
کرم)ص( شــرفیاب شــد و اظهار داشــت: یا رسول اهلل!  رسول ا
من اســالم اختیار کرده ام ولی هیچکس از مسلمانی من اطالع 
نــدارد. اینک مــن در اختیار شــمایم. به هــر چه فرمــان دهی، 
اطاعت می کنم. رسول خدا)ص( فرمود: برو و در خفا به اسالم 

خدمت کن و در صورتی که بتوانی بین دشمنان تفرقه انداز. 
نعیم خداحافظی کرد و یکســر بــه کنار قلعه بنــی قریظه آمد. 
حلقه در را بــه صــدا درآورد و پــس از لحظه ای بــه درون قلعه 
کره  راه یافــت و بــا کعب بن اســد، رئیــس بنــی قریظه بــه مذا
پرداخــت و در خــالل ســخنانش چنیــن گفت: شــما ســوابق 
دوســتی مــرا بــا خودتــان می دانیــد و مــن در چنیــن لحظات 
حساس که خطری عظیم شما را تهدید می کند، وظیفه خود 

دانستم که مطالبی را گوشزدتان کنم. 
ســپاه قریش و نیروی غطفــان که اینــک مدینــه را محاصره 
کرده انــد و شــما هــم بــا آنهــا هماهنــگ شــده اید، هیچیــک 
کن این منطقه نیســتید. چه غالب شــوند و چــه مغلوب،  ســا
به وطن خــود باز می گردنــد. ولی شــما... آری شــما با محمد 
گر  کن این ســرزمین هســتید. به من بگوئید: ا همســایه و ســا
قریش شکســت خوردنــد و رفتند، تکلیف شــما چه می شــود 
و شــما بــا محمد چــه خواهیــد کرد؟ شــما بــا کــدام تضمین با 
قریش پیوسته اید؟ آیا قریش تعهدی به شما سپرده است که 

تنهایتان نگذارد و به دست دشمنتان نسپارد؟
مــن معتقدم شــما بــرای اطمینــان از عواقــب کار، چنــد تن از 
رجال و اشراف قریش و غطفان را بگیرید و به عنوان گروگان 
در قلعه خود نگهدارید. تا در صــورت بروز حوادث نامطلوب، 
آن ها مجبــور به یــاری شــما باشــند. ایــن ســخنان را نعیم با 
حرارتــی زائدالوصــف و لحنی کامــاًل صمیمانه ادا کــرد و اثری 
عمیــق در یهودیــان نمــود. آنها مثــل اینکــه از خــواب گرانی 
بیــدار شــده باشــند، از راهنمائــی هــای نعیــم تشــکر کردند و 

تصمیم گرفتند به آن عمل کنند.
نعیم پس از آن به ســوی ســپاه قریش آمد و مالقاتــی با رجال 
و اشــراف مکه به عمــل آورد. در ایــن مالقات به ابوســفیان و 
ســایر ســران ســپاه چنین گفت: آقایان! من از دوســتان شما 
هســتم. گزارش خیلی مهم و محرمانه ای به دســت آورده ام 
که الزم بود فورًا شــما را را مطلع ســازم. بدیهی اســت که شــما 
هم در حفــظ این راز بــزرگ و پنهان نگاهداشــتن آن کوتاهی 

نخواهید کرد. 
شــنیده ام کــه یهودیــان بنــی قریظــه از پیمان شــکنی خــود 
پشــیمان شــده اند و بــرای جبــران ایــن لغــزش، بــا محمــد 
کار خــود شــرمنده ایم و در  گفته انــد: مــا از  گرفتــه و  تمــاس 
مقابل حاضریم چند تــن از رجال قریش را بــه عنوان گروگان 

بگیریم و تسلیم شما کنیم و آنگاه به اتفاق شما، با قریشیان 
بجنگیم. محمــد)ص( هم بــه این پیشــنهاد راضی شــده و 
یهودیان به اجرای این نقشه مصمم هستند. اینک وظیفه 
گر یهود، از شــما گــروگان خواســتند، از اقدام  شــما اســت که ا
به ایــن کار خــودداری نمائیــد.  ســپس نعیم با رجــال قریش 
خداحافظی کرد و به دیدار ســران قبیله غطفان شــتافت. در 
ح دوســتی و وفاداری و خویشاوندی خود  آنجا هم پس از شر
با آنان، بیاناتی مانند آنچه با قریش گفته بود در میان نهاد و 

ک و هراسان نمود.  آنها را از خیانت یهود، سخت بیمنا

     آغاز اختالف
روز بعد که روز شــنبه بود، قریش هیأتی را به ریاســت عکرمة 
ابی جهل نزد یهودیان فرســتادند و پیغام دادند که توقف ما 
ک شــدند و  در این بیابان به طــول انجامید، حیوانات ما هال
بیش از این جای درنگ نیست. همین امروز آماده باشید که 
کار را یکســره کنیم. یهودیان اظهار داشــتند: امروز روز شــنبه 
اســت و ما روز شــنبه به هیچ کاری اقدام نمی کنیم. به عالوه 
ما اساســًا شــرکت در جنگ نخواهیم کرد، تا شــما چنــد تن از 
بزرگان خودتان را به ما گروگان بدهید، تا ما در این جنگ به 

کمک شما بشتابیم. 
این ســخن یهود، راســتی گفتار نعیم بن مســعود را بر قریش 
آشــکار ســاخت و آنها گفتند: یک نفر را هم به شــما نخواهیم 
گــروگان  داد. یهودیــان هــم از امتنــاع قریــش در ســپردن 
گفتنــد و دانســتند او درســت  بــه پیش بینــی نعیــم آفریــن 
گفتــه اســت و به ایــن ترتیــب اختــالف میــان دو نیــروی ضد 
اســالمی افتاد و در نتیجــه مقــدار قابــل مالحظــه ای از قدرت 
خصم، کاســته شــد. آن روز گذشــت، جنگی هم واقع نشد و 
شــب فرا رســید. از ابتدای شــب، هوا رو به ســردی گذاشت و 
باد هــم وزیدن گرفــت. رفته رفته هوا به قدری ســرد شــد که 
قریــش در خیمه هــا آتــش افروختنــد. باد هــم بر شــدت خود 
افــزود تا حدی کــه خیمه هــا را از جا کنــد. طناب ها پاره شــد، 

کنده ساخت و زندگی قریش را بر هم زد.  آتش ها را پرا
کــرم)ص( مرتبــًا در پیشــگاه خداونــد به  در آن شــب رســول ا
راز و نیــاز مشــغول بــود و بــرای دفع شــر قریــش از حــق تعالی 
استمداد می کرد. حذیقه بن یمان می گوید: به دستور پیامبر 
اســالم)ص( در آن دل شــب، بــرای کســب خبــر، بــه ســپاه 

قریش آمدم و خود را به خیمه ابوسفیان رساندم. 
وضع عجیبی بود. همه از ســرما می لرزیدند. خیمه ها به هم 
ریخته و همه آشفته بودند. ابوســفیان به اطرافیانش گفت: 
می بینید. حیوانات ما تلف شــدند. بنی قریظه با ما مخالفت 
کردنــد. ایــن بــاد ســرد خودمــان را هــم خواهــد کشــت. مــن 
معتقدم ماندن ما در اینجا مصلحت نیست. اینک من آماده 
بازگشت به مکه ام. این ســخن گفت و بر شتر خود نشست و 
بــه راه افتاد. ســایرین هم به متابعت او، شــبانه کــوچ کردند 
و مدینــه از محاصــره نظامی کــه مســلمانان را به جــان آورده 
بود، نجــات یافت. صبــح روز بعد، از ســپاه نیرومنــد قریش، 
کســی در اطراف مدینه دیده نمی شد. مسلمین با چهره های 
خنــدان و دل هــای شــادمان، رفــت و آمــد می کردنــد و شــهر 

مدینه وضع عادی خود را باز یافته بود.    

رسول خدا)ص( 
فرمود: ضربت 

علی در روز 
گرانبهاتر  خندق 

است از عبادت 
جن و انس تا روز 

قیامت و این گفتار 
مبالغه نیست. 

کاری  گر فدا یرا ا ز
علی در آن روز 

نبود، اساس 
اسالم به دست 

عمرو بن عبدود و 
سربازان احزاب، 

یران می شد و  و
اثری از خداپرستی 

باقی نمی ماند



بخش فرهنگ و هنر این شماره با گفتگو درباره فیلم »شبی که ماه کامل 
شد«  آغاز می شود. در این مصاحبه کارگردان فیلم درخصوص جنبه های 
مختلـف آن توضیـح می دهـد و در کنـار آن نقـد کوتاهـی هـم دربـاره ایـن اثـر 
گزارشـی دربـاره خالـق شـخصیت »حنظلـه« و معرفـی   منتشـر شـده اسـت. 
چهار کتاب »دویدن تا مردی که جلوتر است«، »کت ولیعهدی«، »دلتنگ 
گوهرشـاد« مطلب هـای بعـدی ایـن بخـش را تشـكیل  نبـاش« و »اوسـنه 
کـه بـه دخالـت انگلیـس در  کتاب هایـی را  می دهنـد. در ادامـه فیلم هـا و 
امور کشـورمان پرداخته اند معرفی کرده ایم و سـپس گفتگویی با نویسـنده 
کچری« را منتشر کرده ایم. مقاله ای درخصوص اهمیت  کتاب عروسی »ال
مطالعـه و یادداشـتی دربـاره ویژگـی کتاب هـای صوتـی مطالـب بعـدی این 

بخش هسـتند.

فرهنگوهنر

60

ک مسخ روایت وحشتنا
ایستادگی علیه استعمار
غوطه وری در واژه ها
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ک مسخ روایت وحشتنا
بلــه تمــام اتفاقات مهــم این فیلــم واقعی اســت و مــا فقط در 
جزئیــات دخــل و تصــرف کرده ایــم. مــن در رونــد تحقیقات 
اطالعــات زیــاد و جذابــی در مــورد جنــداهلل، عبدالمالــک و 
عبدالحمید به دســت آوردم ولی ســعی کــردم برآیند منطقی 
ایــن اطالعــات را در فیلم نامــه اســتفاده کنــم. مــن مطمئــن 
کــه عبدالحمیــد واقعــًا شــعر هــم می گفتــه یــا نــه.  نیســتم 
می دانستم عاشق پیشه بوده ولی شاعری یا نوازندگی طبل 
را خودم به شخصیتش اضافه کردم اما تمام چیزهایی که از 
عبدالمالک می بینید مال فیلم هایی اســت کــه دیده بودم. 
آن سکانســی را که عبدالمالک بین اعضا جنداهلل ســخنرانی 
می کند و آخــرش گریه می کنــد در فیلم هایی که بــه من داده 
بودند دیده بودم. برخی به خشــونت فیلم انتقاد کردند ولی 
خشونت عبدالمالک خیلی بیش تر از این چیزی است که در 
فیلم می بینید مــن در فیلم فقط عملیات تاســوکی را آورده ام 
ولی خشــونتی کــه مــا از طریــق رســانه ها مــدام بــا آن روبه رو 
هستیم خیلی بیش تر از این هاســت. این خشونت ها را مدام 
رســانه ها به خورد مــا می دهند بــی اینکــه آن را تحلیل کنند 
حاال ما الاقل در فیلم یــک روند دراماتیــک را دنبال می کنیم 

و سرآخر هم نتیجه گیری داریم.

شــمابــهفیلمهــایبازجویــیعبدالمالــکیــاجزئیــات
پروندههاهمدسترسیداشتید؟

نــه! فقــط یکســری فیلــم از مصاحبــه بــا ریگــی را دیــدم و 
فیلم های دیگری از پرس تی وی و یک جای دیگر در اختیار 
مــا گذاشــتند در مجمــوع بیش تــر ایــن فیلم هــا در دســترس 
عموم هســت. یکســری فیلــم دیدیم کــه در مورد چنــد گروه 
ک بــود یــا  کســتان بــود و دیدنــش واقعــًا دردنــا مشــابه در پا
فیلمی دیدیم که چطور جنداهلل وارد یک پاســگاه می شــود و 
در کمال خونسردی وارد خوابگاه سربازان می شود و سربازها 
را از خــواب بیــدار می کنــد و بــه جــای دیگــری می بردشــان. 
بعدهــا مــن اســتفاده هایی از اینهــا در فیلمــم کــردم. مثــاًل در 
فیلم هایــی کــه از ریگــی دیــده بودیــم می دیدیــم که ســعید 
پســر پنج - شــش ســاله فائزه، همه جا کنــار ریگی اســت. در 
کســتانی هم دیــده بودم که  آن فیلم ها در مــورد گروه های پا
مثاًل بچه های کوچک را مجبور می کننــد مخبرین و خائنان 
را جلوبچه های دیگر ســر ببرند. از ترکیب ایــن دو صحنه آن 
صحنه را ســاختم که عبدالمالک خمپاره را به دســت ســعید 

گذاری کند. می دهد که در خمپاره انداز جا

بهنظرشما»شبیکهماهکاملشد«یکعاشقانهاست
یایکتریلرتروریستی؟

به نظر مــن فیلمی با یک تم انســانی اســت. مرکز توجــه من در 
فیلم مسخ شدن عبدالحمید توسط ایدئولوژی برادرش است.

مثلثسرنوشتســازبازیگریفیلمشماشــاملفرشته
صدرعرفایی،هوتنشکیباوآرمینرحیمیاناستولی
کردوســتنقطهضعفتیمبازیگریشماســت. النازشا

چهچیزیاوراخاصمیکردبرایسپردنایننقش؟
کردوست چهره زیبایی داشت  با شما موافق نیستم. الناز شا

خانمآبیار!شــماجایــیگفتهبودیــدقبــلازاینکهطــرحفیلمنامهشــبیکهماه
کاملشــدبهشــماپیشــنهادشــوداساســًابهپرداختنبهمســئلهرادیکالیسم
مذهبیعالقهپیداکردهبودیدوســفرهاییبهکمپهاینگهداریازآوارگانسوریدر
آلمانکردهبودید.اینمسئلهبرایشمابهعنوانیکفیلمسازفینفسهچهجذابیت

دراماتیکیداشت؟
نــگاه رادیــکال در هــر معنایی بــرای مــن دغدغه بــود. نــه فقط ســلفی ها کــه در مســیحیت و 
یهودیت و حتی بودیســم هم نگاه افراطی ســابقه دارد و وجــود دارد. هرجایی کــه ایدئولوژی 
و قدرت در کنار هم قــرار می گیرند به هرحال افراطی گری به شــکلی دیده می شــود. بر اســاس 
ح هایی هم نوشــتم که خیلی جذاب هستند  همان ســفرهایی که به آنها اشــاره کردید من طر
ولی ایــن فیلم هــا چــون بــه شــخصیت های غیرایرانــی می پرداخت احتمــااًل بــرای مخاطب 
ایرانی جذابیتی نداشت. این بود که این ســوژه برای من موقعیت خوبی فراهم می کرد که به 

موضوع مورد عالقه ام بپردازم.

قبلازطرح»شــبیکهماهکاملشــد«طرحدیگریبهشــماپیشــنهادشــدهبود
ً
ظاهرا

کهمحوریتشبــردســتگیریعبدالمالکریگیبودوشــمااینطــرحرانپذیرفتــهبودید
دلیلشچهبود؟

ح بود که چنین  ح وجود داشت ولی به من پیشنهاد نشــده بود. صرفًا در جاهایی مطر این طر
گر هم به من پیشــنهاد می شــد قطعًا نمی پذیرفتم چون برایم جذابیتی  فیلمی ساخته شود. ا
ح  نداشــت. این قدر مســتقیم ســراغ یک موضوع رفتن اساســًا روش و ســبک من نیســت. طر
»شــبی که ماه کامل شــد« برای من جذاب بود چون از نــگاه یک خانواده بــه موضوع نزدیک 
ح »شــبی که  می شــدیم و یک ماجرای عاشــقانه و انســانی، محــور فیلم بــود. این بــود که طر
ماه کامل شــد« را برای من جذاب می کرد و اتفاقًا وقتی شــما از این زاویــه حتی به یک موضوع 
امنیتی نزدیک می شــوید ابعــاد مختلــف آن را بهتــر می بینیــد و از روش پرداخت مســتقیم به 

موضوع تأثیرگذارتر است.

چقــدردرنوشــتنفیلمنامــهبــهواقعیــتوفــاداربودهایــدوچقــدردرواقعیــتدســت
بردهاید؟تمامنقاطعطففیلمنامهمستندهستند؟مثاًلحملهنیروهایامنیتیبهآن
بیمارستاندرکویتهبراینجاتفائزهیاتالشآنتکتیراندازبرایزدنعبدالمالکدر

پیتزافروشیواقعًااتفاقافتادهاست؟

نرگـس آبیـار از سـال ۱۳۹۱ کـه اولیـن فیلمـش »اشـیا از آنچـه فکـر می کنیـد به 
شـما نزدیک ترنـد« را سـاخت تـا امـروز در مدتی در حدود نیم دهـه راهی را 
طی کرده که برای برخی کارگردانان ممکن اسـت سـال ها طول بکشـد. او 
بـا فیلـم دومـش »شـیار ۱4۳« توجه هـا را بـه خـود جلـب کـرد و موفقیـت بزرگـی را به 
ویـژه نـزد منتقـدان تجربـه کرد اما جایـزه داخلی بزرگی را برایش بـه ارمغان نیاورد. 
امـا فیلـم آخـرش »شـبی کـه مـاه کامـل شـد« بـر خـاف فیلم هـای قبلـی هـم جوایـز 
متعـددی بـرای او بـه ارمغـان آورد. آبیـار در »شـبی کـه مـاه کامـل شـد« توانسـته از 
زاویـه تأثیرگـذار بـه ماجـرای گروهک تروریسـتی جنداهلل و سـرکرده اش عبدالمالک 
ریگی، نزدیک شـود و تصویری باورپذیر از سـوژه اش ارائه کند. »اندیشـه پویا« در 
مصاحبـه پیـش رو در مـورد ایـن فیلـم و جنبه های مختلفش با نرگس آبیار به گفتگو 

نشسـته  اسـت کـه گزیـده ای از آن را می خوانیـم.      

گفتگو با کارگردان »شبی که ماه کامل شد«
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کیوانکثیریان

یک عاشقانه ناآرام

فیلم تــازه نرگــس آبیــار یک عاشــقانه 
اســت در دل خشــونت افراطــی. یــک 
ملتهــب  ماجــرای  یــک  از  پرتنــش  داســتان 
فیلــم،  ایــن  دربــاره  زیــر  کوتــاه  معاصر.نقــد 
برگرفته از ســایت ســینما ســینما به قلم کیوان 

کثیریان است.
و  می کنــد  روایــت  روان  را  قصــه اش  آبیــار 
توانســته بــه لحنــی متناســب با ماهیــت قصه 
دســت یابــد. فیلم پــر از جزئیــات مفید اســت، 
غافلگیری ها و تعلیق های حســاب شده دارد، 
اطالعات را ســرصبر و بــه موقع منتقــل می کند 
و با وجود زمــان طوالنی، ریتم مناســبی دارد و 

خسته کننده نیست. 
عبدالمالــک  واقعــی  ماجــرای  بــه  پرداختــن 
ریگی و نزدیک شــدن بــه فضای حاکم بــر گروه 
تکفیری ها جســورانه اســت، طرفه آنکه فیلم تا 
حد زیادی از خطر گرفتار شدن به دام شعارزدگی 

و یکسونگری جان سالم به در برده است.
حکایــت  و  اولیــه  داســتان  ورودی  شــاید 
شــکل گیری رابطــه زن و مــرد اصلــی نیــاز بــه 
پرداخت جزئی نگرانه تری داشت تا شکل رابطه 
این دو که در ادامه داستان، بسیار به کار می آید، 

از سطح فاصله بگیرد و باورپذیرتر باشد.
صحنه هــای درگیــری و نبــرد مســلحانه فیلــم 
گرچــه خــوب و پرکشــش از آب درآمــده، ولــی 
می توانســت با جزئیات افزون تر و مکث بیشــتر 
کشن ماجرا به نمایش درآید، چرا که  روی وجه ا
درک خشــونت بی منطق و افراطــی تکفیری ها 
گــروه، پرداخــت  و قــدرت بــاالی نظامی ایــن 

دقیق تری می طلبد. 
کترها  شــخصیت پردازی و تغییر تدریجــی کارا
در گذر قصه، در غالب موارد، به درستی طراحی 
شــده و باورکردنــی از آب درآمــده. ورود قصه به 
موقعیــت بحرانــی هــم نــرم و تدریجــی اتفــاق 

افتاده است.
بــازی فرشــته صدرعرفایــی و هوتــن شــکیبا 
در  داد  نشــان  هــم  آبیــار  و  اســت  ســتودنی 
کارگردانــی، بــه مــرز پختگــی رســیده و فرصت 
خوبــی بــرای نمایــش توانایی هایــش یافتــه 
اســت. ایــن بهتریــن فیلــم اوســت و می شــود 
امیــدوار بــود کارگردانی مســلط و قابــل اتکا به 

سینمای ایران اضافه شده  است.    

برای نقشــی که من می خواســتم  و چهــره اش کمی بدوی و وحشــی هــم بود که باز بــرای این 
نقــش الزم بود. من می خواســتم یک دختر جنوب شــهری بســازم و این نقش انــگ الناز بود. 
بازی اش هــم خیلی به انــدازه بــود در این فیلم. فرشــته صدرعرفایــی، هوتن شــکیبا و آرمین 
رحیمیان به دلیل گریم و لهجه شــان مجال بیشــتری برای نمایش کارشــان داشــتند و شاید 
همین باعث شــده بازیشــان بیشــتر پســندیده شــود اما من از کار الناز در این فیلم خیلی راضی 
بودم. او قرار بود یک دختر جنوب شــهری از یک خانواده معتدل مذهبی را بســازد که ساخته 
کردوســت در فیلم های ســینمای  کنش شــما بــه دلیــل پیشــینه النــاز شا اســت. شــاید این وا
کردوســت چقدر  گر عام هم وقتی ببینــد بازیگری مثل الناز شا بدنه باشــد. فکر می کنم تماشــا
تالش کرده تا نقش متفاوتی را ایفا کند، جذب فیلم شــود. بازی الناز در سکانس آخر به نظرم 
درخشــان بود و در کل فیلم، بازی اش به اندازه بود و این هنر بزرگی اســت بــرای بازیگر که به 
گر  جای ترک تازی، به انــدازه بازی کند. مهــران احمدی هم در نفس همین طــور بود. حتی ا
در همین فیلم هم فرشــته صــدر عرفایی و نقش غمناز نبــود احتمااًل نقش شــبنم مقدمی هم 

بیش تر به چشم می آمد.

حساسیتیرویفیلماعمالنشد؟
چــرا در آن صحنه ای کــه بــرادر کوچــک عبدالحمیــد در درگیــری با نیروهــای امنیتی کشــته 
می شــود به ما گفته شد بهتر اســت چنین صحنه ای در فیلم نباشد ولی نمی شــد این را حذف 

کنیم، چون کشته شدن برادر عبدالحمید نقش مهمی در افراطی شدن او داشت.

ازفیلــماولتــانتــاامــروزکارنامــهخیلــیمتنوعــیداشــتهایدوهــرفیلمتــاندنیــاکاماًل
متفاوتیبافیلمقبلیبودهاستطوریکهحاالنمیشودگفتفیلمبعدینرگسآبیار

چهجورفیلمیاست.خودتانآیندهکاریتانراچگونهمیبینید؟
غ کارگردانی جشنواره فیلم فجر را گرفته ام و دلم می خواهد فیلم بعدی ام  خب حاال دیگر سیمر
فیلمی بسیار شخصی تر باشد. برایم مهم نیست که فیلم بعدی ام خیلی آوانگارد باشد و خیلی 
هم مخاطب پســند نباشــد. ممکن اســت عده ای از این حرف من نگران شــوند ولی شاید االن 
وقتش باشــد فیلمی خیلی دلی تر بســازم و به مناســبات اقتصادی ســینما فکر نکنم چون فکر 

می کنم از دل این کارهاست که سینمای من جلو می رود و پیشرفت می کند.    
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طنز تلخ حنظله

     شباهت ناجی و حنظله
در مورد سرنوشــتی که برای حنظله به عنوان یک شخصیت 
خلق شده ناجی ســلیم می گوید او سنی مذهب اســت و بعد از 
10 ســالگی مجبور به ترک فلســطین شده اســت. در آثار ناجی 
ســلیم حنظله همیشــه پابرهنه و بــا پیراهــن ژنده بــه تصویر 
کشــیده می شــد و در کاریکاتورهــای در حــال ســنگ پرانی یــا 
شعارنویســی اســت. ناجی ســلیم به این دلیــل او را پشــت به 
همگان به تصویر می کشید که حنظله از اقدامات جامعه بین 
المللی برای آزادی فلسطین ناامید است و با همه آنها تا زمان 
تحقق آرمانــش قهر کــرده اســت. او به نوعــی نظاره گــر تمام 
جنایات صهیونیســت ها و مظلومیت مردم فلســطین است و 

به صورت سمبلیک مقاومت فلسطینی ها را نشان می دهد.
شــهید مرتضــی آوینــی دربــاره ناجــی العلــی و خلق شــخصیت 
حنظله این گونه نوشت: »حنظله مظهر یک حضور سمبلیک 
است، شــاهد همه مصائبی که بر ملت او می رود. حنظله شاید 
خود ناجی العلی باشد، پســری یک دنده و لجوج و پابرهنه، با 

شانه هایی آویزان و دست هایی گره خورده از پشت.«
آنچه کــه شــهید آوینــی در مــورد ناجــی ســلیم اشــاره می کند 
نکته درســتی اســت چرا کــه این هنرمند فلســطینی در ســال 
1937 متولد شــد و در نهایت بعد از اشغال فلســطین در سال 
1948 به همراه خانــواده اش به جنوب لبنــان مهاجرت کرد 
کن شــد. این اتفاق در 10 سالگی  و در اردوگاه عین الحلوه ســا
زندگی ناجی سلیم افتاد و بعد از آن هم به دلیل فعالیت های 
صهیونیست ستیزانه بازداشت شد. او بسیاری از اوقات خود 
ح هــای خــود را روی دیوارهای  را در زندان ســپری کــرد و طر
زندان رژیم صهیونیســتی می کشید. ارتش لبنان نیز چندین 

بار وی را بازداشت کرد.

مردی میانســال که از پشــت ســر گلوله به او اصابــت کرده 
بود شــاید بــرای خیلــی از عابران فــرد مهمی نبــود، هرچند 
شلیک گلوله به این شکل نمی توانست عجیب نباشد. اما در عالم 
سیاست چهره فردی از روی زمین محو شده بود که برای بسیاری 

اهمیت داشت.
»ناجی سلیم العلی« کاریکاتوریســت همان فردی بود که در میانه 
راه رســیدن به دفتر روزنامــه »القبس« کویــت )در منطقــه نایتزبریج لنــدن( هــدف گلوله قرار 
گوار قرار داشت و در نهایت بر اثر جراحت  گرفت. بعد از شلیک ناجی سلیم 38 روز در شــرایط نا
وارده از دنیا رفت. البته فلســطینیان معتقدند او »شهید« شــد، چرا که فعالیت حرفه ای ناجی 
سلیم با اســم مســتعار »علی االدهمی« در مطبوعات همواره به نفع مردم مظلوم این سرزمین 

بوده است.
در پی قتــل ناجی ســلیم هیچکــس مجرم شــناخته نشــد، شــاهدان هم بــه درســتی آنچه در 
ح ندادند بــا این حال بعد از گذشــت 30 ســال پلیــس لندن  صحنه جنایــت اتفاق افتــاد را شــر
باز به ســراغ افرادی رفته اســت که ممکن است قصدشــان را برای شــهادت دادن در مورد این 
پرونده تغییر داده باشــند، اما مردم فلســطین بــاور دارند که ایــن جنایت کار ســرویس امنیتی 

رژیم صهیونیستی )موساد( باشد.

     شهید راه حق
ناجی ســلیم یک »شــهید« اســت. هرچند گزاره ای که فلســطینیان به آن باور و ای بســا یقین 
دارند اثبات نشده اســت، اما نگاهی به فعالیت حرفه ای ناجی ســلیم در مطبوعات به عنوان 
کاریکاتوریســت این گــزاره را اثبات می کند. اصلی ترین شــهرت ناجی ســلیم خلق شــخصیتی 
کارتونی با عنوان »حنظله« بود که به عنوان نماد مصور مردم فلســطین و نشــانگر سرنوشــت 
تلــخ اهالــی ایــن ســرزمین شــناخته شــد. حنظلــه به معنــی ســیب تلــخ اســت و تصویــری که 
ناجی ســلیم او را حنظله نامید کودکی 10 ســاله فلســطینی بود که اولین بــار در روزنامه کویتی 
»السیاسه« به تصویر کشیده شــد و از سال 1973 ناجی سلیم او را پشــت به بیننده و با دستان 

قالب شده در پشت سر ترسیم کرده است که قامت آن کمی هم خمیده به نظر می رسد.

جملـه  از  کاریکاتـوری  شـخصیت های  خلـق  بـا  کـه  العلـی  سـلیم  ناجـی 
»حنظلـه« بـه جنـگ بـا صهیونیسـت ها پرداخـت، در نهایـت در پرونـده 
جنایتی مشـکوک هدف ترور واقع شـد. به گزارش »مهر« درسـت ۳۲ سـال 
پیـش در چنیـن روزهایـی وقتـی مـردم لنـدن از ال بـه الی خیابان هـا و کوچه هـای 
خاکستری و بی روح لندن مشغول رفت و آمد بودند، ناگهان صفیر گلوله ای همه 
چیـز را تغییـر داد و عابـران را بـرای یـک لحظـه متوقـف کـرد. گـزارش زیر به مناسـبت 

سـالروز شـهادت ناجـی سـلیم العلـی خالـق »حنظلـه« تهیـه شـده اسـت.      

آشنایی با کاریکاتوریست مبارز، شهید ناجی سلیم العلی
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     خط های شماتت کننده
شخصیت حنظله امروز در کشورهای انگلیسی زبان معروف 
اســت و مردمان این کشــورها ترجیــح می دهنــد او را »هندال« 
خطــاب کننــد. امــا ناجــی ســلیم عــالوه بــر خلــق شــخصیت 
حنظله که امروز دیگر جهانی شــده اســت، 40 هزار کاریکاتور 
مختلف تا قبل از اینکه توسط عوامل ناشناس در 29 جوالی 
1987 ترور شود به یادگار گذاشت که در آنها رژیم های عربی 

و اسرائیل را مورد شماتت قرار داد.
بــه  را  دیگــری  جنجالــی  کاریکاتورهــای  همچنیــن  وی 
نمایش کشــید که از جمله آنهــا می توان بــه کاریکاتورهایش 
درخصوص ســران فلســطینی سازشــکار و ســران عرب اشاره 
کرد کــه در نــاز و نعمت و عیــش زندگــی می کردند و به مســأله 
فلســطین خیانت می کردند. ناجی علی همچنین کاریکاتور 
یک شــخصیت ســرباز اســرائیلِی »دماغ دراز« را نیــز به تصویر 
کشید به گونه ای که وی در مقابل سنگ های پرتاب شده از 

سوی فلسطینیان، دست پاچه شده است.
ناجی شــخصیت های اصلی دیگری را هم در کاریکاتورهای 
شــخصیت  بــه  می تــوان  آنهــا  جملــه  از  کــه  داشــت  خــود 
از  بســیاری  در  را  او  ناجــی  کــه  کــرد  اشــاره  فلســطینی  زن 

کاریکاتورهایش فاطمه معرفی می کرد. 
شــخصیت فاطمــه در کاریکاتورهــای ناجی شــخصیتی بود 
که ســازش نمی کــرد و رؤیاهایش در قبال مســأله فلســطین و 
راهکارهای حل این مســأله کاماًل واضح و شفاف بود. ناجی 
همســر فاطمه را نیــز به گونــه ای تصویر کــرده بود کــه برخی 

مواضع شکننده بود.

     رد پای موساد
گفتــه  کاریکاتوریســت معــروف عــرب  در مــورد قاتــل ایــن 
می شــود فــردی بــه اســم »اســمائیل ســوآن« در 28 ســالگی 
مرتکب جنایت شــده است، در ســوابق وی آمده است سوآن 
متولد بیت المقدس و عضو ســازمان آزادی بخش فلسطین 
بوده اســت. با این حــال ســازمان فوق ارتبــاط خــود را با این 
پرونــده جنایــت رد کــرد. ســوآن هــم در بازجویی هــا بــه این 
نکته اشــاره کرد که جاسوســی دوجانبه بوده اســت که برای 

سرویس اطالعاتی »موساد« کار می کرده است.
اهمیــت ایــن ماجــرا تا آنجــا بــود کــه پــس از اعتراف ســوآن، 
»مارگارت تاچر«، نخست وزیر وقت انگلستان دفتر سرویس 
اطالعاتی اسرائیل در لندن در قصرسبز درمنطقه کنزینکتون 
کــرد و ســه دیپلمــات ارشــد اســرلئیلی را از  لنــدن را تعطیــل 
انگلســتان بیرون کرد کــه یکی از این ســه دیپلمات وابســته 

فرهنگی سفارت اسرائیل در لندن بود.

     ناجی زنده است
ناجــی ســلیم العلــی در نهایــت در قبرســتان »بــروک وود« به 
ک ســپرده شــد و پــس از شــهادتش بــه پاسداشــت نــام او  خا
مرکز فرهنگی در شــهر بیروت با عنوان »مرکــز فرهنگی ناجی 
العلی« ایجاد شد، روزنامه »الســفیر« نیز مسابقه کاریکاتوری 
به نام وی برگزار کــرد. یکی از فرزندان او به اســم »خالد« هم 
سلســله کاریکاتورهایی از پدرش را در چند کتاب جمع آوری 
کرد؛ کتاب هایی که بســیاری از آنها به زبان های انگلیسی و 

فرانسوی و … ترجمه شده اند.    

شخصیت فاطمه 
یکاتورهای  کار در 
ناجی شخصیتی 

بود که سازش 
نمی کرد و 

یاهایش در  رؤ
قبال مسأله 
فلسطین و 

راهکارهای حل 
کاماًل  این مسأله 
واضح و شفاف 

بود. ناجی همسر 
فاطمه را نیز به 
یر  گونه ای تصو

کرده بود که برخی 
مواضع شکننده 

بود
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صفحه خوب، به ترکیبی عالی و چینشی مناسب همان فضا 
دست یافته است.

با آنکه کتاب از نظر فرمی، واجد ویژگی های فراوانی است اما 
نباید از یاد بــرد مفهوم تاریخــی که درون متن اســت، چیزی 
فراتــر از معنــا بــه آن می افزایــد. چیزی کــه هیچ کارشــناس و 

متخصص فرمالیستی قادر به توضیح آن نیست.
ح جلــد کتاب نیــز یکــی دیگــر از ویژگی هــای مهــم کتاب  طر
اســت. با توجه به فاصلــه زمانی مــا بــا اتفاقــات آن روز، یکی 
از بهتریــن فرم هــا بــرای منعکــس کــردن فضــای آن دوران 
در فضــای حــال، اســتفاده از فضاهــای نمادیــن اســت. ماه 
درخشــانی کــه در کنــج ســمت راســت، روی جلــد قــرار دارد، 
مفهومی چندبعــدی اســت. از یک ســو نشــان دهنده بزرگــی 
و بلنــدای شــخصیت امــام علــی)ع( اســت. از ســوی دیگــر، 
هنگامی کــه در جزئیات آن دایره درخشــان خیره می شــویم، 
نخل هــای زیــادی را می بینیم که خــود دو جنبه مهــم دارد. 
از یک ســو ارجــاع بــه مــکان داســتان دارد و از ســوی دیگــر، 
تالش های امیــر مؤمنــان در پایدار مانــدن اســالم در روزهای 
بعــد از رحلــت پیامبــر و خصوصــًا ماجــرای ســقیفه اســت. در 
وجهــی دیگــر، آن مــاه درخشــان، چاهی اســت که پیشــوای 
پرهیــزگاران در روزهــای اندوه و تنهایــی خود، بر ســر آن چاه 
می رفــت و از ظلمی کــه بــر او و همســر و ســیره پیامبرش شــد، 

سخن می گفت.
در واقــع، ایــن مــا هســتیم کــه افتــاده در چــاه تاریــک دنیــا، 
موالیمــان را می بینیــم که جلوتر از ما ایســتاده اســت، دســت 
به سمت ما دراز کرده اســت و می خواهد ما را از دنیای مادی 
به جهان باالتر بکشــاند. رمــان »دویــدن تا مردی کــه جلوتر 
است« به نویسندگی سید محمد ســادات اخوی، توسط نشر 

کتابستان معرفت منتشرشده است.    

رمــان و داســتان نوشــتن دربــاره تاریــخ قدمتــی به انــدازه خــود تاریــخ دارد؛ خصوصــًا 
رمان هایی که دربــاره وقایع تاریخی-دینی نگاشــته شــده اند. بااین همه و علی رغم 
وجود منابع فراوان و دسترســی آسان به آنها نوشــتن درباره تاریخ راه رفتن روی لبه شمشیری 
تیز اســت. »دویدن تا مردی که جلوتر اســت« را باید یکی از شــجاعانه ترین آثاری دانســت که 
دربــاره وقایــع پیــش و پــس از رحلــت جانســوز پیامبــر نگاشــته شــده اســت. ســیدمحمد 
ســادات اخوی در رمان خود، بی آنکه بخواهد مســئله وحدت را پایمال اهداف داســتانی خود 
کند، با اتکا به منابع تاریخی دســت اول و همین طور چیرگی و تســلطش بر نوشــتن، داستانی 

خلق کرده است تا از اتفاقات آن روزها بگوید.
این گونه نوشتن ویژگی کوچکی نیست. در فضای امروز که پر از فتنه های فراوان است سخن 
حق را گفتن ولو آنکه به مذاق برخی خوش نیاید کار راحتی نیست. این را هم باید اضافه کرد 
که نویســنده صرفًا به توصیف و روایت یک واقعه تاریخی نپرداخته اســت. بلکه به مرحله ای 
فراتر رفته است. همان گونه که ارسطو درباره هنر و مفهوم پاالیش سخن گفته است، »دویدن 
تا مردی که جلوتر اســت« در پی پالودن روح و ذهن مخاطب از تیرگی ها و غبار آن روزهاســت. 

این میسر نمی شود مگر با ماجرایی قصه محور تا مخاطب به خوبی درگیر آن شود.
روی دیگر شــجاعت رمــان »دویدن تا مــردی که جلوتر اســت« در بیان شــجاعت های مردی 
اســت کــه جهــان ویژگی هــای او را به ســختی بــاور می کنــد. ایــن نابــاوری نه تنهــا بــه صورت 
مفهومی در داستان خلق شده بلکه به خوبی در فرم ماجرا نیز درهم تنیده شده است. آنجا که 
سلما، معشوق تیهان، با بهت و حیرت فراوان، هنگام شنیدن فضایل امام علی)ع( علی رغم 
شــناختی که از پســرعموی پیامبر دارد، بازهم در پی توجیه این سخنان اســت و آن را تعریف 

یک پسرعمو از پسرعموی دیگرش می داند.
شخصیت پیشوای پرهیزگاران آن قدر عظیم و واال است که پس از پانزده قرن، هنگام سخن 
گفتن از ویژگی هایش، مخاطب را در حیرتی فراوان فرو می برد. دقیقًا همان گونه که موســوی 

گرمارودی در ستایشش گفت؛ »پیش از او، هرگز هیچ اقیانوسی عمود نایستاده بود.«
 

زبان شیرین و پراحســاس نویســنده در رمانش نیز یکی دیگر از عوامل جذب مخاطب به این 
کتاب اســت. گرچه ســلیقه نگارنده بیشــتر به مســئله قصه گویی اســت و از احساســات گرایی 
کی خــود را حفظ  فــراوان در متن چنــدان اســتقبال نمی کند امــا با این همــه، زبان نویســنده پا
کرده اســت و مخاطب را درگیر خودکرده اســت. مخصوصــًا فصل افتتاحیه که بــا یک طراحی 

دویدن ݣݣتا 
مردی ݣݣکه ݣݣجلوتر ݣݣاست
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کت ولیعهدی

کــه نماینــده قــدرت اســت، از نامــزدی منصــرف می شــود؛ 
ولــی رضــوان بنــدری نماینــده قشــری می شــود که تســلیم را 
نمی پذیرند و همچنان مقاومت می کند. در نهایت رأی گیری 
انجام می شــود و بــار دیگر موضــوع وحــدت به میــان می آید؛ 

نقطه ای که افجه ای فقط با یک رأی نماینده می شود.

     جان
جــان داســتان آشــنایی راوی و پســر آمریکایــی در شــهر اهواز 
اســت. راوی کــه دوســت دارد با پســری خارجی به نــام پیت 
آشنا شود، رفتاری خشونت آمیز از وی می بیند. پیت سگش 
را به جان راوی می اندازد. در این داستان به خوبی خشونت 
روانی به نمایش گذاشته است؛ خشــونتی که شاید برخاسته 

از نژادپرستی و برتری پیت به زعم خودش باشد.

     سمندر
ایــن داســتان و داســتان بعــدی، »صــدای بهــار«، از جنــس 
همان داســتان هایی اســت کــه به نظر می رســد خواننــده در 
البــه الی داســتان رهــا شــده اســت. شــروع و پایانــی دارد کــه 
خواننــده را ســردرگم می کنــد و به نظــر می رســد هیچ یــک 
کتورهــا و انســجامی که در ســه داســتان قبــل به چشــم  از فا
می خورد، در این دو داســتان وجود ندارد. »ســمندر« روایتگر 
داســتان فردی اســت کــه به دنبــال یک خیــز بلند اســت؛ اما 
در ســلولی که از طــرف دوســتش در آن گرفتار شــده و کاری از 
پیش نمی بــرد. رفاقتــی کــه به خاطــر اعتمادی بیجا شــکل 

گرفته و در نهایت به زندانی شدن او می انجامد.
 

     صدای بهار
این داســتان روایتگر َمشــتی یداهلل باغبانی است که آمدنش 
حکایت از آمــدن بهار دارد. در این داســتان پرش چهارســاله 
زمان را می بینیم، جزئیات به فراموشــی ســپرده شــده اســت 
و درنهایت، پســری نوجــوان را می بینیم که با آمــدن بهار، با 
ســردادن شــعار »مرگ بر شــاه«، ســربازی خونش را می ریزد. 
در اینجــا آمدن بهــار و شــهادت، پیونــدی عمیق بــا یکدیگر 
می خورنــد؛ امــا نویســنده در القــای ایــن مفهوم موفــق عمل 

نکرده است و فقط راوی خاطره ای گنگ است.
 

     کت ولیعهدی
چاشــنی طنــز و فانتــزی در ایــن داســتان بســیار به چشــم 
می خورد. این داســتاِن فردی اســت بــه نام رضا که از ســوی 
پــدرش، »ولیعهد رضــا« نام گرفته اســت. داســتان تــا جایی 
پیش می رود کــه راوی خود را در ظاهر و باطن شــبیه ولیعهد 
می کند و حتی در خیاالتش با او شــیرینی خامه ای می خورد. 
کودکانــی  و  از شــوق مردمــان  ولیعهــدی«  »کــت  داســتان 
می گویــد کــه شــهر را آذیــن بســته و دانش آمــوزان مدرســه با 
لباس هایــی نــو بــه پیشــواز ولیعهــد می رونــد؛ امــا در نهایــت 
پس از ســاعت ها انتظار در گرمای طاقت فرســا، با منظره ای 
غیرمنتظره روبه رو می شــوند. ولیعهد آن ها را قابل ندانســت 
کــه از هلی کوپتــر پاییــن بیایــد و در کنارشــان باشــد و فقط به 

کتفا کرد.     دست تکان دادن از هلی کوپتر ا

رفیع افتخــار متولــد 1339 در تهــران و کارشــناس ارشــد کشــاورزی اســت. او تألیف و 
ترجمه برای نوجوانان را از ســال 1369 آغاز کرده اســت. کت ولیعهدی، آخرین اثر او 
در حوزه انقالب، برای رده ســنی کودک و نوجوان نوشــته شــده اســت کــه با رگه هــای طنز و با 
موضوع انقالب اســالمی به وقایــع و داســتان های دوره پیش و بعــد از ســال 1357 می پردازد. 
نــام  ولیعهــدی«  »کــت  و  بهــار«  »صــدای  »ســمندر«،  »جــان«،  »آزادی«،  »پســرعموها«، 

داستان های کوتاه کتاب است.
 

     پسرعموها
کــه ضمــن  »پســرعموها« داســتان وحیــد و پســرعموهایش فرشــید، فرشــاد و فربــد اســت 
شعارنویســی، در تظاهرات ضدنظام هم شــرکت می کننــد. در این داســتان، دو خانــواده با دو 
سیستم تربیتی کاماًل متفاوت به تصویر کشیده می شوند. یکی نماینده قدرتی است که گرچه 
به دنبال ایجاد رعب و وحشــت اســت تا قــدرت رو به زوال خــود را حفظ نمایــد، کاری از پیش 
کم  نمی برد. خانواده دیگر نماینده افرادی است که هنوز اعتماد الزم را برای تغییر در نظام حا
نپذیرفته اند. راوی و پســرعموهایش نیز نماینده افراد انقالبی جامعه انــد. اما در نهایت هر دو 

به یک نقطه، یعنی وحدت و شرکت در تظاهرات می رسند.
 

     آزادی
آزادی داســتان انتخاباتی اســت کــه نتیجه اش از پیــش تعیین شــده و قرار اســت افجه ای که 
پــدری ارتشــی دارد، به عنــوان نماینده دانش آمــوزی حزب رســتاخیز معرفی شــود؛ امــا راوی و 
دانش آموزی به نــام محمود رضــوان بندری، ایــن نمایش فرمالیتــه را برنمی تابنــد و برخالف 
میل آقــای حجاریان، ناظــم دبیرســتان، به عنــوان کاندید خــود را معرفــی می کننــد. در اینجا 
تقابل سه ضلع قدرت، مقاومت و تسلیم شدن به خوبی دیده می شود. راوی از ترس حجاریان 

مهدیسمیرزاییاعتمادی
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دلتنگ 
نباش

بــرای امرار معاش، ســیلی خــوردن در امر به معــروف و نهی از 
منکر، مقید بــودن به نمــاز اول وقت، احترام بــه والدین و … 
شــخصیت این جــوان 26 ســاله را بــرای مخاطب بــه خوبی 

آشنا می کند.

     روایت حضور در سوریه روی دور تند
»دلتنگ نباش« روایتی تقریبًا چهار ســاله از روزهای پیش از 
شهادت روح اهلل است و مخاطب، تصویر روشنی از خردسالی 
و نوجوانــی او را نمی بینــد. همچنیــن، احتمــااًل بــه دالیــل 
امنیتی و البته تسلط کم تر راوی اصلی )زینب فروتن، همسر 
شهید( حضور در سوریه و دفاع از حرم، با دور تند روایت شده 
اســت. »دلتنــگ نبــاش« را بایــد در زمــره آثــاری دانســت که 
روایت فتح )ناشر کتاب( پیش تر با عنوان »نیمه پنهان ماه« 
منتشــر کرده اســت. با این تفــاوت کــه آن سلســله کتاب ها، 
روایت همسران سرداران و شهدای شاخص جنگ تحمیلی 
بود و این کتاب، مثل 13 کتاب دیگر »مدافعان حرم« روایت 

همسر شهیدی از سوریه.

     در روایت خانوادگی باقی نمانیم
نکتــه پایانــی اینکــه هرچنــد ضــرورت نــگارش و نشــر ایــن 
کتاب ها، مسلم است، اما ناشرانی چون روایت فتح نباید کار 
را تمام شده بدانند و مســتندنگاری از حماسه های مدافعان 
حرم در جریان مقابله با دشمنان تکفیری و سلفی را فراموش 
گر چنیــن باشــد، زندگــی مدافعــان حــرم در عرصه  کنند کــه ا
و حیطــه مناســبات شــخصی و خانوادگــی باقــی می مانــد. 
رهبر انقالب درباره این اثر نوشــته اند: »بســمه تعالیـ  سالم و 
رضوان خدا بر شهید عزیز روح اهلل قربانی. از همسر شهید باید 
تشکر شــود به خاطر فرســتادن این کتاب و از ایشــان و خانم 

موالیی به خاطر تدوین این اثر. 28/9/97«    

کــه آدم هــا و  »دلتنــگ نبــاش« صدهــا قصــه دارد، امــا رمــان و داســتان نیســت 
موقعیت هایشــان را بجویی و نیابی. روح اهلل قربانی، یک جوان 26 ساله است که در 
دانشگاه امام حسین)ع( تمام دوره های سخت و طاقت سوز آمادگی جسمانی برای حضور در 
جنگ های دشوار و پیچیده را دیده و عاقبت در دفاع از حرم اهل بیت)ع( در شهر حلب سوریه 
به شهادت می رسد، اما مســیری که او را به افتخار شهادت رسانده، در کتاب به خوبی ترسیم 
شده است. روح اهلل، نشانه ها و اشــاره هایی در این شهر دارد که دست یافتنی و در مسیر روزانه 
همه ما هستند. او، برخاسته از هیأتی است که یک عالِم عارِف زاهِد پرنفوذ، افکار هزاران تن 
از جوانان مؤمن و انقالبی را رهبری کرده اســت. شــیفتگی روح اهلل نســبت به حــاج آقامجتبی 
تهرانــی و البتــه بیــزاری اش از »آقــا جون بــازی« هــای رایــج در فضاهــای مذهبــی، همچنین 
دلبستگی اش به محیط معنوی مسجد امام حسین)ع( و پیشنمازش، حاج آقا لواسانی، او را 

یک جوان مسجدیـ  هیأتی بار آورده که اهل افراط و تفریط نیست.
هرچند زینــب، همســر شــهید روح اهلل قربانــی، راوی اصلی کتــاب اســت و نشــانه گذاری ها در 
جغرافیای تهران، محصول ذهن پویا و دقیق اوســت، امــا انس و رابطه قلبــی روح اهلل با حاج 
آقامجتبی و دیگــر قهرمانانــش، مــا را از جــا می خیزاند که پی کشــف ایــن قهرمان هــا برویم و 
موقعیت هــای معرفــی شــده در کتــاب را ببینیم؛ شــاید اعتبار هم نفســی بــا صاحبــان انفاس 

قدسی را درک کنیم.

     خط طالیی
»دلتنگ نباش« که تمام شــد، صبح علی الطلوع به جاده کوتاه بین تهران تا بهشت زهرا زدم 
و بامداد جمعه ســر مــزار روح اهلل بودم. ســنگی کشــیده و مرمرین بــر زیارتگاهش بــود و همان 
تصویری که روی جلد کتاب هســت، روی مزار آن نازنین نقش بسته بود. سنگ مزار روح اهلل 
یک نکته جالب هم داشــت که نشــان می داد این جــوان، چقدر به مــادری که در 15 ســالگی 
از دســت داده، دل بســته بوده اســت؛ دلبســتگی هایی که زینب فروتن در جابه جــای کتاب، 
آن را روایــت کرده اســت. پایین مزار بــا خط طالیی نوشــته: »مزار مادر شــهید، مریم الســادات 

میررضایی، قطعه 231، ردیف 46، شماره 12«.
»دلتنگ نباش« سرشــار از حس های خــوب در حوزه روابــط خانوادگی و شــخصی و ماالمال از 
نکته ها و جزیی نگری ها در حریم رفاقت و دوستی اســت که مجموعه این ها، سلوک فردی و 
گانه در مهمانی  اجتماعی شهید روح اهلل قربانی را می سازند. نمونه این ها، انداختن سفره جدا
شــام منزل دوستان روح اهلل اســت. سختکوشــی و ســختی پذیری، کار کردن با موتورسیکلت 

حمیدمحمدی
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اوسنه 
گوهرشاد

که او شــخصیت هایش را ســوار کالســکه زمان کرده تا برود و 
صرفًا ببیند از نزدیک کــه آنجا چه پیش آمــد. او نمی خواهد 
در تاریخ دســت ببرد. نمی خواهد چیــزی را تغییــر بدهد. کار 
او، نظــارت اســت و از همیــن رو خــالف آن ســریال کارش بــه 
قضاوت تاریخ نمی افتد چندان. حاال مدتی است حنای این 
حرف ها رنگی ندارد اما کدام اهل حرفه ای در ادبیات جهان 
اســت که نداند مســیر جهانی شــدن ادبیــات یک ســرزمین از 
غنــای ادبیــات بومی آنجا می گــذرد. آن هــا چــه کار دارند که 
ما چگونه بوطیقــای داستان نویســی آنها را کپــی کرده ایم یا 
این کپــی کاری ما از چه کیفیتــی برخوردار بوده اســت؟ آن ها 
طبعًا می خواهند ببینند ما چه گفتمانی توانســته ایم به این 

ادبیات بیفزاییم؟
کــه ایــن حقیقــت را به خوبــی  ســعید تشــکری از آنهاســت 
دریافته اســت. او همواره از جغرافیای خراســان می نویســد. 
حســام آبنوس گفتگویــی بــا او در خبرگــزاری فــارس صورت 
گفتگــوی مفصــل، بحــث بــه  کــه در بخشــی از ایــن  داده 
همین جاهــا می کشــد. تشــکری می گویــد: »بعیــد می دانــم 
ج از جغرافیای هویتی  نویســندگانی با ُخلق وخوی من، خــار
و معرفتی خــود، اصــاًل بتوانند ایمــن بمانند. نام مشــهد یک 
تمــدن عظیــم اســت. زیســتن در این شــهر، بــه مفهــوم یک 
توریســت، هرگــز نمی توانــد جایــی در رمان نویســی داشــته 
باشد. این دوم نویســی و نه بومی نویســی، این اقلیم گرایی؛ 
یعنی ادامه داشــتن در تمدن ســازی هویت. سرمشــِق ســاده 
مــا، زندگــی همــه نویســندگاِن تابعــی از جغرافیاســت. تاریخ 
َبــدل ایــن الف  اّمــا جغرافیــا  الف می زنــد، تیتــر می دهــد،  
اســت. فرهنگ بــا جغرافیــا می آیــد و نویســنده کنشــگر، این 
چندصدایــی را می نویســد. ایــن همــان بوطیقــای گم شــده 
ماست. آرمان شــهر و ایران شــهر، دو مدخل روایت داستان و 

رمان هستند؛ اما قبلش تربیت است، بعدش کنش«.    

چندی پیش ســالروز آغاز تحصن مردم مشــهد در مسجد گوهرشــاد بود. ما یاد رمانی 
افتادیم کــه اخیرًا خوانــده بودیم؛ رمانی کــه دقیقًا ناظر بر وقایع آن روز اســت و ســعید 
تشکرِی نمایشنامه نویس و اهل ادبیات داستانی آن را یک ماه پیش منتشر کرده است. رمان 
گر شــما هم مثل ما که نمی دانســتیم، نمی دانید »اوسنه« یعنی  »اوسنه گوهرشــاد«. راســتی ا
چه، بایــد بگوییــم »اوســنه« در گویش خراســانی همان »افســانه« اســت. با ما به پســتوهای 

افسانه ای بیایید که سعید تشکری همراه با زنی از قرن نهم هجری آن را ساخته است.

     کالسکه زمان به جای ماشین زمان
رمان »اوســنه گوهرشــاد« با اینکه به تازگی منتشــر شــده اما می توان آن را مهم تریــن اثر هنر و 
ادبیــات داســتانی ایــران دربــاره ایــن واقعــه تاریخــی در نظــر آورد. ماجــرای رمان، بر اســاس 
ســفرهای معــروف ادبیات داســتانی جهان با ماشــین زمان اســت. اینجا اما ســعید تشــکری، 
شــخصیت اول رمانش را که مثل خودش داســتان نویس اســت، ســوار این بار ماشــین که نه 
کالســکه زمان می کند و به هرات پنج قــرن پیش می برد تا او را در ســفر گوهرشــادبیگم به 500 

سال بعد همراهی کند.
کتر رمانش را ســوار کالســکه می کند و به هرات  اما چرا نویســنده رمان »اوسنه گوهرشــاد« کارا
پنج قرن پیــش می برد تا با گوهرشــاد بیگم به مشــهد بیایند؟ آن ها قرار اســت طــول پنج قرن 
را طی کنند تا از قرن نهم قمری به ســال 1314 شمسی بیایند. یعنی مســتقیم برسند سروقت 
تحصن مردم مشــهد در مســجدی که حاال به نام گوهرشــاد مزین شــده اســت. او در واقع قرار 
اســت پانصدســال جلوتر بیاید تا ببیند رضا پهلوی چطــور مردمی را که در مســجد او متحصن 

شده اند، به گلوله می بندد.
تا اینجای کار شاید ماجرای این رمان شما را یاد مینی سریال آمریکایی »11٫22٫63« انداخته 
باشد؛ مینی سریالی که چند سال پیش بر اساس رمان استیون کینگ با همین نام ساخته شد 
و ماجرای مردی را روایت می کرد که در طول تاریخ ســفر می کرد تا برســد بــه روزی که جان اف 
کندی در تگزاس ترور شــد. او می خواســت از ترور کندی جلوگیری کند چون بــه او گفته بودند 
گر کندی زنــده بماند، تاریخ به شــکل انســانی تری تغییر می کنــد و مثاًل بنا به سیاســت هایی  ا
که از کندی ســراغ داشــته ایم احتمااًل دیگــر آمریکا به ویتنــام حمله نمی کند. حــاال نمی گوییم 
گــر می افتــد آمریــکای امروز چــه تغییــری در ایــن رمان و ســریال  که چنیــن اتفاقــی می افتد و ا
گــر ندیده اید، داســتان را لو نــداده باشــیم. اما ماجرای کاری که ســعید تشــکری در  می کند تا ا
رمان »اوســنه گوهرشــاد« کرده، بــا »11٫22٫63« فــرق دارد و مهم ترین فرقش هم این اســت 
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ایستادگی
علیه استعمار
خلیج فـارس و سـرزمین عزیزمـان ایـران در طول تاریخ همـواره با تعرض 
و دخالت انگلستان مواجه بوده است. یکی از جدیدترین نمونه های 
آن توقیـف نفتکـش ایرانـی و سـپس واکنـش دلیرانـه ایـران بـه آن اسـت. 
»صبـح نـو« بـه بهانـه دخالت هـای تاریخـی انگلسـتان، فیلم هـا، سـریال ها و 

کتاب هایـی را بررسـی کـرده کـه بـا ایـن حال وهـوا تولیـد شـده اند.     

معرفی فیلم ها و کتاب هایی که
به دخالت انگلیس در ایران پرداخته اند

     دلیران تنگستان
کــه  تولیــدات هنــری  از قدیمی تریــن و جدی تریــن  یکــی 
مستقیمًا به دشمنی انگلستان با کشــورمان و حضورشان در 
خلیح فارس می پردازد، ســریال »دلیران تنگســتان« اســت. 
این مجموعــه در اوایل دهــه 1350 از تلویزیون پخش شــد. 
مجموعه تلویزیونی دلیران تنگســتان برداشتی آزاد از کتاب 
»دلیران تنگســتانی« نوشته محمد حســین رکن زاده آدمیت 
بــود. انگلســتان به بهانــه محاصره هــرات، به جنــوب ایران 
حملــه می کنــد و »احمد تنگســتانی« به همــراه 300 نفــر دالور 
در قلعــه ای ویــران، از ایــران دفــاع می کننــد. ســریال دلیران 
تنگســتان در چهــارده قســمت در طــول دو ســال ســاخته 
شــد و گروهــی 500 نفــری بــه کارگردانــی شــهنواز در منطقــه 
تنگستان بوشهر شامل اهرم، چغادک، تنگک، بندر سیراف 
)طاهری(، ده سولقان، شیراز و تهران و ده کمپ به طریق 16 

میلیمتری آن را فیلمبرداری کردند. 

     در چشم باد
»در چشــم بــاد« یکــی از مجموعه هــای موفــق ســیما بــه 
کارگردانی مسعود جعفری جوزانی است. این سریال تاریخی 
وقایــع سیاســی و اجتماعــی ســه دوره از تاریــخ در ســال های 
1300، 1320 و 1360 را بررســی می کنــد: دوره اول پایان دوره 
قاجــار و دوره پهلــوی، دوره دوم جنــگ جهانــی دوم و دوره 
ســوم دوره زمانــی خاصــی در بعــد از انقــالب اســالمی ایران 
)فتــح خرمشــهر( را دربــر می گیــرد. در ایــن ســریال فاخــر، به 
بخش هایــی از تاریخ ایران اشــاره می شــود که انگلســتان به 
بهانه های مختلف در آن دخالت کرده است. حمله متفقین 
و اشــغال ایران، تبعید رضاشــاه و جایگزین کردن محمدرضا 
به عنوان شــاه ایــران و... به خوبــی در این ســریال به تصویر 

کشیده شده است.

انگلســتان رکورددار اســتعمار، دخالــت و اختالف افکنی در دنیاســت. تاریخ این 
گر فقط صد ســال اخیر را بررســی کنید، متوجه  کشــور با اســتعمار عجین شــده و ا
خواهید شد که این کشور در چه تعداد از کشورها با عناوین مختلف دخالت کرده است. 
البتــه، انگلســتان در بین کشــورهای مختلف دنیــا، همواره نــگاه ویژه ای به کشــورمان 
داشــته اســت. این توجه علل مختلفی از قبیل، موقعیت ژئوپلیتیک، ســرزمین پهناور، 
اتصال به دو دریای مهم خزر و خلیح فارس، انرژی فراوان، تأثیرگذاری بر ملل مســلمان 
گــر تاریــخ سراســر پرآشــوب ایــران را مــرور کنیــم، خواهیــم دیــد کــه  و... داشــته اســت. ا
انگلیســی ها در دوره های مختلف انــواع دخالت ها را برما روا داشــته اند. ســعی در تجزیه 
مناطقــی از ایــران بــا حمایــت آقاخــان کرمانــی، رهبــر فرقــه اســماعیلیه، دریافــت امتیاز 
تأســیس بانک شاهنشــاهی، تأســیس تلگراف، تأســیس خط آهن، اســتخراج معادن و 
فلــزات و ســنگ های گرانقیمــت و آثــار باســتانی، کشــتیرانی در کارون و اســتخراج انواع 
فرآورده های دریایی در دوره ناصرالدین شــاه، جداســازی افغانســتان از ایران به واسطه 
معاهــده پاریس، ســیطره بر صنعــت نفت ایــران، دامــن زدن بــه شــورش های محلی در 
گــرگان، اصفهان و کاشــان بــرای دست برداشــتن محمدشــاه از هــرات، حمایــت از فرقه 
گمراه بابیــت، تشــکیل لــژ فراماســونی در ایران، تقســیم ایــران به ســه منطقــه و تصرف 
ک ایــران در قراردادهــای 1905 و 1915، تحمیــل قــرارداد ننگین  قســمت وســیعی از خــا
1919 که براساس آن ایران رسمًا مستعمره انگلیس معرفی شــد، روی کارآوردن پهلوی، 
حمایــت تســلیحاتی از صــدام در جنــگ تحمیلــی، دخالــت در انتخابــات سیاســی، 
کز حساس و عملیات های تروریستی و...، تنها بخشی از  نقش آفرینی در جاسوسی از مرا
خیانت های دولت خبیث انگلستان است. حاال و همزمان با آخرین خیانت انگلیسی ها 
علیه ایران در موضوع توقیف نفتکش ایرانی که به عکس العمل قاطع کشورمان دربرابر 
آن منجر شد، بد نیست برخی آثار فرهنگی-هنری مرتبط با این موضوع را بررسی کنیم. 
همان طورکــه گفته شــد، دخالت هــای انگلیس در ایــران به ده ها مورد و چه بســا بیشــتر 
می رسد؛ اما متأسفانه تابه امروز، فیلمســازان چندانی در حوزه سینما و تلویزیون به سراغ 
این خیانت ها نرفته اند. تنها چند فیلم و ســریال دراین زمینه ساخته شــده که درادامه، 

آن ها را مرور می کنیم. 
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فرهنگ و هنر

     عمارت فرنگی
دیگر مجموعــه تلویزیونی کــه در این گزارش جــای می گیرد، 
کارگردانــی محمدرضــا ورزی اســت.  »عمــارت فرنگــی« بــه 
عمــارت فرنگــی در ســال 1388 روی آنتــن شــبکه دو ســیما 
رفــت. خــط اصلــی داســتان ایــن ســریال، اتفاقــات دوران 
ســلطنت رضاشــاه از ســال 1296 تــا 1320 را روایــت می کنــد. 
داســتان ســریال عمارت فرنگی با امضــای قــرارداد 1919 آغاز 
کــه وثوق الدولــه آن را بــه ســرانجام می رســاند؛ امــا  می شــود 
آیت اهلل سیدحســن مدرس به شــدت با آن مخالفــت می کند و 
این مخالفــت باعــث به وجودآمــدن موجــی از اعتراض هایی 
می شــود؛ اعتراض هایی که وثوق الدوله را به لغو قرارداد وادار 
می کند. در این ســریال، به طورمســتقیم مســائل تاریخی ما با 
انگلســتان مرور می شــود. یکی از نکات جالب عمارت فرنگی 
اشاره به شخصیت مهم اردشیر ریپورتر است. اردشیر ریپورتر، 

رییس سازمان مخفی اطالعات بریتانیا در ایران بود. 

     یتیم خانه ایران
ابوالقاســم طالبــی یکــی از معــدود فیلمســازان ایرانــی اســت 
کــه صراحتًا بــه مســأله دخالت های انگلســتان در کشــورمان 
را در ســال 1393  ایــران«  او »یتیم خانــه  پرداختــه اســت. 
ســاخت. در آغاز جنــگ جهانــی اول کــه تمامی جهــان درگیر 
اعــالم  ایــران  بودنــد،  بی رحمانــه ای  و  ناخواســته  جنــگ 
بی طرفی می کند و از سال 1295، سه سال کشور دچار کمبود 
مواد غذایی می شــود کــه به قحطی بــزرگ معروف اســت. در 
این قحطــی بی نظیر کــه عامل اصلــی اش دولت انگلســتان 
بود، حدود 9 میلیــون نفر از مردم ایــران جان خود را از دســت 
دادند؛ یعنی فقــط در موردی خاص، چند میلیــون زن و بچه 
بی گناه ایرانی به واسطه اقدامات دولت بریتانیا کشته شدند.

     دشت های سوزان
کرمیــار  کتــاب »دشــت های ســوزان« صــادق  مؤلــف 
را  اثــر  ایــن  نیســتان  کتــاب   ،1390 ســال  در  اســت. 
منتشــر کــرده اســت. پرداختــن بــه مســائل و دقایقی از 
رویدادهــای دوره ای از تاریــخ ایران که دربــاره وقایعی 
از جنــگ جهانــی اول و حضــور کشــورهای بیگانــه در 
ایــران اســت، همــراه بــا نگاهــی بــه دوران حکومــت 
ناصرالدین شــاه در البه الی عباراتی کــه از حال وهوای 
قصه ای دور نمی شــوند، از وجــوه تأثیرگــذار این کتاب 
به شــمار می آیند. افزون براین، تمرکز بــر نقش و حضور 
کشــورهای انگلیــس و آلمان بــر وقایــع آن دوره از تاریخ 

ایران، یکی از نقاط تمرکز کرمیار بر این رمان است.

     بر جاده های آبی سرخ
را  خ«  آبــی ســر »بــر جاده هــای  ابراهیمی کتــاب  نــادر 
نوشته و در ســال 1395، نشــر روزبهان آن را چاپ کرده 
خ« حکایت  اســت. داســتان بلند »بر جاده های آبی سر
جوانمردی و رشــادت دالورمــرد جنوبی گمنامی اســت 
کــه خــواب و آرامــش را  به نــام »میرمهنــای دوغابــی« 
درحدود یک دهه از اســتعمارگران هلندی، انگلیسی، 
نــادر  زنده یــاد  نویســنده،  ربــود.  عثمانــی  و  پرتغالــی 
ابراهیمــی، با پانــزده ســال مطالعه دربــاره زندگــی این 
مبارز جنوبــی وطن خــواه به خوبــی از عهده شناســایی 
و معرفــی نهضــت مقاومــت وطن پرســتانه میرمهنــای 

دوغابی برآمده است.

     برادر انگلستان
»برادر انگلســتان« اثــر علیرضا قزوه را انتشــارات ســوره 
کــرده اســت. ایــن رمــان  مهــر در ســال 1396 منتشــر 
نخســتین رمــان قــزوه اســت کــه انتشــارات ســوره مهر 
چــاپ آن را برعهــده اســت. »بــرادر انگلســتان« وقایــع 
پــس از کودتــای 28 مــرداد 1332 را روایــت می کند و تا 
روزهای پس از انقــالب نیز ادامــه می یابــد و خواننده را 
وارد حال وهــوای داســتان می کنــد. شــایان ذکر اســت 
در ایــام نمایشــگاه کتــاب تهــران، می خواســتند رمــان 
را از غرفه ســوره جمــع آوری کنند؛ زیرا گمــان می کردند 

نویسنده می خواهد به رییس جمهوری کنایه بزند!    

نویسنده: صادقکرمیار

انتشارات:   نیستان

نویسنده: نادرابراهیمی

انتشارات:   روزبهان

نویسنده: علیرضاقزوه

انتشارات:   سورهمهر

     جنگ نفتکش ها
البته در بیــن همین چند فیلم و ســریال باید »جنــگ نفتکش ها« را هــم در نظر بگیریم. 
این فیلــم به طورمســتقیم ارتباطی با انگلســتان نــدارد؛ امــا تصویری جــدی از مقاومت 
ایرانیان در خلیح فارس درمقابل دشمنان دارد. محمد بزرگ نیا در سال 1372 این فیلم 
را ساخت. زمان جنگ ایران و عراق است و دامنه جنگ به خلیح فارس نیز کشیده شده 
و کشــتی های نفتکش ایرانی با حمله دشــمن روبه رو می شــوند. دراین میان، ناخدایی 

جوان تصمیم می گیرد با کشتی نفتکش از تنگه هرمز عبور کند.



فرهنگ و هنرفرهنگ و هنر

تیر  98      مشاره  709
 دوره جدید

قصه هایی
دور از پایتخت
محسنشهمیرزادی

نـام محمدعلـی جعفـری بیـش از هر زمانی با »قصه دلبری« بر سـر زبان ها 
افتـاد. اگرچـه ایـن کتـاب در فضـای خاطره نـگاری روایـت شـده اسـت امـا 
خاسـتگاه جعفـری جـای دیگـری بـود. او را می تـوان قبـل از هـر عنوانـی، 
داسـتان نویس نامید که پیش  از این »شـغل شـریف« و »خانه مغایرت« را به عنوان 
آثـار برجسـته داسـتانی خـود وارد بـازار نشـر کـرده بـود. پـس از »قصـه دلبـری«، 
»عمارحلـب« و »سـربلند« کـه در فضـای خاطره نـگاری روایـت شـده اند، جعفـری 
بـار دیگـر سـراغ ادبیـات داسـتانی و داسـتان کوتـاه رفته اسـت. »عروسـی الکچری« 
که به همت انتشـارات شـهید کاظمی منتشـر شـده، در نمایشـگاه کتاب تهران مورد 
اقبـال قـرار گرفـت و بـه همیـن مناسـبت »وطـن امـروز« بـا ایـن نویسـنده جـوان بـه 

گفتگـو پرداختـه اسـت کـه منتخبـی از آن را تقدیـم می کنیـم.     

گفتگو با نویسنده »عروسی الکچری«

کتــابروایتهایــیبدیــعوبکــراز دردوداســتاناول
مواجهــهاســالمویهــودآوردهایــد.امــاایــنمضمــوندر
داســتانهایبعدیجایخــودرابهموضوعــاتدیگری
میدهد.تمایــلنداریدادامــهاینداســتانهایکوتاهرا

درقالبداستانیبلندیارمانروایتکنید؟
یکــی، دو ســوژه دیگــر در فضــای داســتانی بلنــد دارم امــا 
به قول معروف آنها را در آب نمک گذاشــتم. اینکه چه زمانی 
بنشــینم پای آنهــا و شــروع کنم به نوشــتن، هنوز مشــخص 
نیســت. چون درگذشــته محله هایی داشــتیم به نــام محله 
»یهودی هــا« و اتفاقــات ریزودرشــتی در آنجــا افتاده اســت. 
کســی هم متأســفانه به آنها نپرداخته و این موضــوع مغفول 
کوتــاه  مانــده اســت. مــن آن را در فضــای ایــن دو داســتان 
آورده ام کــه البتــه جــای پرداخــت بســیار بیشــتری دارد. بــه 
نظــرم بایــد روزی این اتفــاق بیفتــد کــه چنیــن مضمونی در 

ح شود. فضای رمان مطر
 

مــادرپسزمینــهعمــدهآثــارشــما،بــاروایتــیازفضــای
بومییــزدمواجهیم.بخشــیاشبهایندلیلاســتکه
یزدمحیطزیستشــمااســتامانمیتوانهمهآنرابه
ایــندلیــلارجــاعداد،آنهــمبــرایداستاننویســیکه
مشخصهاصلیکارشتخیلاســت.دلیلاینتعمددر

استفادهازفضایبومییزدچیست؟
یک دلیلــش همــان چیزی اســت کــه گفتیــد. من بچــه یزد 
هســتم و در این زیســت بوم زندگــی می کنم. دلیــل دیگر این 
اســت که وقتی مخاطب اثری را می خواند دوست دارد حین 
خوانــدن فضاهــای جدیــدی را تجربــه کنــد. متأســفانه جــو 
پایتخــت و فضــای رســانه ای اش بــه شــکلی بوده اســت که 
خیلی از نویســندگان شهرســتانی وقتی می خواســتند روایتی 
را داشــته باشــند، بــاز هــم در فضــای کالنشــهر و تهــران ســیر 
می کردند. بــه نظــرم اآلن مخاطــب فضاهای بومی و ســنتی 
را بیشــتر می پســندد. در کارهــای قبلــی ام کــه فضــای یــزد را 
روایت می کرد، خیلی ها از آن استقبال  کردند. به همین خاطر 
بیشــتر تعمد دارم فضای یزد را در داستان های خودم تصویر 
کنم. درکنار همه اینها، عالقه و تعصبی که به شــهر خودمان 

داریم، در آثارم نادیدنی نیست.

درجهــانادبیــاتداســتانی،خیلیهاداســتانکوتــاهرا
مقدمهوپلیبهجهانداستانیبلندورمانمیدانند.در
واقعهویتمســتقلومعینیبــرایداســتانکوتاهقائل
نیســتند.درعرصهفیلمســازیهــمهمیننســبتبرای
فیلمکوتاهوفیلمداســتانیبلندوجــوددارد.اماباوجود
کچری«کهبعــدازچاپرمانوآثارمســتند »عروســیال
داستانیبهانتشــاررســیدهاســت،بهنظرمیرسدشما

نظرمتفاوتیدارید.اینچنیناست؟
فضای داســتان کوتاه مســتقل اســت و کارکــرد مخصوص به 
خودش را دارد. فضای داســتان بلند هم همین طور. داستان 
کوتاه نســبت به خاطــره و داســتان بلند یک وجــه هنری تری 
دارد و قشر نخبه تری سراغ آن می آید. من دغدغه داشتم فقط 
مخاطبــم را عامه مردم قــرار ندهم، بلکه داســتان خوان های 

شــمادرآثارقبلیتانازفضایداســتانیبهســمتمســتندنگاریرفتــهبودیدو
کنون کارهایتانبامضمــونمدافعانحرمموردتوجــهمخاطبانقــرارگرفت.ا
باردیگروبعداز»شغلشریف«بهفضایداســتانکوتاهبازگشتهاید.چهچیزیشمارا

کچری«کشاند؟ بهداستانکوتاهو»عروسیال
من هنوز دلم بیشتر با داستان و رمان است. از سر رفاقتمان با شهید محمدخانی به سمت کار 
مستند شهدا رفتیم و یک جورهایی خدا همین طور پشــت سرهم برایم در این فضا کارهایی را 
ردیف کرد و موجب شــد در این فضا بمانم. در حال حاضر در فضای نوشــتن نه کاماًل مستند را 

کنار گذاشته ام و نه داستان و رمان را. می خواهم هردو را با هم داشته باشم.

برخالفآثارداستانکوتاهقبلیشــماکهکلکتابنختسبیحمشترکیداشت،اینبار
گردر»شغلشریف«همهداستانهای شاهدچنینمضامینمشترکینیستیم.یعنیا
کوتــاهبــاوجــودمســتقلبــودنبــامضمــونخانــوادهروایــتمیشــد،ایــنبــارشــاهد

داستانهاییبامضامینوفضاوتاریخمتفاوتیهستیم.
مــن هــر از گاهــی بنــا بــر دغدغــه و مشــغولیت ذهنــی ام در حوزه هــای مختلــف یک داســتان 
می نوشــتم. این چند داســتان را خیلی دوســت می داشــتم و گفتم خــوب اســت در قالب یک 

کتاب منتشر شود.
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حرفــه ای نیــز مخاطــب مــن باشــند. بــه همیــن خاطــر آن فضــا را کنار 
نگذاشــتم و از آن دور نشــدم. همچنیــن در فضــای داســتان، وقتی بنا 
داشــته باشــید پیام و پایان بندی هدفمندی روایت کنید، اثر داستان 
کوتاه از فضای مســتند و مستقیم گویی بیشتر اســت. به همین دالیلی 
که گفتم ازجمله وجه هنری، اثرگذاری بیشــتر و مخاطب حرفه ای تر، 
به نظر می رسد داستان کوتاه  گونه مناســبی در فضای داستانی است، 

بی آنکه آن را پل یا مقدمه داستان بلند بدانیم.
 

دلیلکمکارینویسندگانمتعهددراینحوزهراچهمیدانید؟
متأسفانه در فضای ما و بین دوستان ما داستان خوانی و رمان خوانی 
خیلی رواج ندارد. صدالبته که در ســال های اخیر رونق بســیار خوبی 
کراه نســبت به رمان و قصه  کرده اســت اما همچنان بسیاری با ا پیدا
کــه معتقدنــد چــرا مــا بایــد در جهــان  تخیالت  مواجــه می شــوند، چرا
ایــن پیش زمینــه فکــری موجــب  یــک نویســنده دخیــل شــویم؟ 
می شــود که کمتر ســراغ داســتان و رمــان برونــد. بعضــی از مخاطبان 
کچــری را خواندنــد آن را بــا قصــه دلبــری مقایســه  وقتــی عروســی ال
می کردنــد. درحالی که اصاًل وجه مشــترکی میــان این دو وجــود ندارد 
که بخواهند با هم مقایســه شــوند. این بــه همان مســاله بازمی گردد 
کــه مخاطب های مــا خیلی داســتان خوان حرفــه ای نیســت. تمایل 
مخاطب مذهبی به داســتان خوانی بسیار بیشتر شــده است اما تا حد 

مطلوب و به نسبت نخبگان جامعه هنوز فاصله است.

آیاکارجدیدیدردستانتشاردارید؟
دو اثــر داریــم. یکــی اش دربــاره زندگــی شــهید حدادیــان و دیگــری 
سفرنامه ســوریه است که مربوط به ســفر ســال 96 بنده به این کشور 
است. اثر دیگری هم در دست چاپ اســت که در فضای رمان روایت 

می شود که اآلن نمی توانم جزئیاتی از آن را بیان کنم.     

کوچه پس کوچه های یزد
کچری« شــامل پنچ داســتان کوتاه با زمینــه مذهبی  »عروســی ال
گانــه ای دارد. این داســتان ها در  ع جدا اســت که هر کدام موضــو
کتــاب  خ می دهــد.  فضــای بومی یــزد و در کوچــه پــس کوچه هــای آن ر
کچری« در ســال 1398 در 80 صفحه  توسط انتشاراتی شهید  »عروسی ال
کاظمی منتشــر شــده اســت. محمد علی جعفــری نویســنده جــوان یزدی 
متولد 1366 است و پیش از این کتاب هایی در حوزه زندگینامه داستانی 

شهدا و بزرگان نوشته است. 
کچــری« دربــاره این اثر  محمدعلــی جعفری نویســنده کتــاب »عروســی ال
می گویــد: شــخصیت های داســتان ها یــزدی و روایتگــر برخــی از رســم و 
خ داده اســت. برای روایت  رســومات یزدی ها بوده که در بستر این شــهر ر
داســتان ها یزد را انتخاب کــردم زیرا خودم یزدی هســتم و دوســت دارم از 

طریق داستان فضای یزد را به مخاطب نشان دهم.
جعفــری که نوشــتن داســتان های ایــن کتــاب را از پنج ســال گذشــته آغاز 
کرده اســت، می گویــد: در کنــار کارم هر ســوژه ای که بــه نظرم می آمــد آن را 
به صورت داســتان می نوشــتم و بعد از اینکه دیدم این داستان ها قابلیت 
کچری« که  کتاب شــدن دارد، به فکر آن افتــادم تحت عنوان »عروســی ال

عنوان یکی از داستان های کتاب نیز هست، آن را منتشر کنم.
جعفــری در مــورد بهتریــن نوشــته خــود معتقــد اســت: قصــه دلبــری کــه 
خاطــرات شــهید محمدخانــی از زبــان همســر شــهید روایــت شــده اســت، 
بهتریــن اثری بوده کــه بنده نوشــتم و مورد اســتقبال ویژه مخاطبــان قرار 
گرفته اســت. من با دغدغه فرهنگی وارد وادی نویســندگی شــدم و بیشــتر 
آثارم با زمینه مذهبی و فرهنگی بوده اما با نگاهی آثار خود را می نویسم که 

همه اقشار جامعه بتوانند با آن مأنوس و ارتباط داشته باشند.    
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غوطه وری در واژه ها

پس از مدتی ســر وقــت کتابخانــه و کتاب هایمان که 
زیــادی  تفــاوت  هــم  بــا  دیگــر  کثرشــان  ا می رویــم 
نمی کننــد، چــون تقریبــًا چیــز زیــادی از آنهــا یادمــان نمی آید؛ 
محتوای هــر کتاب صرفــًا به صورتی مبهــم و آشــفته از ذهن ما 
عبــور می کنــد. در چنیــن مواقعــی ابتدا پریشــان می شــویم که 
مشکل از حافظٔه ضعیف خودمان اســت یا شاید کتاب ها تأثیر 
اندکــی بــر مــا داشــته اند. امــا وقتــی می فهمیــم بســیاری از 
دوســتانمان هم همین تجربه را دارند کمی احســاس آسودگی 
گــر محتــوای کتاب هــا تــا بدیــن حــد کم بــه خاطر  می کنیــم. ا
می مانند، اساســًا اهمیــت مطالعه در چیســت؟ رولــف دوبلی، 
نویسندٔه کتاب »هنر شفاف اندیشیدن«، پیشنهادهایی دارد.

بگذاریــد بــا یــک مثــال ســاده مســئله را توضیــح دهــم. هــر 
گانه  بلیــت قطــار چنــد ســفره در ســوئیس شــش بخــش جدا
دارد. پیــش از آغاز ســفر، شــما کارت خــود را در یک دســتگاه 
نارنجی رنگ قــرار می دهید که تاریــخ و زمان ســفر را روی آن 
ج می کنــد و بخش کوچکی از گوشــه ســمت چــپ کارت را  در
برمــی دارد. زمانــی که هر شــش بخــش کارت مورد اســتفاده 
قرار گیرد، اعتبــار بلیت به پایان رســیده و بلیت بــی ارزش به 

شمار می رود.
به همین ترتیب، برای خواندن کتاب ها نیز بلیتی را با پنجاه 
بخــش متفــاوت در نظر بگیــرد. درســت به شــیوه بلیت های 
قطار، در اینجا نیز پیــش از هر بار خواندن کتــاب، باید یکی از 
این بخش هــا را ثبت کنیــد؛ اما بــر خالف بلیت چند ســفری، 
این تنها بلیت شــما خواهد بود و نمی توانید در صورت تمایل 
یکی دیگــر تهیه کنیــد. زمانی کــه اعتبــار این بلیت بــه اتمام 
رسد، شما قادر به باز کردن هیچ کتاب دیگری نخواهید بود و 
با وجود اینکه در سیســتم حمل نقل، امکان فرار از باجه ثبت 
بلیت وجــود دارد، در اینجا هیچ تقلبی ممکن نیســت. شــاید 
بپرســید که تنها پنجــاه کتاب بــرای تمام عمر؟ ایــن موضوع 
احتمااًل برای بســیاری افراد اهمیت چندانی نــدارد، اما برای 
شــما کــه در حــال خوانــدن ایــن مقالــه هســتید، چشــم انداز 

رولفدوبلیترجمهعلیحاتمیان

اهمیت مطالعه در چیست؟
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کی اســت. چطــور ممکــن اســت حتــی فــردی نیمه  وحشــتنا
متمدن زندگی خود را با این تعداد محدود کتاب به سر برد؟

     ابرهای آشفته
کتابخانــه خصوصــی مــن شــامل ســه هــزار کتــاب اســت که 
از  یــک ســوم  یــک ســوم آن هــا خوانــده شــده اند،  تقریبــًا 
آنهــا نیمه خوانــده مانده انــد و یــک ســوم دیگــر نیــز اســاس 
هــر  نیــز  جدیــدی  کتاب هــای  هســتند.  دســت نخورده 
ســال به طــور مرتب بــه ایــن تعــداد اضافــه می شــوند، آن ها 
خــالص  برخــی  شــر  از  را  خــود  و  می کنــم  دســته بندی  را 
می ســازم. کتابخانه من در مقایســه بــا فردی چــون اومبرتو 
کــو بــا کتابخانــه ای بــه بزرگــی ســی هــزار کتــاب، نمونه ای  ا
پیش پاافتــاده محســوب می شــود. بااین حــال و علی رغــم 
تعداد محدود کتاب ها، محتوای آنها صرفًا به صورتی مبهم 
به یادم مانده اســت. در واقع وقتی به جلد آنها نگاه می کنم، 
نوشــته های هر کتاب به صورت ابری گذرا و آشــفته از ذهنم 
می گذرد که با احساسات مبهمی آمیخته اند. گاه صحنه ای 
از کتابــی در نظــرم مجســم می شــود و گاهــی نیــز جملــه ای 
همچــون قایقــی پارویــی و روان در مــه، بــه آرامی می آیــد و 

ناپدید می شود.
بــه نــدرت می توانــم یــک کتــاب را بــه اختصــار جمع بنــدی 
کنــم. برخــی از کتاب هــا در قفســه هســتند کــه نمی توانــم با 
اطمینان بگویم که آیا تا بــه حال آنها را خوانــده ام یا نه. این 
کتاب هــا را بایــد بــاز کنــم و صفحــات عالمت گذاری شــده و 
کنده در حاشــیه کتاب را جستجو کنم. در  یادداشت های پرا
چنین لحظاتــی نمی دانم حافظه ضعیف مــن خجالت آورتر 
اســت یا کتاب هایی که آشــکارا تأثیر اندکی بر مــن نهاده اند. 
البته زمانی که از رویارویی بســیاری از دوستانم با تجربه ای 
گاهی یافتــم تا حــدودی احســاس آســودگی کردم.  مشــابه آ
ایــن وضعیــت نــه تنهــا در خصــوص کتاب هــا، بلکــه درباره 
مقــاالت، گزارش هــا، پژوهش هــا و متــون ادبــی نیــز صــدق 
می کند کــه زمانی با لــذت خوانده شــده اند، اما اغلــب آنها به 

نحو شرم آوری به سختی به یاد آورده می شوند.

     لذت خواندن
کتاب هــا تــا  گــر محتــوای  کــه ا حــال پرســش اینجــا اســت 
بدین حد کم بــه خاطر می مانند، اساســًا اهمیــت مطالعه در 
چیســت؟ تردیــدی نیســت کــه مطالعــه لذتــی زودگــذر را بــه 
دنبــال خواهــد داشــت؛ امــا ایــن لــذت زودگــذر را می تــوان از 
خوردن یک شــیرینی لذیذ هم بــه دســت آورد، بی آنکه از آن 
انتظار داشته باشیم تا شخصیت ما را شــکل دهد. به راستی 

چرا اثر کتاب ها مدت کوتاهی با ما می ماند؟
کتــاب  دلیــل ایــن امــر را بایــد در نادرســتی شــیوه خوانــدن 
جســتجو کــرد. کتاب خوانی ما بــه حد کافــی گزیــده و دقیق 
نیست. ما به خود اجازه می دهیم که در میان متون مختلف 
سرگردان شویم و به جای آموزش شیؤه یافتن شکار ارزشمند 
و کمیاب، آزادانه به هر ســو گردش کنیم. در واقع مهم ترین 
و ارزشــمندترین منبــع خــود را بــرای چیزهایی که ســزاوار آن 

نیستند، به هدر می دهیم.

امروز من به گونه ای سراســر متفاوت با ســالیان پیش کتاب 
می خوانــم. بــی تردیــد میــزان کتــاب خواندنــم بــا گذشــته 
کمتــر و بهتــری را  کتاب هــای  یکســان اســت، امــا اینــک 
می خوانم و هر یــک را نیز دو بــار مطالعه می کنــم. در واقع به 
شدت گزیده خوان شــده ام و تنها با کمتر از ده دقیقه، درباره 
خواندن یا نخواندن هر کتاب تصمیم می گیرم. تصور بلیت 
چند ســفری در این ســخت گیری مــرا یــاری می کنــد. از خود 
می پرسم آیا کتابی که من در دست دارم ارزش قربانی کردن 
یکی از بخش های بلیت را دارد؟ پاسخ در موارد اندکی مثبت 
است. کتاب هایی که خوانده می شــوند هم بر اساس اصول 

معین شده، بالفاصله مورد بازخوانی قرار می گیرند.

     نت های تکراری
به راســتی چــرا نباید هــر کتــاب را دو بــار خواند؟ در موســیقی 
ما هر قطعــه را بارهــا و بارها گــوش می دهیم. نوازنــدگان نیز 
به خوبی می دانند که نواختن اســتادانه یک قطعه تنها پس 
از بازخوانی چندباره آن و تمرکز کامل میســر می گردد، آن هم 
پیش از اینکــه نوازنده با عجلــه در پی قطعه دیگری باشــد. 

چرا نباید با کتاب ها نیز همین گونه رفتار کرد؟
تأثیــر دومیــن مطالعــه کتــاب، صرفــًا دو برابــر نخســتین بــار 
نیســت، بلکــه بســیار بیشــتر اســت. مــن بــر اســاس تجربــه 
شــخصی، آن را بیش از ده بار بیشــتر از اولیــن خوانش کتاب 
گر بعــد از خوانــدن اول 3  مؤثر می دانم. بــه این صــورت که ا
درصد از کتاب را به یاد می آورم، پس از دومین نوبت، میزان 

یادآوری به 30 درصد می رسد.
این نکتــه مرا بارهــا و بارها متعجب ســاخته اســت کــه وقتی 
به آرامی و با تمرکز مطالعه می کنیم تــا چه حد دومین مطالعه 
را خوانشــی جدیــد می یابیــم و درکــی عمیق تــر از نتایج چنین 

خواندنی به دست می آوریم. 
هنگامی که داستایفسکی در 1867 به تابلو »جسِم درگذشته 
مســیح در آرامــگاه« در شــهر بــال نــگاه کــرد، چنــان مســحور 
نقاشــی شــد که همســرش به ناچار پس از نیــم ســاعت او را از 
مقابل تصویر کنار کشــید. جالــب آنکه او دو ســال بعــد از این 
زمان همچنان می توانست نقاشی را در رمان خود به تفصیل 
ح دهد. آیا عکســی فوری با یک گوشــی آیفون قادر است  شــر
چنین تأثیری داشــته باشــد؟ احتمااًل پاســخ منفی است، زیرا 
نویســنده بزرگ باید خــود را در نقاشــی غــرق کند تــا بتواند در 
آینده به نحــوی ســازنده از آن در آثار خویش بهره گیــرد. واژه 
کلیدی در اینجا غوطه وری اســت که درســت در نقطه مقابل 

موج سواری قرار می گیرد.
اجــازه دهیــد بحــث را با اشــاره بــه چهــار نکته بــه پایــان برم. 
نخست در باب اثربخشی که تا حدود زیادی امری فنی به نظر 
می رســد. آیا داوری کتاب ها کاری درست است؟ پاسخ مثبت 
است. این نوع مطالعه بر سودمندی و برخورد غیر احساساتی 
متمرکز اســت. اجــازه دهیــد احساســات را بــرای فعالیت های 
گر کتاب، به دلیــل فقر محتوا  دیگر نــگاه داریم. فکر می کنــم ا
یا خواندن نادرســت، اثــری در مغز باقــی نگذارد، زمــان را هدر 
داده ایــم. در واقع بــه لحاظ کیفــی، کتاب با خوردن شــیرینی 

لذیذ یا پرواز بر فراز کوه تفاوتی بنیادین دارد.    

به راستی چرا 
نباید هر کتاب 

را دو بار خواند؟ 
در موسیقی 

ما هر قطعه را 
بارها و بارها 

گوش می دهیم. 
نوازندگان نیز 

به خوبی می دانند 
که نواختن 

استادانه یک 
قطعه تنها پس از 

بازخوانی چندباره 
آن و تمرکز کامل 

میسر می گردد، آن 
هم پیش از اینکه 

نوازنده با عجله 
در پی قطعه 

دیگری باشد. چرا 
نباید با کتاب ها 

نیز همین گونه 
رفتار کرد؟
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کدام بهتر است؛
کاغذی یا صوتی؟ کتاب 

چشــم ما در خواندن یک کتاب، پس رونده است. این یعنی 
پــس از اتمــام یک جملــه بــاز می گــردد و دوبــاره آن را بررســی 
می کند. این کار آنقدر سریع اتفاق می افتد که ما حتی متوجه 

آن نمی شویم.
دومیــن عامل، ســرنخ هایی اســت کــه کتــاب فیزیکــی به ما 
ارائه می دهــد و کتــاب صوتــی مــا را از آن محــروم می کند. ما 
ج از  در کتاب فیزیکی با فهرســت بندی، عنــوان و مــوارد خار
بحث و پرانتزها مواجه هســتیم. تمامی این موارد می توانند 
به شــکل گیری بهتِر ســاختار مطلب کمک کنند؛ در صورتی 

که در کتاب صوتی از این موارد محروم هستیم.
کتاب هــای الکترونیکــی پدیده هــای جالبــی هســتند، شــما 
قصــد داریــد دوبــاره بــه روش ســنتی کتــاب خوانــدن دامــن 
بزنید، اما همچنان نمی خواهیــد از تکنولوژی عقب بمانید، 
در نتیجه از کتاب های الکترونیکی اســتفاده می کنید. یکی 
از تحقیقاتی که اخیرًا توســط دانشــمندان انجام شــد، ثابت 
کــرد کســانی کــه کتاب هــای فیزیکــی و چاپــی می خواننــد، 
می توانند جزئیات بیشــتری را نسبت به کســانی که از کتاب 

الکترونیکی استفاده می کنند به یاد بیاورند.
گرچه اســتفاده کنندگان از کتاب های الکترونیکی ســرعت  ا
خوانــدن بیشــتری دارنــد، امــا نمی تواننــد بــه خوبــی گــروه 
کتاب هــای چاپی ترتیب وقایــع را به خاطر بیاورنــد. کاربران 
گاهی نســبت  کتاب هــای الکترونیکــی ادعای بیشــتری در آ
به اطالعات کلــی و جزئی کتاب دارند، اما اصــواًل در آزمون ها 

موفق نیستند.
گرچــه کــه بــا وجــود تمــام ایــن ضررهــا و فوایــد، نمی تــوان  ا
کتاب های الکترونیکی، چاپی و صوتی را دســته بندی کرد، 
گر شــما  هــر کــدام از آنهــا جایــگاه خــاص خودشــان را دارند. ا
قصد دارید که در میان تحرک بدنی اندکــی از اطالعات فالن 
فیلسوف را فرا بگیرید، پس کتاب صوتی بهترین روش برای 
گر می خواهیــد یک مطلب کامــاًل جدید و  این کار اســت. اما ا
البتــه غامــض و ســخت را یــاد بگیریــد، بهتــر اســت در زمــان 
ســفر کنید و به قبل از انقــالب برگردیــد و از کتاب های چاپی 
استفاده کنید. مطمئنم که از میزان عمق یادگیری خودتان 

غافلگیر خواهید شد!    

دانشمندان ثابت کرده اند که ساختار و بستر یادگیری می تواند نقش بسیار زیادی در 
ســرعت و عمــق یادگیــری داشــته باشــد. مثــاًل نــوع کتــاب شــما اعــم از فیزیکــی یــا 

الکترونیکی یا حتی کتاب صوتی می تواند در این زمینه تاثیرگذار باشد.
باور عامه مردم این اســت که وقتــی یک درس یا یک مهارت را ســریع یــاد می گیریم، پس این 
گر روند یادگیری مــا در یک عرصه خاص کند باشــد، پس آنچنان  یعنی باهوش هســتیم. اما ا
هم باهوش نیســتیم و نظــرات جالبــی را راجع به خودمــان نخواهیم شــنید. اما داشــنمندان 
ثابــت کرده اند کــه ســاختار و بســتر یادگیــری می تواند نقش بســیار زیــادی در ســرعت و عمق 
یادگیری داشته باشد. مثاًل نوع کتاب شما اعم از فیزیکی یا الکترونیکی و یا حتی کتاب صوتی 

می تواند تاثیرگذار باشد.
استفاده از انواع کتاب صوتی فواید بسیار زیادی دارند. شما می توانید در هر جا و مکانی به آنها 
گوش دهید، حتی در ماشــین یا روی تردمیل. بــه عالوه، درخت کمتری هم برای تولیدشــان 
کثر عالقمندان می توانند از روان بودن زبان فارسی در کتاب صوتی  قطع می شود. همچنین ا
لذت ببرند. اما با توجه به تحقیقاتی که اخیرًا توســط دانشــمندان انجام شــده، کتاب صوتی 
گر قرار است یک مهارت مهم را فرا بگیرید، قطعًا باید از  فقط به درِد پر کردن اوقات می خورد! ا

یک کتاب فیزیکی استفاده کنید.
در یکی از تحقیقاتی که چند ســال پیش انجام شــد، 48 دانشــجو به دو گروه تقســیم شدند. 
گــروه اول به یک فایــل صوتی راجع بــه یک مقاله روانشناســی کــودک گوش فرا دادنــد. گروه 
دوم، آن را بــه صــورت فیزیکــی در اختیــار داشــتند. هــردوی آنهــا زمــان و حــواس پرتی هــای 
مشــابهی را در هنگام یادگیری تجربه کردند. اما نمره آنها در امتحانی که از مقاله گرفته شــد، 

متفاوت بود! گروه کتاب فیزیکی 81 درصد درست، گروه کتاب صوتی 59 درصد درست.
آیا می دانید فرق میان 81 و 59 درصد چقدر اســت؟ این تفاوت به اندازه تفاوت میان نمره 18 
و 10 اســت، پس آن را دســت کم نگیرید. حال به این ســؤال بپردازیم که چرا خواندن یا گوش 

دادن به یک مطلب، روی میزان یادگیری آن تأثیر دارد؟
دانشگاه ویلینگهام توضیح می دهد که دو عامل مهم در این ماجرا دخیل هستند. اولین مورد 
این اســت که خوانش ما کندتر از گوش دادن ماســت. نکته مثبت این کار اینجاســت که کند 
بودن می تواند به دریافت عمیق تر اطالعات جدید کمک کند. حدود 10 تا 15 درصد از حرکات 

یگانهسهرابی



جمعیـت  در  فقیـه  ولـی  نمایندگـی  همـت  بـه  کرامـت  دهـه  بـا  همزمـان 
مـردم  یاریگـر  شـاخص  چهره هـای  از  تجلیـل  بـرای  مراسـمی  هال احمـر 
سـیلزده بـا عنـوان »تكریـم کریمـان« برگـزار شـد. در صفحـات نسـخت ایـن 
و  گـزارش  ادامـه  در  و  داشـته ایم  مبـارک  رویـداد  ایـن  بـه  نگاهـی  بخـش 
ک،  خبرهایـی از دفاتـر اسـتانی نمایندگـی ولـی فقیـه در هال احمـر در ارا
خراسـان جنوبی، قم، خراسـان شـمالی، تهران و ایام را برای شـما انتخاب 
گـزارش سـفر بـه اسـتان اردبیـل و معارفـه مسـئول جدیـد دفتـر  کرده ایـم. 
نمایندگـی ولـی فقیـه در ایـن اسـتان و گزارش شـرکت در جشـنواره شـهدای 

گیـان دیگـر مطالـب ایـن بخـش را تشـكیل می دهـد. امدادگـر اسـتان 

هالل

76

کرامت مرد، دین اوست
پیروز نهایی ملت ایران است
کنند گام دوم تالش  همه بخش ها در جهت حرکت در مسیر  بیانیه 
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کرامت مرد، دین اوست
نخستین آیین تکریم کریمان برگزار شد

ولــی فقیــه در جمعیــت هالل احمــر جمهــوری اســالمی ایران 
بر پــا می کنیم چــرا کــه از وظایــف ذاتــی جمعیــت هالل احمر 
کرام،  تقدیر خدمــات بدون منت مردم و تشــویق ایشــان به ا

خیرخواهی و انفاق است.
وی افزود: حوزه نمایندگی ولی فقیه بــرای تجلیل از فعاالنی 
که در حادثه سیل اخیر اقدام و فعالیتی کریمانه انجام دادند 
ســتادی را تشــکیل داد و بــا همفکــری و مشــارکت ســازمان 
روابــط عمومی جمعیــت  کل  اداره  و  داوطلبــان و جوانــان 
کــه در بیــرون از جمعیــت  کســانی  هالل احمــر و هم چنیــن 
کــه  مشــغول خدمت رســانی هســتند، تعــدادی از افــرادی 
کریمــان را در اختیــار داشــته باشــند  می توانســتند عنــوان 

شناسایی که از این جمع پنج نفر معرفی و تقدیر می شوند.
معــاون فرهنگــی و امــور آموزشــی و پژوهشــی نمایندگــی ولی 
فقیه در هالل احمــر افــزود: منظــور از کریمان در آییــن تکریم 
افرادی هســتند که فعالیتی متفاوت از دیگران انجام دادند. 
در حادثه سیل اخیر، بسیاری از افراد حضور داشتند و خدمات 
خالصانــه ای ارائــه کردنــد، اما عــده ای بودند که خدمتشــان 
ویژه تــر بــود و البته کســانی که خدماتشــان به صــورت مادی 
بود و البته بسیار اهمیت داشــت را در این ارزیابی قرار ندادیم 
چــرا کــه آن هــا خیرینی هســتند کــه معمــواًل توســط ســازمان 
داوطلبان مورد تکریم قرار می گیرند و مــا ویژگی کمک مادی 
را از شــاخص های انتخــاب کریمــان حــذف کردیــم. غیــر از 
ایــن، ویژگــی مهمی که مــورد نظر بــوده، ایــن که فعالیتشــان 
نافع باشــد، یعنی کاری که در ســیل کردند نفع ویژه ای برای 
عده زیــادی داشــته باشــد و نمایشــی هم نباشــد. تعــدادی از 
ک انتخاب شــدند، اما افراد زیادی بودند  دوســتان با این مال
کــه می توانســتند در ایــن دایــره قــرار بگیرنــد ولی به هــر حال 
بضاعت و توان ما در انتخاب همین تعداد بود و امیدواریم که 
این جریان، قدمی برای ترویج روحیه کرامت در جامعه باشد، 
همان طور که حضرت علی علیه السالم می فرمایند: کرامت، 
گــر در افراد تقویت شــود،  ویژگــی منحصر به فردی اســت که ا

زمینه شکل گیری فضائل اخالقی را پدید می آورد.
دکتر احمدوند در ادامه تصریح کرد: مهم ترین عنصر معنوی 
کنــون، وجود روحیــه کریمانه در مردم  امتداد تمدن ایران تا
ایران اســت. هــر زمــان ایــن روحیــه تقویــت شــده، اتفاقات 

ارزشمندی در کشور رقم خورده است.
در این مراسم که به همت معاونت فرهنگی حوزه نمایندگی 
ولــی فقیــه در هالل احمــر برگــزار شــد، از پنــج تــن از کریمــان 
نمونه حامد هادیــان خبرنگاری که در بحرانی ترین شــرایط 
با کم تریــن امکانات، ســیل را روایــت می کرد، حاج محســن 
احمدیــان طلبه ای که تــا کمــر در آب رفته و هموطــن ترکمن 
را روی دوشــش جابه جا نمود، حاج محمد صدارت طلبه ای 
که به همــراه گروهــی از جوانان، بیــش از پانزده هــزار درخت 
انجیر را از خشــک شــدن قطعی نجات داد، محمــد خامه یار 
کــه از ســال ها قبــل،  خــادم و فعــال فرهنگــی باســابقه ای 
مدیریت ســیل مهربانی هموطنــان ایرانی را بر عهده داشــته 
و روح اهلل خســروی کــه با بــه تصویر کشــیدن قابــی بی نظیر 
از پرچــم مقــدس جمهــوری اســالمی ایران، تصویــر امیــد و 

استقامت ایرانیان را ماندگار کرد، تقدیر به عمل آمد.     

به گــزارش پایــگاه اطــالع رســانی حــوزه نمایندگــی ولــی فقیــه در هالل احمــر، حجت 
االســالم و المســلمین معزی، در ســخنانی با تبریک جشــن میالد هشــتمین ســتاره پر 
کــرم )ص(، گفــت: کرامت مرد،  فروغ خاندان عصمــت و طهارت با اشــاره به فرمــوده پیامبر ا
دین اوســت؛ آنچه کــه مــا از این پنــج نفر کــه نمونــه ای از امــت کریم ایــران هســتند دیدیم و 
شــنیدیم، واقعًا دین و آیین شــان بــود. چنین صفــات و کارهــای ارزشــمندی، همــه و همه از 
آموزه های اهل بیت )ع( اســت کــه آنان پایه هــای کرم هســتند و ائمه هــدی، تجلی حضرت 
گر می خواهیم خدا را مشاهده کنیم،  حق در میان انسان ها هستند. ما انســان های معمولی ا
بایــد صفاتــش را در ایشــان ببینیــم. امامــان مــا رفتارشــان و عاداتشــان نیکــی کردن اســت و 

طبیعت و منش ایشان کرامت است.
نماینده ولی فقیه در جمعیت هالل احمر با اشــاره بــه اینکه کرامت، اصلــی از 12 اصل فتوت و 
جوانمردی است، خاطرنشــان کرد: بهشتیان اهل کرم هســتند و برای اینکه بتوانیم کارنامه 

درخشان و آبرومندی در قیامت داشته باشیم، راهی جز کریمانه زندگی کردن نداریم.
وی خطاب به مدعوین حاضر در نخســتین آیین تکریم کریمان با اشــاره به ضــرورت توجه و 
اهتمام به حمایت و همیاری ادامه داد: ما باید تمام نیرو و همتمان را بسیج کنیم تا با کرامت 
با انســان ها رفتار کنیم. کریم کسی است که می بخشــد و مّنت نمی گذارد؛ خوشحال می شود 
دیگری بهره ببرد و او تماشا کند؛ کرامت یعنی اینکه دستمان را فقط به سوی خداوند بی نیاز 

دراز کنیم و در برابر لئیمان و شیطان استقامت بورزیم.

     زمینه شکل گیری فضائل
در بخش دیگری از این مراسم دکتر یاســر احمدوند معاون فرهنگی و امور آموزشی و پژوهشی 
حوزه نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هالل احمر ضمن تبریک میالد سراسر نور علی بن موسی 
ک امامت  الرضا)ع(، درباره آیین تکریم کریمان گفت: امسال در روز میالد هشتمین اختر تابنا
و والیت حضــرت امام رضــا )ع(، نخســتین آیین تکریــم کریمان را بــه همت حــوزه نمایندگی 

نخسـتین آیین تکریم کریمان به مناسـبت والدت امام رضا )علیه السـالم( و 
کرامت با حضور حجت االسـالم و المسـلمین معزی، معاونین، مدیران  دهه 
و همـکاران جمعیـت هالل احمـر در سـالن همایش هـای معاونـت توانبخشـی 

بـا قدردانـی از پنـج تـن از کریمان برگزار شـد.    
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یکی خم شــدن و نردبــان آرامش شــدن را بــه ُابهــت لباس و به نمایندگی از همه کریمان
درجه نظامــی اش ترجیــح داد. یکی دیگر که معجــزه وار تازه 
از دل آتش در آمده بود و روحش از حادثه قبلی شــعله ور بود، 

کوتاه نیامد و آتش عشق نشاند بر دل ها.
آن یکی دو پا نداشــت اما ســر از پا نشــناخت بــرای پادرمیانی 

میان سیل و خانه ها.
کودکی با دست های کوچکش کیسه های بزرگ تر از خودش 

را پر از شن می کرد برای سیل بند.
خانم پرســتار که خانه خودش را هــم آب برده بــود، در خانه 
بهداشــت به امداد مشــغول بود. او کاغذهای »امید« پرینت 
می گرفت و به در و دیوار شــهر می چســباند که رویش نوشــته 

بود: همشهری غصه نخور، خدا بزرگه.
یــک خانــواده روســتایی ســیل زده در آن وضعیــت بحرانــی، 
بســته های کمک را به بالگرد امداد و نجات برگرداند و اصرار 
کرد که این کمک ها را به روستای کناری برسانید آنها بیشتر 

نیاز دارند.
در ایــن خیل خدمــت، بعضی هــا بودند کــه ثروتمنــد نبودند 
ولــی ســخاوتمند بودنــد. همــه چیــز بــرای آنهــا مهیا بــود که 
توقع یاری داشته باشــند. آنها حق داشــتند مطالبه گر باشند 
و کمــک گرفتــن را حــق خــود بداننــد. اما کمــک کردنــد و در 
ج روزانــه اش را از تمیز و براق  میان آنــان نوجوانی بود که خــر
کردن کفش های مردم تهــران در مــی آورد و تنها یک عکس 
کــس در کنار صنــدوق جمع آوری  با لباس های آغشــته به وا
کمک هــای مردمــی از او بــه یــادگار مانــده و روایــت داوطلب 

هالل احمر که او درآمد یک روزش را به صندوق انداخت.
و زیاد بودند کســانی که حتــی یک عکس هم از آنــان نمانده 
است یا نخواستند که بماند. و آنان حتما کریم اند و جایشان 

در جشن کریمان خالی بود.      

گلســتان غرق در آب بود و مرد قایقران در تردد امداد. ســگی در دوردســت توجهش را 
جلب کرد که بر بلندی خشکی کوچکی در میانه سیل گرفتار شده بود. مسیرش را کج 
کرد و مقداری غذا برایش گذاشــت. بــه همراهش گفت این بنده خدا می ترســد و نمی شــود با 

خودمان ببریمش. من هر روز برای او غذا می آورم . . .
گرچــه از آقــا عیســی جــز یــک عکــس و یــک روایــت چنــد خطــی از همراهــش بیشــتر نیافتیم 
و نتوانســتیم در جشــن کریمــان از او تقدیر کنیم امــا مگر کرامت انســانی جز این اســت؟ و مگر 

بندگی همین نیست؟ 
از این کریمان در ماجرای ســیل امســال کم نبودند. و ما در فرصت کوتاهی که داشتیم تالش 
کردیــم از چند نفــری از آنهــا دعوت کنیــم تا بــه نمایندگــی از همه کریمــان در نخســتین آیین 
تکریم کریمان شــرکت کنند و چند ســاعتی در حــد بضاعت، قــدردان قدم هایشــان و پذیرای 
اندیشه شان باشیم. همه پرس وجوها و نشــانی گرفتن هایمان البته به نتیجه نرسید اما پنج 

عزیزی که به همراه همراهانشان آمدند حق مطلب را ادا کردند.
چند ســالی اســت که دهه کرامت به شــکلی ویژه گرامی داشته می شــود و جمعیت هالل احمر 
که موضوعش انســان و هدفش حفظ کرامت انســانی است، امسال بر آن شــد به بهانه جاری 
شــدن ســیل و روانه شــدن همت و محبت مردم، این نســبت انســانی را و این تجلی کرامت را 

عیان کند و قدر بداند. و به یاری خدا هر ساله این آیین را برگزار کند.
ایــن جلوه گری های کریمانه البته نه به نیت دیده شــدن اســت و نــه از برای مــزد و تقدیر. چرا 
که کریم کسی اســت که بی منت خدمت می کند و بی درخواست. بیشتر از حد بضاعتش مایه 
می گذارد و همتش بلند اســت. موانع و ســختی ها بر او اثر نمی گذارند اما او حضورش و عملش 
مفید و موثر است. او خردمند است و بی غرض و در تشخیص اولویت ها ماهر. درگیر حاشیه ها 
نمی شود و به اصول اخالقی پایبند. مسئله اش حل مسئله اســت نه دامن زدن به آن. رعایت 

عزت و کرامت انسان برای او اصل است و سخاوتمندی و بخشندگی صفت او.
حادثه ها و نیازها، توجهی از سمت خدا هستند و کریمان این را خوب می دانند و در این معرکه 

هر کس به گونه ای ظهور کرد و صورتی متفاوت داشت.

محمدمهدیبیگلری
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کریمان با 
کارها دشوار نیست

     معتکِف باغ های فراموش شده
باغ ها فراموش شده بودند و مزرعه ها رو به زوال

و همه آن هایی که دســت اندرکار سیل بودند و دســت به کار خانه های گل 
گرفته، دست از درخت های انجیر شسته بودند. 

اما کریماِن رزق اندیش، شدند ناجی رزق مردم و رفتند سراغ باغ ها؛ 
که نجات رزق انسان، نجات انسان است و باغ های انجیر، محِل رزِق مردم.

حــاج آقــا صــدرات و دوســت همراهــش حســین تیمــوری، 50 روز معتکف 
انجیرستان ها شدند و نزدیک به هزار ناجی دیگر به آن ها پیوستند.

و آن موقع بود که زندگی در خانه های مردم شهر جاری شد.
حاج آقا زندگیتان پر از رزق و روزی باشه!

     معتمِد مردم
هر جــا حادثــه ای، تــِن ایــران را لرزانــده و گزنــدی به انســان ها رســانده، او 

حاضر بوده؛ 
او و همه مردمی که به او اعتماد دارند.

از منجیل و رودبار تا گلستان و لرستان و خوزستان. 
معتمــد و همــدل مردم کــه باشــی، دیگــر همــه خیالشــان راحت اســت که 

حضور تو، حضور کاملی از کریمان است. 
حتی در آن شرایط بحرانی، عقد و عروســی و جهیزیه نوعروس و دامادها را 

هم فراموش نمی کنی.
حاج آقــا محمد خامه یــار یکی از آن آدم هاســت. حــاج آقا نشــان داد در این 
سال ها ســازمان دهی حکیمانه ای برای ســیل مهربانی مردم در بحران ها 
تدارک دیده اســت. کارش و کار همــه کریمانی که کنارش بودند و هســتند 

کار بزرگی بود. این را خیلی از مدیران درگیر در حادثه اخیر تایید کردند.
خداقوت حاج آقا.

     چشِم مردم
می شود از گل و الی و خرابی ها عکس گرفت

و یا کریمانه به چهره افتادگان و یاری گران خیره شد.
او دومی را انتخاب کرد و شد چشِم مردم.

نگاهش بــه نــگاه آدم هــای معمولی ای گــره خورد کــه به قول خــودش در 
بحران ها قهرمان هستن

و بعد دوباره همان آدم معمولی، مثل همه ما.
کار بزرگ او و دوست نویسنده اش روایت این آدم ها بود برای دیگران.

اما عکاس جوان قصه ما ایستاد و درنگ کرد.
با دوربین اش عکسی برایمان گرفت که ایران از آن، جان گرفت.

او به قامــِت پابرجای پرچم ایران فکر می کرد و توانســت قابی را شــکار کند 
که از پا نیفتادن را فریاد بزند.

چه لحظه ای رو ثبت کردی! روح اهلل خسروی نژاد!

روحاهللخسروینژاد:
میــدان  کــه در عکــس می بینیــد  اینجــا 
روبــه روی شــهرداری پلدختر اســت. شــهر 
بعــد از وقــوع ســیل و ویرانی هایــی کــه به 
بار آمده به هشــت منطقه تقســیم شــده و 
هر کــدام از نهادها و دســتگاه ها هــم اداره 
یکــی از ایــن مناطــق را بــر عهــده دارنــد. 
این منطقه تحــت اداره نیروهای ارتــش بود. ظاهرًا پرچم بــر اثر باد و 
باران و ســیل کج شــده بود. وقتی با دوســت نویســنده ام این صحنه 
را دیدم بــه افرادی کــه در آن صحنــه حاضر بودند پیشــنهاد کــردم با 
کمــک یکدیگر، میلــه پرچم را صــاف کنند. البتــه آنها خودشــان پای 
پرچــم بودند. درخواســت کردم کــه پرچــم را صاف کنند. خــودم هم 
در فاصله دورتری ایستادم که متوجه نشــوند. تعدادی از اهالی جمع 
شــدند و پرچم را صاف کردند. ما در میان بحران ســیل، هشــتگی به 
نــام آدم هــای بحــران درســت کرده ایــم و روی آن کار می کنیــم. این 
پروژه کاماًل شخصی است و توضیح یک خطی آن می شود اینکه خبر 
بِد وقوع ســیل را همه دارند و شــنیده اند اما یک اتفــاق مهم دیگر هم 
افتاده و این کــه در بطن ایــن حادثه تعــدادی از انســان های قهرمان 
پدید آمده اند که از بطن مردم عادی هســتند. این هــا تالش می کنند 
بر ســیل غلبه کــرده و از دل بحران، مــدار زندگی را به حالت ســابق آن 
برگردانند. هــدف اصلی مــن از این پــروژه همین قهرمان ها هســتند. 
قهرمان هایی که از همین مردم عادی هســتند و باید برجســته شــده 

و بیشتر دیده شوند.
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حامدهادیان:
ســیل  اوِل  روزهــای  همــان  از 
یکــی  در  شــنیدم  کــه  خوزســتان 
در  زده  ســیل  مــردم  روســتاها  از 
گن های راه آهــن زندگی می کنند،  وا
تصمیــم گرفتــم بــروم آنجــا. همــراه 
یک عکاس و فیلمبردار راه افتادیم. 
دو روز طــول کشــید تــا به روســتای قطــارِی بامــدژ برســیم. ریل 
قطار بین رودخانه دز و کرخه اســت و به دلیــل ارتفاع تنها جایی 
اســت که زیر آب نرفته. نیروهای ســپاه توی این روزها بیشــتر از 
هزار نفر جابه جا کــرده بودند و هر روز به روســتاهای در محاصره 
غ و خروس مردم را هم  آب غذا می رســاندند. حتی گاومیش و مر
با قایــق می آوردند. قبــل از اینکه ما برســیم یکی از روســتایی ها 
آمده بود ســر فرمانده فریــاد زده بود کــه »امکانــات نداریم. پس 
شــما چه کار می کنیــد؟« فرمانده گفته بــود: »چیزی دســت من 
گر آرام می شــوی بیا بزن تو گوش من.« مرد هم به  نیست. ولی ا
نشــانه صلح و رفاقت غروب قلیانش را آورد آنجــا پیش فرمانده 
کشــید. مــا کــه رســیدیم چشــم های فرمانده از خســتگی کاســه 
خون بود. روزهــای اول حســابی فحش و کتک خــورده بودند. 
ولی می گفتند اینها را توی مصاحبه نمی گوییم. نــور روز در حال 
رفتن بود و هنوز توی چادر سپاه بودیم. یک پیرمرد محلی برای 
ســپاهی ها ماهی آورد. معلوم نبود ســپاهی ها مراقب مردم اند یا 

برعکس. بحران مرز بین آدم ها را برمی دارد.

     کرامت در کرامت
وقتی یاری و نجات دیگری، قید و بند نداشته باشد؛

وقتــی همــه توجــه و اراده امدادگــر فقط بــه کمک کــردن معطوف باشــد و 
حفظ کرامت انسان،

کرامت در کرامت ضرب می شود.
آن وقت است که کوچه ها و خانه های شهر را آب گرفته

تو تا کمر رفتی در آب
و فقط به این فکر می کنی که کدام بنده خدا به کمکت احتیاج دارد.

یا علی می گویی و کمک می کنی و از دین و مذهبش نمی پرسی.
شــاید حاج محســن فکرش را هــم نمی کرد وقتــی آن هموطــن ترکمــن را روی 
دوش اش می نشاند که همراه بشوند و از آب بگذرند دارد چه کار بزرگی می کند. 

حاج محسن احمدیان تو کریمی. همین و تمام!

محسناحمدیان:
ما در اولین روزی که در مناطق ســیل زده حاضر 
شــدیم، در بازدیــدی کــه داشــتیم یــک فــرد به 
ســمت مــا آمــد و از ما کمــک خواســت، مــا برای 
همیــن موضــوع در مناطــق ســیل زده حاضــر 
شــدیم. وقتی برای کمــک بــه خانــواده آن فرد 
رفتیــم، مــن در مســجد یــا حــوزه علمیه فــاروق 
اعظم مردی ســالمند را دیدم که گرفتار ســیل شــده بــود، یک شــلوار بادی 
هم بر تن داشت و از چهره و پوشش هم مشــخص بود که از روحانیون اهل 
ســنت اســت. حاال یا ائمه جماعات یا اســتاد حــوزه علمیه دقیــق نمی دانم 
تا دیدمش گفتم: »شــیخ بیــا روی دوش من« قبــول نمی کرد اصرار داشــت 
دســتش را بگیــرم امــا تــوان پاییــن آمــدن و حرکــت در ســیالب را نداشــت. 
همســرش همراهش بود. بعد از فراهم سازی شــرایط عبور همسرش از آب، 
گر در فیلم  شــیخ را روی دوشــم گذاشــتم و به یک محل امن انتقال دادم. ا
هم دیده باشــید و مالحظه کنید، شــیخ تــا چه میــزان مهربانه با مــا برخورد 
می کند؛ پایان ماجرا هم مثل همیشه روبوسی و قدردانی بود. باور کنید من 
از فیلم گرفتن خبر نداشتم. دوستانی بودند که عکس می گرفتند و عکس ها 
را هــم منتشــر کردنــد. در چنین شــرایطی همیشــه خبرنــگاران و عکاســان 
بســیاری فعــال هســتند و برخــی از مردم هــم دوســت دارنــد ایــن تصاویر را 
ثبت کنند. اما من در طول مســیر فقط به یک موضــوع فکر می کردم؛ اینکه 
توانســتم به اندازه ای در زمینه وحدت شــیعه و اهل تســنن که مــورد تأیید 

رهبر انقالب است، قدم بردارم.     

     زباِن مردم و راوی رنج ها
خیلی زود خودش را رساند به جایی که همه چیز غرِق آب بود.

شــد زباِن مردم و راوی رنج ها؛ کریمانه روایت کرد و مراقب بود با روایتش، 
بحران را بحرانی تر نکند.

اما خط قرمــزش مردم بــود، مردمی کــه مشکالتشــان باید دیــده و خوانده 
بشود و فراموش نشوند. 

حتی وقتی که دیگر سیل، تیتر رسانه ها نیست.
آدم هایــی مثل حامد، وقتی قرار اســت پــای یک کاری باشــند هیچ مانعی 

نمی تواند منصرفشان کند.
این جماعــت لنــگ ابــزار نمی مانند و هــر جور کــه شــده گلیمشــان را از آب 

بیرون می کشند.
قدم هایت همیشه ثابت و استوار، حامد هادیان!
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عملیات نجات
انجیرستان

محمد صدارت 
در گفتگو با »مهر و ماه« از نجات 
باغات بایکوت شده گفت

در زمینه باغــات کمکی نکــرده بودند. مــا در یکی از روســتاها 
ماندیم و در فضای مجازی فراخوان دادیم و تصور می کردیم 
که مثل دفعه قبل 70-80 نفر اعــالم آمادگی کنند اما 950 نفر 
اعالم آمادگــی کردنــد و آمدند ســفر دو روزه ما پنجــاه روز طول 
کشــید. از این تعداد 680 نفر طلبه بودند و جالب است بدانید 
جانباز، امام جمعه، مدافع حرم، اســتاد دانشــگاه، دانشجو و 
کارمنــد هــم داشــتیم. مــردم ایــن روســتاها و مناطــق ارادت 
خاصــی بــه روحانیــت دارنــد. آنهــا در ابتــدای حضور مســجد 
روستا را برای اسکان گروه های جهادی در اختیار قرار  دادند و 

تا حد امکان نیز کمک رسانی و پشتیبانی کردند.
البته در این میان هالل احمر، بســیج، جهاد سازندگی و سایر 
نهادهــا به ما کمــک کردند. مــا از برخــی از این نهادهــا مانند 
جهاد کشاورزی، آســتان قدس رضوی، استانداری اردبیل و 
گروه های جهادی مردمی در زمینه تجهیزات و ماشــین آالت 
کمک گرفتیــم و گل و الی باغــات را خالــی کردیــم. البته دور 
درخت هــا را نیــروی انســانی خالــی می کــرد که بــه درخت ها 
آســیب نرســد. بــه لطــف خــدا 15800 اصله درخــت انجیــر را 
نجات دادیم. به جز کمک به باغات کمک های جانبی هم 
داشــتیم مانند تعمیر پمپ های آب موتورها، سیم کشی برق 

خانه ها و دیگر مسایل فنی. 
کســازی باغات روحیه یــاس و ناامیــدی در بین مــردم از  با پا
بین رفت. ابتدا به ما می گفتند این اقدامات بی نتیجه است 
کســازی شود مسئله آبیاری  گر اطراف درختان هم از گل پا و ا
کســازی کامل باقی خواهد ماند، اما ما کار را پیش بردیم  و پا
و خوشــبختانه ســه کارشناســی که به منطقه آمدنــد کار ما را 

تأیید کردند و گفتند درختان نجات یافته اند.      

هیأت محبان حضــرت زهرا)س( که یکســال و نیم از تاســیس آن می گــذرد در فضای 
مجازی به عنوان هیأت توئیتری ها شــناخته می شــود. در تهران جمع می شــویم و در 
همدان و مشــهد شــعبه داریم. در اواخر سال گذشــته به نتیجه رســیدیم این هیأت در مناطق 
محروم فعالیت اجتماعی داشته باشد و کار جهادی بکنیم. همان زمان حادثه سیل پیش آمد 
و موجب شــد در فروردین ماه برای کمک به مردم در پلدختر به آنجا برویم. فراخوان دادیم که 
روز 18 فروردیــن ثبت نام داریم. و پیرو آن هشــتاد نفــر از فعاالن فضای مجازی از ده اســتان در 
تهران جمع شدند. شبی که می خواستیم به سمت پلدختر حرکت کنیم گفتند که این منطقه از 
نیروی جهادی اشباع شده و نیرو به اندازه کافی هست. بنابراین ما به سمت خوزستان رفتیم. 
از 18 تا 28 فروردین در شمال اهواز مستقر شدیم و خدمت کردیم. وقتی از آنجا بر گشتیم چون 
قصد نخست ما رفتن به پلدختر بود و یک سری اقالم هم از طرف فعاالن مجازی برای آن شهر 
جمع کرده بودیم اوایل اردیبهشت برای بردن کمک های مردم به پلدختر رفتیم. در پلدخترکه 
اقالم را تحویل دادیم در مسیر برگشــت، روســتاهایی در محدوه پلدختر تا معموالن را دیدم که 
نیروهای جهــادی خانه هایشــان را از گل و الی خالی کرده بودند اما باغات میوه تخلیه نشــده 
بود. از سی سانت تا ســه متر ارتفاع گل و الی در باغات به چشم می خورد. وضعیت خیلی بدی 
بود و باغات در حال از بین رفتن بودند. آنجا قطب انجیر ســیاه کشور و به انجیرستان معروف 
است. اواخر ماه شعبان بود و نیروهای جهادی به سمت شهرهایشان برمی گشتند و نهادها هم 

حجت االسـالم محمـد صـدارت امـام جماعـت مسـجد امام حسـن مجتبی)ع( 
بـا همـت فعـاالن مجـازی اولویـت را در  کـه  در محلـه بریانـک تهـران اسـت 
بحران درست تشخیص داد به احیای باغات بایکوت شده انجیر لرستان و 
گفتگو با خبرنگار »مهر و ماه« ضمن سـپاس  نجات رزق مردم سـیل زده شـتافت. او در 
از اقـدام نهـاد نمایندگـی ولـی فقیـه در جمعیت هالل احمر به سـبب اهتمـام به موضوع 
کمک هـا بـه مـردم آسـیب  کریمـان، خواسـتار توجـه ویـژه نهادهـای مسـئول بـه تـداوم 
کوتاهـی از داسـتان حضـور خـودش و دوسـتانش در  ح  گفتگـو شـر دیـده شـد. او در ایـن 

کـه در ادامـه می خوانیـد:    کـرد  معمـوالن را بـرای مـا بازگـو 
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کرامت انسانی را
در کمک رسانی
کردیم رعایت 

محمد خامه یار 
در گفتگو با »مهر و ماه« 
از قرارگاه کمک های مردمی گفت

هدایایی ماننــد فرش یا پتو تحویل دهیــم. تخلیه گل و الی 
چند روستا را برعهده داشتیم.

به مســاجدی که در لرســتان و گلســتان و خوزســتان آســیب 
دیدنــد کمــک می کنیــم. در لرســتان 5 مســجد را عــالوه بــر 
کســازی، مفروش کردیم. مســجد امیرالمومنین پلدختر را  پا
که هفتصد متر زیرزمینش را در ارتفاع سه و نیم متر آب گرفته 

بود خالی کردیم.
بزرگترین جشــن در نیمه رمضان را در مســجد اعظم پلدختر 
و شــب بعد در معموالن برگــزار کردیم. در این مراســم ده هزار 
غذا توزیــع کردیم. بــا همــکاری دفتــر تبلیغات حــوزه علمیه 
قم کار فرهنگی مشــترک در رمضان انجام دادیــم و به اعزام 
مبلغــان حــوزوی کمــک کردیــم. تفاهم نامه هم بــا جاهای 
مختلف مانند حــوزه و اداره کل تبلیغات داشــتیم و به اندازه 
نیاز شــهر، طلبه اعــزام کردیم. حــدود 800 طلبه کــه بیش از 

500 نفر آنها غیر بومی بودند. 
تالش کردیــم و کمک مردمــی از عراق، هنــد وکویت را جذب 
کردیــم. کمک مســلمانان هنــد را بــا حمایت حجت االســالم 
و المســلمین مهدوی پــور نماینــده رهبــر معظــم انقــالب در 
کردیــم. ایشــان بازدیــدی از مناطــق  هندوســتان، جــذب 
سیل زده داشــتند. از محل این کمک ها بازسازی دو مدرسه 
را با اعتباری در حدود یک میلیارد و دویســت میلیون تومان 
یکــی مدرســه دخترانــه زینبیــه و دیگــری دخترانــه شــهید 
کاییدی را به ســرانجام می رســانیم و پایان شــهریور مراســم 
افتتاح مدارس را خواهیم داشت. روزی چهل نفر دارند برای 
اتمام بازسازی این دو مدرســه کار می کنند. برای ساخت دو 

مدرسه دو کالسه دیگر نیز اعالم آمادگی کردیم. 
حضور ما یکساله هست و در کنار مردم هستیم. هم بازسازی 
و هــم حمایــت خواهیــم کــرد. در ایــن کمک رســانی، مــردم 
شــهرهای دیگر از ســمنان، مالیر، تهــران، فریــدن اصفهان، 
اردکان، شیراز به ما پیوستند و از حمایت حوزه علمیه و مدیر 

آن و تولیت آستان حضرت معصومه )س( سپاسگزاریم.      

در سیل گلستان ما با کمک دوستان هم فکر به مردم این منطقه کمک خانه به خانه 
کردیم. اما با اتفاقی که در ســیل اســتان لرســتان افتاد به این صرافت افتادیم که نیاز 
اســت قرارگاه کمک های مردمی قم را ایجــاد کنیم. در پلدختــر بیش از صد هــزار پرس غذای 
گرم به اهالی دادیم و نزدیک به 21 روز پخت داشتیم. در بعضی روستاها که راه های ارتباطی 
مسدود شده بود با بالگرد ارتش غذاها را توزیع می کردیم. فرماندهان ارتش همکاری کردند و 

8 روز بالگرد آنها در اختیار ما بود. 
در جــذب کمک هــای مردمی نزدیــک بــه 5 میلیارد کمــک غیرنقدی جمــع کردیم و هر شــب 
کمک ها را به صــورت بســته بندی در خانه ها توزیــع می کردیم. همان شــعار هالل احمــر را که 
حفظ کرامت و عزت انســان ها اســت، رعایت کردیم. البته تحقیق هــم می کردیم و جایی که 

مشکالت بیشتری بود کمک نقدی انجام دادیم. 
حدود 60 هزار بســته غذایی در پلدختر را درب منــازل توزیع کردیم. لــوازم خانگی مثل یخچال، 
کولر، ماشین لباسشــویی، فرش، اجاق گاز و... هدیه دادیم. برای شناسایی نیازمندان به بنیاد 
برکت و ســتاد اجرایی فرمان امام هم کمک کردیم. در توزیع آذوقه ها سعی کردیم به نیازمندان 
در هر جا که باشند کمک کنیم و حتی در کمپ هالل احمر در نزدیکی روستای دره زرد که بیش از 
چهل چادر نشین دارد و 43 خانه روستا ویران شده حضور یافتیم. بالغ بر 50 میلیون تومان کارت 

هدیه به نیازمندان اعطا کردیم. 7 خانه را بازسازی کردیم و این مسیر را ادامه خواهیم داد. 
هم مراســم عروســی برپا کردیم، هم جهیزیــه دادیم و هم برای نوعروســان که خانه از دســت 
داده بودنــد خانــه تهیه کردیــم. حــدود 15 جهیزیه هم به نوعروســان اهدا شــد. جالب اســت 

بدانید روز سوم حادثه اولین مراسم ازدواج را برگزار کردیم. 
ما در ســاختمان ارشــاد مســتقر بودیم و با کمک 250 نیروی جهادی که در اختیار قرارگاه بود، 
کســازی هم سعی کردیم خانه ها را با  کسازی کردیم. بعد از پا حدود هزار خانه را از گل و الی پا

و  اجتماعـی  فعـاالن  بیـن  در  شـده ای  شـناخته  چهـره  کـه  خامه یـار    محمـد 
خیریـن مردمـی اسـت در بسـیاری از امـور فرهنگـی و اجتماعـی نیـز مشـارکتی 
فعاالنـه دارد. او در همایـش »تکریـم کریمـان« از طـرف نمایندگـی ولـی فقیـه در 
جمعیـت هالل احمـر بـه عنـوان یکـی از کریمـان انتخـاب شـد. او در گفتگـو بـا خبرنـگار ما 
ضمـن روایـت داسـتان شـکل گیری قـرارگاه کمک هـای مردمـی، از کلیـه نهادهـا بـه ویـژه 
کـرد و برنامه هایـی ماننـد  کمـک بـه همنوعـان قدردانـی  هالل احمـر در فرهنگ سـازی 
همایش »تکریم کریمان« را اقدام مناسـبی در ترویج این روحیه دانسـت. روایت محمد 

خامه یـار از ماجـرای قـرارگاه کمک هـای مردمـی در سـیل اسـتان لرسـتان را بخوانیـد:   
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خدمات خالصانه طالب 
در مناطق سیل زده

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه
 در هالل احمر استان مرکزی تشریح کرد

سیدهپریامیرطالبی

     همه جا کنار مردم
در ابتدا بــا توجه به تبلیغات ســوئی که علیه طالب شــده بود 
مردم توقــع نداشــتند کــه طلبه ها ایــن چنیــن فعالیت هایی 
را انجــام دهنــد و بــدون در نظــر گرفتــن جایگاه و شــأن های 
ظاهــری دســت بــه کار شــده و خالصانــه فعالیــت کننــد ولی 
بــا حضورشــان اثبــات کردنــد کــه از هــر خدمتــی کــه بتوانند 
بی منت به مــردم ارائــه شــود، دریــغ نمی ورزند و همــه جا در 
کنــار مــردم و با مــردم هســتند و دغدغــه مندانــه و دلســوزانه 

حضور دارند و تالش در تسکین آالم دردمندان می کنند.
آنجــا نه تنهــا طلبه ها بلکــه همه امدادرســانان و هــر کس به 
نوعی و به هر روشــی که توانســتند شــأنیت ها را کنار گذاشته 
و دیگــر رئیــس و زیردســت در آنجــا هیــچ معنایــی نداشــت، 
برای مثال حضــور رئیس حوزه علمیه در مناطق ســیل زده را 
داشــتیم که از همان دقایق اولیه اعزامشــان با بــه تن کردن 

لباس مقدس هالل احمر، آغاز به کار کردند.
بالفاصلــه بــا همــکاری ســایر ارگان هــای خدمــت رســان و 
امدادی در مناطق سیل زده موکب ها، ایستگاه های خدمت 
رســانی و... دایر شــد و شــروع به پختن غذاهای گــرم کردند 
که هر کدام از این موکب ها شروع به پختن بیش از 3000 غذا 
در هر وعده غذایی کردنــد و از لحاظ غذایی هیچ دغدغه ای 

وجود نداشت.
جویــای اتفــاق جالبــی که نظــر او را بــه خــود جلب کــرده بود 
شــدم و پاســخ داد: روز اولی که اعزام شــدیم، دو نفر را دیدیم 

از آنجایی که به سختی می شــد او را پیدا کرد و این روزها بیشتر از قبل مشغله داشت، 
بعــد از نماز جماعــت روبــروی نمازخانه بــه انتظــارش ایســتادم، قدم زنان به ســمت 
اتاقش می رفت که مقابلش آمده و خواهش کردم چند دقیقه ای وقت بدهد تا گزارشی کوتاه 
از عملکردشان در مناطق سیل زده استان لرستان بگیریم و او هم مثل همیشه با لبخند قبول 

کرد و دقایقی مهمان اتاق پر از مهر و صفایش شدیم.
حجت االســالم والمســلمین ســید رضا میرهاشمی مســئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در جمعیت 
هالل احمر استان مرکزی، از جمله کسانی است که از روزها و ساعت های اولیه حادثه سیل نیمه 

اول فروردین ماه سال جاری، با تمام توان خود به کمک سیل زدگان استان لرستان شتافت.
او عملکــردش طــی روزهــای اســتقرار در مناطــق ســیل زده را ایــن چنین تشــریح کرد: بــا ابالغ 
نماینده مقام معظم رهبری در جمعیت هالل احمر، از روز ســیزدهم فروردین ماه ســال جاری 
در استان لرستان شهرســتان پلدختر حضور یافتم و به محض ورود، یک ارزیابی کلی و بازدید 
از مناطق ســیل زده به عمل آمد، شــب آن روز جلســه ای با آیت اهلل میرعبــادی؛ نماینده مقام 
معظم رهبری در اســتان لرســتان، مســئولین گروه های جهادی طالب و نماینده ویژه رئیس 
تشــکل های دینــی ســازمان تبلیغــات اسالمی کشــور برگزار شــد کــه معــاون ســازمان تبلیغات 
اسالمی کشور طی این جلســه مســئولیت ســازماندهی، گروه بندی، برنامه ریزی و هماهنگی 
روحانیون و طالب کل کشــور را که به اســتان لرســتان جهت ارائه خدمات بشردوستانه اعزام 

گذار کردند. می شوند، به اینجانب وا

     اتحاد
چهــار روز اول در پلدختــر، دو روز در منطقــه بابازیــد و دو روز منطقه 
مالوی بودیم که طالب فرش می شستند، دو روز چم مهر و یک روز 
هم معموالن بودیم و از نخســین روز فعالیت در این مناطق روزانه 
بیش از 800 تا 1200 نفر از طالب کل کشــور اعزام می شــدند که بعد 
از پذیــرش، ســاماندهی، تقســیم وظایــف و... فعالیــت خــود را در 
منطقه مربوطه شــروع و بــدون در نظر گرفتن پســت، شــأن و جایــگاه با خلوص نیــت و بدون 

هیچ منتی هر کاری که از دست آنان بر می آمد، انجام می دادند.
کثر منازل به خصــوص خانه های همکــف و زیرزمین ها پــر از گل و الی بــود و بی تردید برای  ا
بیرون ریختــن آن ها به غیــر از اتحــاد خود مــردم، هیچ کســی نمی توانســت ایــن کار را بکند، 
لذا طــالب و دیگر امدادرســانانی که در منطقــه حضور داشــتند در قالب گروه هــای جهادی به 
کســازی منــازل پرداختند  صورت شــبانه روزی به مدت یک هفتــه در مناطــق مختلف، به پا
و پــس از آن چندیــن گــروه جهت شســتن فرش هــا و وســایل منازلــی که پــر از گل شــده بودند 
کســازی کامل منازل با توجه به شــروع اعیاد شــعبانیه، مقرر شــد  هماهنگ کردیــم و پس از پا
فعالیت های فرهنگی طالب که به نوعی وظیفه ذاتی آنها بود، شروع و هرکس بنا بر تخصص 
خود در زمینه هــای مختلف بــا حضور در مســاجد، پارک هــا، خیابان هــا و... بــه فعالیت خود 

می پرداختند که با استقبال خوبی از سوی مردم و مسئولین نیز رو به رو شد.
از کانــون طــالب جمعیــت هالل احمــر اســتان مرکــزی نیــز  بیــش از 400 تــن از طــالب در قالب 
تیم های جهــادی در مناطق مختلف ســیل زده مســتقر و همانند دیگــر عزیــزان، خالصانه به 

انجام فعالیت بشردوستانه پرداختند  و از هیچ خدمتی طی این مدت، دریغ نکردند.
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که برای انجام کارهای خدماتی آمده بودند، از آنها پرسیدم، 
آیا جایــی برای مانــدن داریــد؟ گفتند مــا همه چیز بــه همراه 
داریم، آن هــا حتــی تغذیــه خــود را آورده بودند که نیــازی به 
اقــالم اهدایی ســیل زدگان نداشــته باشــند، کنجکاو شــده و 
از آنها پرســیدیم شــغلتان چیســت؟ از کجــا آمده ایــد؟ جواب 
دادند هر دو چوپان هســتیم و از اصفهان بــه هزینه خودمان 
آمده ایــم، از پاسخشــان به حیــرت آمده و بــه فکر فــرو رفتم، 
این گونه موارد بســیار زیاد بود و با دیدن آنها اشتیاق خدمت 

در مردم دو چندان می گردید.

     اراده و نیت
حجت االسالم و المسلمین میرهاشــمی در رابطه با امکاناتی 
کــه در اختیــار داشــتند، اظهــار داشــت: تنهــا امکانــات مــا 
نیروهایی بود که به همراه داشتیم و با هماهنگی هالل احمر 
و نهادهای مختلف خدمت رســان عمل می کردیم و من فکر 
گــر اراده و نیــت درســت باشــد همــه کاری می توان  می کنــم ا
انجام داد و بــه همین منظور خدا نیز امکانــات و عنایت خود 

را فراهم خواهد کرد.
مســئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در اســتان مرکزی با اشــاره 
بــه کمکــی کــه ســیل زدگان بیشــتر از هــر چیــزی نیــاز دارند، 
کنــون اقــالم اولیــه تاحــدودی بــه دســت  بیــان داشــت: تا
کنون بــرای بازســازی منازلشــان  مــردم ســیل زده رســیده و ا
بــه حمایــت نقــدی بیشــتری نیــاز دارنــد و بایــد مســئولین با 

برنامه ریزی هــای منســجم، بــرای بازســازی منازلــی کــه به 
کلی تخریب شده دســت به کار شــوند تا مردم هر چه سریع تر 

به زندگی عادی خود بازگردند.
اعتقاد داریم مــردم خوب ایران چــه در دوران دفاع مقدس و 
گون در زلزله هــای بم، ورزقــان، رودبار،  چه در حــوادث گونا
کرمانشــاه و چــه امــروز در ســیل اســتان لرســتان، خوزســتان 
و گلســتان یاریگــر، همــدل و دلســوز بوده انــد و به هر شــکلی 
که بتوانند بــه کمک مردم آســیب دیــده می شــتابند و تالش 
همــکاران و داوطلبــان در جمعیت هالل احمر هم این اســت 
که امانتدار خوبی باشــند و همه اقالم اهدایــی حتی مواردی 
که اصــاًل ضــروری و مــورد نیــاز مردم نیســت به دســت ســیل 

زدگان خواهد رسید.
کار بودنــد و  کــه خالصانــه پــای  کســانی  در پایــان از همــه 
ظواهر را بــرای اینکه در خدمت مردم باشــند کنار گذاشــتند 
کردنــد، از همــه روحانیــون، هالل احمــر،  کار  و دلســوزانه 
ســپاه، ارتش و.. همچنین مــردم صمیمانه تشــکر و قدرانی 
می کنیــم و امیدواریم کــه مورد رضایــت خداوند متعــال قرار 
گرفتــه باشــد و از خداوند منــان خواهانیــم توفیق مشــارکت 
ح حمایتــی بشردوســتانه را بــه همــه مــا عنایــت  در ایــن طــر
فرمایــد، ســزاوار نیســت بــه عنــوان یــک مســلمان و شــیعه 
امیرالمؤمنین)ع(، ما از امکانات و آرامش برخوردار باشــیم و 
هموطنان عزیز ما گرفتار ســیل و حوادث باشند و باید در حد 

توان کمک و یاری نمائیم.    

گر اراده و نیت   ا
درست باشد همه 

کاری می توان 
انجام داد و به 

همین منظور خدا 
نیز امکانات و 
عنایت خود را 

فراهم خواهد کرد



هــــــــاللهــــــــالل

تیر  98      مشاره  849
 دوره جدید

ادبیات داستانی 
و خدمت به انسان

گزارش نشست هم اندیشی داستان نویسان 
در جمعیت هالل احمر

     تشکیل بانک ایده
ح شــد کــه هالل احمــر و  ایجــاد بانــک ایــده پــس از آن مطــر
رخدادهایــی کــه در آن حضور دارد را به معدن ســوژه تشــبیه 
کید شد.  کردند و بر ضرورت استخراج سوژه ها از این معدن تا
باید کارگروهی تشکیل شــود که فقط روی ســوژه ها و ایده ها 
ک  کار کند. در واقع بانک ایده خلق می شــود کــه بتواند خورا
مناسبی را در اختیار نویسندگان و داستان نویسان قرار دهد. 
اقدام معاونت فرهنگی برای پرداختن به این امر مهم، قابل 
تقدیر و ستایش اســت. هالل احمر باید از ســوژه های انسانی 

مراقبت کند و اجازه ندهد این سرمایه ها گمنام بمانند.
البتــه در مورد شــیوه های مختلف ســوژه یابی و و نوع کشــف 
موقعیت هــا، بحــث و روش هــای مختلفــی پیشــنهاد شــد و 
ضمــن تاییــد ضــرورت ایجاد بانــک ایــده، خلــق اثــر ماندگار 

منوط به کشف موقعیت و سوژه توسط نویسنده عنوان شد.

     حضور در صحنه
گیر، حضور یک نویســنده در تیم  در حوادث و اتفاقات مهم و فرا
اعزامی هالل احمر می تواند پیشنهاد خوبی باشد. فرقی نمی کند 
در قالب داســتان باشــد، روایت یــا تک نگاری؛ حضور نویســنده 
در موقعیت، بســیار مهم اســت تا مطالب مطابق واقعیت باشــد 
و بتوانــد حــس لحظــه را در کوتاه تریــن و بهتریــن حالت ممکن 
منتقل کند. حضور او باعث می شود حق مطلب در مورد سوژه ها 
ادا شود. اولین چیزی که در حوادث، حادثه دیدگان را تحت تاثیر 
قرار می دهد، یاس و افسردگی است که به کمک قصه و داستان 

نباید اجازه دهیم این یاس و افسردگی عمیق و الیه دار شود.

     روایت پیشینی و آینده نگرانه
بــه اهمیــت روایت هــای پیشــینی و بــه نوعــی آینده نگرانــه 
هم توجه شــد. مشــکل رایــج در ایــن فضــا ســاختن ایده ها و 
پرداختن به ســوژه ها بعــد از وقــوع حادثه اســت؛ در حالی که 
گــر ما به  ممکن اســت اثرگــذاری مورد نظر را نداشــته باشــد. ا
قبل از حادثــه توجه کنیــم و به گونه ای به ســوژه ها بپردازیم 
کــه ذهــن و روان مخاطــب را برانگیــزد، می توانیــم در ضمیر 
گاه و متعاقبــًا روی رفتــار وی تأثیــر بگذاریــم و ایــن  ناخــودآ
اتفاق قطعًا همراهــی او را به همراه خواهد داشــت. پس باید 
ع حوادث، ماجرا را ببینیم و  به ســمتی برویم که پیش از وقو

آمادگی ذهنی و فرهنگی ایجاد کنیم.

     همسویی امداد و ادبیات
از جمله مــواردی که برگزارکننــدکان و نویســندگان حاضر در این نشســت بــر آن تاکید و 
ک افق و همسویی ادبیات با ماهیت، اهداف و برنامه های نهاد مردمی  اتفاق نظر داشتند اشترا
جمعیــت هالل احمر بــا حــوزه ادبیــات و به خصوص داســتان بــود. چنانچه اشــاره شــد اهداف 
چهارگانه و اصول هفت گانه  جمعیت هالل احمر همان ادبیات است و این بسیار ارزشمند و قابل 
تأمل است. این نشان می دهد که اهالی ادبیات چقدر نزدیک اند به فعالیت های نهادی چون 

جمعیت هالل احمر و جا دارد که این ارتباط بیشتر و گفتگوها عمیق تر شود.
گیر کنیم،  برای این که بتوانیم موضــوع و مطلب مهمی را در کوتاه مدت و ســریع در جامعه فرا

باید دست به دامن فیلم شویم اما آن چیزی که عمیق و ماندگار است، قصه و داستان است.
همــواره در هالل احمــر صحبــت از نیکی هــا، اخالقیــات و فضیلت هاســت. وقتــی می گوییــم 
جمعیت هالل احمر، در واقع به قشــرهای متفاوت و تعداد زیادی از مردم اشاره می شود. حال 
باید نویســنده بتواند این خدمات و فضایل را به گونه ای به جامعه بشناساند تا این روحیه ی 
گیرتر شــود. باور این کــه مردم چگونــه می تواننــد در کنار هم و بــا همراهی  کاری فرا ایثار و فــدا
یکدیگر، با همکاری نهاد بزرگی همچون هالل احمر مشــکلی را برطرف کنند، بســیار ارزشمند 

است. بهترین مدلی که می تواند این هدف را به سرانجام برساند، رمان و داستان است.

کشـور در  چنـدی پیـش جمعـی از داستان نویسـان و اهالـی ادبیـات داسـتانی 
نشسـت هم اندیشـی »امـداد و ادبیـات« که به دعوت معاونـت فرهنگی حوزه 
کـرده و دربـاره  نمایندگـی ولـی فقیـه در جمعیـت هالل احمـر برگـزار شـد شـرکت 
ظرفیت هـای ادبیـات داسـتانی و نسـبت آن بـا اهـداف و برنامه های بشردوسـتانه  این 
ک، محمدرضـا شـرفی  کردنـد. مجیـد قیصـری، علـی اصغـر عزتـی پـا گفتگـو  جمعیـت 
کفـاش، میثـم امیـری،  کبـری دیـزگاه، امیـر خـداوردی، مهـدی  ا ابراهیـم  خبوشـان، 
مهـدی کـرد فیروزجایـی، محمدقائـم خانـی، مجیـد اسـتیری، یاسـر احمدونـد، محمـد 
مهـدی بیگلـری و خانـم عبدالحسـینی در ایـن جلسـه کـه بـا حضـور نماینـده ولـی فقیه 
و  دغدغه هـا  اظهارنظرهـا،  از  گزیـده ای  داشـتند.  حضـور  شـد  تشـکیل  هالل احمـر  در 

ح شـد را در ادامـه می خوانیـد.    کـه در ایـن نشسـت مطـر پیشـنهادهایی 



هــــــــالل

85  مشاره  9      تیر   98
 دوره جدید

هــــــــالل

     کانون نویسندگان
بــا توجــه بــه ضرورت هایــی کــه در ایــن جلســه عنــوان شــد، 
عضویــت  پیشــنهاد  معــزی  المســلمین  و  حجت االســالم 
نویســندگان و اهالی فرهنگ را در جمعیــت هالل احمر دادند. 
همان طور که پزشــکان داوطلــب، طالب داوطلــب و معلمان 
داوطلــب در جمعیــت هالل احمــر جمهــوری اســالمی ایــران 
داریم، می توان از نویسندگان نیز دعوت به عمل آورد که عضو 
افتخاری و داوطلب هالل احمر شوند. ایجاد گروه نویسندگان 
داوطلــب کــه دغدغه  دینــی و انقالبــی دارنــد، پیشــنهاد قابل 

بررسی است که می تواند سرمنشا خیر و برکت شود.
ح شــد هالل احمــر در این ســال ها از دید عقل  همچنین مطر
گر گروه نویسندگان  عملی به خوبی عمل کرده  اســت. حال ا
را تشــکیل دهیم، ایشــان می تواننــد عقل نظــری امدادگری 

هالل احمر باشند.
در ایــن راســتا دعــوت از اهــل فکــر و اندیشــه پیشــنهاد شــد. 
اهمیــت دادن بــه تامل و فکر و اندیشــه بایــد در اولویــت امور 
باشــد. ایشــان باید ما را در رســاندن به فهم مشــترک در مورد 
مفاهیــم و واژه هــا کمــک کننــد. این کــه یاری گــری بــه چــه 
معناســت؛ بی طرفی و بی غرضی یعنی چه و کرامت انســانی 

دقیقا به چه مفهومی اشاره دارد؟

     خدمت به انسانیت دستمایه ارزشمندی
 برای ادبیات داستانی است

دســتگاه ها و نهادهــای مختلف در حوزه انســان و انســانیت 
ورود کرده اند. هالل احمر نیز با توجه به ظرفیت عظیم خود 
این فرصت را قــدر می داند که به انســان و انســانیت خدمت 

کند و این دستمایه خوبی برای ادبیات داستانی است.
حجت االســالم والمســلمین معــزی، نماینــده رهبــر معظــم 
انقــالب در هالل احمــر نیــز در این جلســه با اشــاره بــه جریان 
کــه معتقــد بودنــد مســلمانان  روشــنفکری قبــل از انقــالب 
جریــان  ندارنــد،  شــکوفایی  بــرای  اســتعدادی  و  توانایــی 
فرهنگــی و ادبی پیش از انقــالب را بررســی و وضعیت کنونی 
را تبییــن کردنــد. چهــل ســال از انقالب شــکوهمند اســالمی 
ایران گذشــته و خیلــی از توفیقات، به دســت آمده اســت که 
متاســفانه عده ای توان و طاقت بــاورش را ندارند. بعضی ها 
معتقد بودنــد که مذهبیــون و مســلمانان توان انجــام کاری 
را ندارند. ایــن گروه حرف هــا و آرمان هــای خود را به وســیله  
ابــزار هنر و ادبیــات همچون قصه، داســتان، رمان و شــعر به 
مردم منتقل می کردند. در آن زمان مذهبیون نقش کمرنگی 
کثر نویســندگان افراد پشت کرده  در حوزه  ادبیات داشــتند و ا
به دیــن بودنــد. امــا بعــد از انقــالب ادبــا و شــعرای بزرگــی به 
بهترین شــکل ظاهر شــدند و آثارشــان در جامعه غوغایی به 
پا کرد. این مسئله نشان داد که مذهبی ها نیز می توانند. اما 
نکته ای که هرگز نباید فراموش کنیم این اســت که همیشه 
اندازه  خودمان را حفظ کنیــم و باور غلط در ما شــکل نگیرد. 
خودبــاوری خوب اســت اما بــه همان انــدازه، ُعجــب و غرور 
بــرای انســان آفــت اســت. کار کنیــم؛ تــالش کنیــم و زحمت 

بکشیم اما خودمان را بی اندازه بزرگ نبینیم.
خ داده  الحمدهلل بعد از انقالب رشــد خوبی در حوزه ادبیات ر

کــه بالشــک یکــی از مهم تریــن دالیــل ایــن رشــد، توجهــات 
بی بدیل مقام معظم رهبری بوده  است. 

     شناساندن هالل احمر به دوستداران خدمت
در ابتدای این نشست یاســر احمدوند معاون فرهنگی حوزه 
نمایندگی ولی فقیــه در جمعیت هالل احمر، ضمن اشــاره به 
هدف از برگزاری این گونه نشست ها گفت: یکی از مهم ترین 
اهداف ایــن گردهمایی ها، شناســاندن هالل احمر و وظایف 
آن به جامعه، مخصوصــًا با ابزار فرهنگ و هنر اســت و اهالی 
هنر و ادبیــات باید به نحوی درگیر مســئله  هالل احمر شــوند 
و به همکاری بــا این نهاد بشردوســت بشــتابند. زمینه های 

بسیاری برای همکاری وجود دارد.
این نهاد عمومی قدمت 100 ســاله دارد و موقوفات آن بســیار 
قابــل توجــه اســت. جمعیــت هالل احمــر از قبــل از انقــالب 
کنون خدمات فراوانی را به مردم ارایه کرده است و بسیاری  تا

از امور عام المنفعه در کشور را هالل احمر انجام می دهد.
احمدونــد اصــول هفتگانــه و اهــداف چهارگانــه جمعیــت 
خ را برشــمرد و توضیــح داد: حادثه  هالل احمــر و صلیــب ســر
ســیل اخیــر، ضــرورت همکاری هــای دو جانبــه  فرهنگــی و 
هنری را بیشتر به ما نشــان داد. ما کشوری پرحادثه هستیم 
امــا متاســفانه توجه ویــژه ای بــه این موضوع نشــده اســت. 
دوستان هنرمند باید ذهنشان درگیر ماجرا شود؛ به شیوه ای 
که بایــد بــه درجــه ای از کیفیت برســیم که آثــار مــا اثرگذاری 
ویــژه ای داشــته باشــد؛ کمــا اینکــه در ایــن ســیل، الحمدهلل 
خیلی از دوســتان حضور داشــتند کــه از هنر خــود در راه خدا و 

خدمت به مردم سیل زده استفاده کردند.    

 هالل احمر در 
این سال ها از دید 

عقل عملی به 
خوبی عمل کرده 

گر   است. حال ا
یسندگان  گروه نو

را تشکیل دهیم، 
ایشان می توانند 

عقل نظری 
امدادگری

 هالل احمر 
باشند
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خ داد و این  و معنوی همچــون حضــرت امــام خمینــی )ره( ر
کمیت دین در این مملکت اســالمی برقرار  کشــور آزاد شــد و حا
گر امروز از ما سؤال شود که این نعمت الهی در اختیار  گردید و ا
شما قرار گرفت و در قبال مســئولیت خود چه کردید امیدوارم 

که همه ما بتوانیم در پیشگاه الهی پاسخگو باشیم.
وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــا اشــاره خدمــات 
جمعیت هالل احمر در حادثه ســیل اخیر افــزود: در فروردین 
ماه امســال 27 استان کشــور تحت تأثیر جریان ســیل بودند 
و جمعیت هالل احمــر مثل همیشــه و بهتر از قبــل در صحنه 
حاضــر بــود و بــا اطالع رســانی و فعالیــت خــوب جمعیــت، 
مردم خیــر و نیکوکار ایران اســالمی در چنین شــرایط ســخت 
اقتصــادی و با وجــود همــه ســختی ها و تحریم ها بیــش از 2 
هزار میلیارد ریال به سیل زدگان کمک کردند و در ماه مبارک 
رمضان اخیر مردم شریف و روزه دار ایران، روزی یک میلیارد 

تومان به مردم آسیب دیده و سیل زده تقدیم کردند.
کید کرد: شک نکنید که  حجت االسالم و المسلمین معزی تأ
کشــور از همه فشــارها به زودی عبور خواهد کــرد و آن چیزی 
کــه باقــی می مانــد اتحــاد، همدلــی، پیشــرفت و وحــدت روز 

افزون است.
وی با اشــاره به اینکه مســئولیت اول مــا در حــوزه نمایندگی 
ولی فقیه در جمعیت هالل احمر رشــد معرفــت دینی و اخالق 
اسالمی اســت یادآور شــد: نه تنها حدود 8 هزار فر از همکاران 
جمعیــت بلکــه جمعیــت میلیونــی داوطلبین و بــه خصوص 
ســازمان جوانــان کــه بــا مخاطــب و اعضــای جــوان و پویــا 
فعالیت می کنــد باید از ایــن موهبت برخــوردار شــوند چرا که 
کید مقام معظــم رهبری )مدظلــه العالی( عنصر  بر اســاس تأ
اصلــی و پیش برنــده گام دوم انقــالب اســالمی ایران جوانان 
هســتند و هالل احمر نه فقط در ســیل و زلزلــه و در راه ماندگی 

بلکه باید در خدمت رسانی به مردم نیازمند پیش رو باشد.
در پایان ایــن جلســه از زحمات حجت االســالم و المســلمین 
واعظی مســئول ســابق دفتر نمایندگی ولی فقیه در جمعیت 
هالل احمــر اردبیــل قدردانــی و حجت االســالم و المســلمین 
فاطمی نیا به عنوان مســئول دفتر حوزه نمایندگی ولی فقیه 

در جمعیت هالل احمر استان اردبیل منصوب گردید.
در این جلسه عالوه بر مدیران و کارکنان جمعیت هالل احمر 
اردبیل، مدیــران دســتگاه های اجرایی و نیروهای مســلح و 
انتظامی اســتان، نمایندگانــی از جامعــه روحانیــت اســتان، 
و  آموزشــی  و  فرهنگــی  شــرعی،  امــور  و  نظــارت  معاونیــن 
پژوهشی و مشاور نماینده ولی فقیه در هالل احمر و مدیر کل 

حوزه نمایندگی نیز حضور داشتند.

     حکم انتصاب مســئول دفتر نمایندگــی ولی فقیه در 
جمعیت هالل احمر استان اردبیل

حجت االســالم و المســلمین ســید علــی فاطمی نیا، بــا حکم 
حجــت االســالم والمســلمین معــزی نماینــده ولــی فقیــه در 
هالل احمر، به ســمت مســئول دفتــر نمایندگی ولــی فقیه در 
جمعیت هالل احمر اســتان اردبیل منصوب شــد. به گزارش 
پایگاه اطالع رسانی حوزه نمایندگی ولی فقیه، متن حکم به 

ح است: این شر

پیروز نهایی
 ملت ایران است

حجت االسالم و المسلمین معزی
 در مراسم معارفه مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه
در هالل احمر استان اردبیل:

مراســم معارفه مســئول دفتر جدید حــوزه نمایندگــی ولی فقیــه در هالل احمر اســتان 
اردبیل و تقدیر و تشــکر از مســئول پیشــین این دفتــر، با حضــور نماینده ولــی فقیه در 

هالل احمر و هیئت همراه برگزار شد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی حوزه نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هالل احمر، حجت االسالم 
و المســلمین معزی با اشــاره به اینکــه همه نهادها و دســتگاه ها به نوبه خود مســئول هســتند 
کمیت خدا را در این کشــور بیش از پیش  خاطرنشــان کرد: همه یک هدف دارند که بتوانند حا
مستقر کنند. در جنگ اقتصادی کنونی با تمام قدرتی که استکبار جهانی مصروف کرده است 
مســئولین باید برنامه های خود را دقیق تر به پیش ببرند. دشــمنان ایران اســالمی در تحلیل و 

محاسبات خود دچار اشتباهی بزرگ شدند چرا که ملت ایران را به درستی درک نکرده اند.
نماینده رهبر معظــم انقــالب در هالل احمر با اشــاره به اقدامات دشــمنان بر علیــه ملت ایران 
افــزود: گمان می کردنــد که بــا تحریم می تواننــد مردم ایــران را سراســیمه و عصبانــی کنند اما 
این ملت بزرگ، وحدت، اتحاد، مقاومت و ایســتادگی بیشــتری از خود به نمایش گذاشــتند. 
گون چه  دشمنان نظام از 8 سال دفاع مقدس درس نگرفتند. در آن زمان از نظر امکانات گونا
از لحاظ اقتصادی، اجتماعی، نظامی و سیاسی با امروز قابل قیاس نبودیم و صدام مأموریت 
داشــت تا انقالب اســالمی را از پای درآورد اما مردم با هشت ســال مقاومت و ایستادگی، جلوی 
زیاده خواهی دشــمنان را گرفتند و امروز هم در برابر هجمه های دشــمنان، پیروز نهایی ملت 

ایران است و هویت ملت ایران، مقاومت و ایستادگی ولو با وجود همه مشکالت است.
 حجت االسالم والمســلمین معزی ضمن اشاره به اینکه انســان تنها موجود مسئول در جهان 
هســتی اســت یادآور شــد: هیچ موجــودی در ایــن جهان مورد ســؤال قــرار نمی گیــرد امــا در روز 
قیامت از ما پرســیده می شــود که با نعمت های فراوان حضــرت خداوند در دنیا چــه کردیم آیا 

استفاده درست و صحیح داشتیم یا کفران نعمت کردیم.
وی خاطر نشان کرد: بی شک ملت ایران در نیم قرن اخیر عزتمند شد و موفق گردید کشورمان 
را از ســلطه جهان و قدرت های اســتکباری نجات دهد و این اتفاق با هدایت یک انســان الهی 

حجت االسام و المسلمین معزی نماینده رهبر معظم انقاب در هال احمر 
در سفر به استان اردبیل ضمن معارفه مسئول دفتر جدید حوزه نمایندگی 
ولـی فقیـه در هال احمـر این اسـتان، در شـورای اداری اسـتان اردبیل حضور 
پیدا کرد و همچنین از پایگاه امداد و نجات جاده ای سرعین بازدید نمود. در مطلب 

پیش رو گزارشـی از این سـفر را می خوانیم.   



هــــــــالل

87  مشاره  9      تیر   98
 دوره جدید

هــــــــالل

     حضور در شورای اداری استان
در شــورای  بــا حضــور  فقیــه در هالل احمــر  ولــی  نماینــده 
اداری جمعیــت هالل احمــر اســتان در ســخنانی، بــا تبییــن 
دستاوردهای نظام اســالمی به بیان اهمیت حفظ و حراست 

از این دستاوردها اشاره کرد.
کــه در   حجــت االســالم و المســلمین معــزی افــزود: آنچــه 
گرفتــه اســت ثمــره خــون شــهدای انقــالب  اختیــار مــا قــرار 
مقدس اســالمی و مجاهــدت و ایســتادگی امام راحــل و مقام 
معظــم رهبری ایــران اســت کــه باید بــا روش هــای مختلف 
از ایــن دســتاورد مراقبــت و حفاظــت کــرد. توصیــه می کنــم 
گاهــی از ایــن تالش هــا دو کتاب بــا عناویــن »الف الم  برای آ
خمینی« دربــاره زندگی امــام راحل تــا زمان پیــروزی انقالب 
ح اســم« بــه چــاپ رســیده کــه در آن بــه زندگــی مقام  و »شــر
معظم رهبــری مدظلــه العالی تا پیروزی انقالب اشــاره شــده 
اســت. این دو کتــاب و از ایــن دســت کتاب ها که بــه زندگی 
و تالش بــزرگان انقالب، شــهدا و ایثارگــران می پــردازد که به 
مــا نشــان می دهدکه چــه رنج هــا و ســختی هایی که ایشــان 
و دوستانشــان از دوران آغــاز مبــارزات تــا پیــروزی انقــالب 

شکوهمند اســالمی ایران کشــیدند تا امروز این نظام مقدس 
سرفراز و سربلند در دنیا باقی بماند.

حجت االسالم و المسلمین معزی با اشــاره به سبک زندگی و 
شــیوه تالش در راه خدا افزود: ما باید یک بازنگری در زندگی 
خویش کنیم که برای این انقالب چه کرده ایم و بدون شک 
کوچکتریــن کار نیــک و بدی که انجــام دهیم در نــزد خدای 
متعــال ثبــت و ضبــط می شــود و ایــن عمــل را در روز قیامــت 

خواهیم دید و باید بررسی کنیم چه کرده ایم.
وی در ابتدای ســخنان خود با اشــاره به روز هفتم تیرماه که 
روزی تاریخی در انقالب اسالمی اســت، خاطرنشــان کرد: در 
این روز شــهادت 72 تــن از برتریــن انســان های انقالبی رقم 
خــورد کــه امام امــت حضــرت امــام خمینــی رحمــه اهلل علیه 
درباره ایشــان می فرمایند: تا آن جایی که مــن از این عزیزان 
شناخت داشــتم، ایشــان از ابرار بودند و این عزیزان امتحان 
خود را پس دادنــد. این بزرگواران از انقالبیــون قبل از انقالب 
اســالمی بودند کــه در شــرایط بســیار ســخت زمــان طاغــوت 
جنگیدند، برخی شــکنجه شــدند و تعدادی از یــاران جان بر 
کف عزیزترین دارایی خود یعنی جانشــان را تقدیم انقالب و 

راه آن کردند.
نماینده ولی فقیه در جمعیت هالل احمر یادآور شد: فراموش 
نکنیــم جمعیــت هالل احمر یــک مجموعــه دولتی نیســت، 
یک نهاد مردم محور و داوطلب محور اســت که تمام شــئون 
در جمعیت هالل احمر باید به این مســئله توجه ویژه داشــته 

باشند که اساس کار در هالل احمر حضور و نقش مردم است.
حجــت االســالم و المســلمین معــزی در ادامــه بــا اشــاره بــه 
ضرورت بهره مندی بیشتر از ظرفیت داوطلبان در هالل احمر 
افزود: تالشــی که ما بایــد انجام دهیم این اســت که شــرایط 
را به گونــه ای مهیا کنیم کــه این تعــداد داوطلبیــن و حضور 
آنــان در جمعیــت دائمی باشــد. ثبت نــام و تعــداد داوطلبین 
یک عدد اســت امــا حضــور ایشــان در صحنــه مهمتــر از عدد 
اســت حفظ و اشــتیاق داوطلبین یکــی از نکات مهمی اســت 
که در جمعیــت هالل احمر باید مــورد توجه قرار بگیــرد زمانی 

فراموش نکنیم 
هالل احمر یک 
مجموعه دولتی 

نیست، یک 
نهاد مردم محور 

و داوطلب محور 
است که همه 

باید توجه داشته 
باشند، اساس 

کار در هالل احمر 
حضور و نقش 

مردم است

برادر ارجمند حجت االسالم والمسلمین جناب آقای سید علی فاطمی نیا

نظر به مســئولیت های خطیــر و نقش مؤثر و حســاس حــوزه نمایندگی 

ولی فقیــه در تحقق بخشــیدن به اهــداف مقدس جمعیــت و ضرورت 

انجــام وظایــف و مأموریت هــای محولــه در اجــرای منویــات حضــرت 

امــام خمینــی)ره( و رهنمودهــای مقام معظــم رهبری حضــرت آیت اهلل 

العظمی خامنه ای)مدظله العالی(، با توجه به تجارب مؤثر و مفید جنابعالی، 

به موجب ایــن حکم به ســمت مســئول دفتــر نمایندگــی ولــی فقیه در 

جمعیت هالل احمر استان اردبیل منصوب می شوید.

گســترش معــارف و فرهنــگ اســالمی و  اهــم وظایــف آن نمایندگــی، 

تحکیــم پایه هــای اعتقــادی، معنــوی و اخالقــی مدیــران، کارکنــان، 

ارزش هــای  تقویــت  جمعیــت،  داوطلبــان  و  امدادگــران  جوانــان، 

اســالمی و انقالبــی و نظارت بــر امــور و تــالش در جهــت رعایــت موازین 

شــرعی در ســطح جمعیت اســتان می باشــد. امید اســت با اســتعانت از 

خداونــد متعال و تحــت عنایات حضــرت بقیــه اهلل االعظم)عــج( و تالش 

و کوشــش مضاعف بــا هماهنگی کامــل حــوزه نمایندگی ولــی فقیه در 

مرکز و همکاری متقابل با مســئولین جمعیت اســتان در انجام وظایف 

ومسئولیت های محوله موفق و مؤید باشید.

عبدالحسین معزی
نماینده ولی فقیه درجمعیت هالل احمر
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این اتفاق می افتد که مســئله غیردولتی بــودن و مردم محور 
بودن ایــن نهاد بــه همــه داوطلبین اثبــات شــود و در همین 
زمینه این تحرک، پویایی و اشتیاق باید روز به روز پررنگ تر 
شــود و در همین زمینه ســازمان جوانان یکــی از عظیم ترین 
ســرمایه های هالل احمر اســت که بایــد با برنامــه ریزی های 

صورت گرفته به درستی هدایت شود.
ادامــه  در  هالل احمــر  جمعیــت  در  فقیــه  ولــی  نماینــده 
صحبت هــای خــود بــا اشــاره بــه تالش هــای صــورت گرفته 
گــون در حــوزه نمایندگــی ولــی فقیــه در  در عرصه هــای گونا
کــرد:  جمعیــت هالل احمــر در اســتان اردبیــل خاطرنشــان 
خوشــبختانه مســئله نماز در اســتان اردبیل مورد توجه ویژه 
قرار گرفته اســت و جمعیــت هالل احمر هم با برپایــی دوازده 
نمــاز جماعــت از دســتگاه های نمونــه اســتان بــوده اســت. 
مسئله دیگر احســان و نیکی اســت که مجموعه تالش های 
همــکاران هیئــت مدیــره، معاونیــن و مــردم اســتان اردبیــل 
بــه خوبــی نشــان می دهــد که نســبت بــه حــوادث و ســوانح 

بی تفاوت نیستند.
وی در همین زمینه به مســئله اساسی آسیب های اجتماعی 
اشــاره کــرد و افــزود: یکــی از دغدغه هــای مهم مقــام معظم 
رهبــری آســیب های اجتماعی اســت ماننــد اعتیاد، حاشــیه 
نشــینی شــهرها، آســیب های خانوادگــی، طــالق، رفتارهای 
کیــد و توجــه ویــژه تمــام  ضــد اخالقــی و... کــه بایــد مــورد تا

مسئولین از جمله هالل احمر قرار گیرد.
در ابتــدای ایــن جلســه کــه بــا حضــور مدیــران هالل احمر در 
اســتان برگزارشــد مدیرعامــل جمعیــت هالل احمــر اســتان 
اردبیل نیز در ســخنانی به ارائه گزارش از نحوه فعالیت های 
جمعیــت  مدیرعامــل  پرداخــت.  اســتان  ایــن  هالل احمــر 
هالل احمر اســتان اردبیل در این جلسه گفت: استان اردبیل 
کــه در 10 شهرســتان شــعبه هالل احمــر  11 شهرســتان دارد 
وجود دارد و یک شهرســتان هم به تازگی ایجاد شــده است و 

در آینده در این شهرستان هم شعبه ایجاد می کنیم.
رامیــن معبــودی ادامــه داد: جمعیــت هالل احمــر اســتان 
اردبیل 182 نفر پرســنل دارد اما از بیــن جمعیت یک میلیون 
و 300 هزار نفــری اســتان، حدود 50 هــزار نفر عضــو جمعیت 

هالل احمر بوده و در سامانه ثبت نام کردند.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در ســال گذشــته 21 هــزار و 300 نفــر 
از جمعیــت اســتان اردبیــل در دوره هــای آموزشــی جمعیــت 
هالل احمــر شــرکت کرده اند، افــزود: ایــن افــراد در دوره های 

مختلف همگانی و تخصصی شرکت کرده اند.
وی افزود: در سیل اخیر مردم این استان 460 میلیون تومان 
کمــک غیرنقــدی در اختیــار  کمــک نقــدی و 724 میلیــون 
جمعیــت هالل احمــر قــرار داده بودنــد تــا به مــردم ســیل زده 
کمک کنیم. معبودی افزود: حضور داوطلبان و نوع دوســتی 
آنها سبب شــده اســت که جمعیت هالل احمر اســتان اردبیل 

کیپ های امدادی در حوادث باشد. همیشه جزء اولین ا

     بازدید از پایگاه امداد و نجات جاده ای سرعین
نماینــده ولــی فقیــه در هالل احمــر کــه بــه منظــور شــرکت در 
شــورای اداری ایــن جمعیــت در اســتان اردبیــل و همچنین 
تکریم و معارفه مســئول جدید دفتــر نمایندگی ولــی فقیه در 
این استان به اردبیل ســفر کرده بود با حضور در پایگاه امداد 
و نجات جاده ای ســرعین )یادمان شــهدای امدادگر( از این 

پایگاه بازدید و با امدادگران حاضر در آن مالقات کرد.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی حوزه نمایندگــی ولی فقیه در 
جمعیــت هالل احمــر، حجت االســالم و المســلمین معزی در 
دیدار صمیمانه با امدادگران این پایگاه ضمن تقدیر و تشــکر 
از امدادگــران خــدوم و زحمتکــش ایــن پایــگاه در ســخنانی 
فرصت خدمت در هالل احمر را نعمت و عطیه الهی برشــمرد 
و افــزود: امدادگران جمعیت هالل احمر بــا خدمت بی منت و 
مؤثر خود به آســیب دیــدگان و رنج دیــدگان، موجبات جلب 

رضایت خداوند را فراهم می کنند. 
در انتهــای ایــن دیــدار کــه مدیرعامــل جمعیــت هالل احمــر 
اســتان اردبیل نیــز حضور داشــت نماینــده ولی فقیــه در دفتر 
یادبود ایــن پایــگاه، از تالش هــای امدادگــران تقدیر کــرد. در 
کری معاون نظارت  این بازدید حجت االسالم و المسلمین ذا
و امور شــرعی، دکتر احمدوند معاون فرهنگی و امور آموزشــی 
و پژوهشــی و عبدالمجید معزی مشــاور نماینده ولی فقیه در 

هالل احمر و مدیر کل حوزه نمایندگی نیز حضور داشتند.    

 یکی از 
دغدغه های 

مهم مقام معظم 
رهبری آسیب های 

اجتماعی 
است مانند 

اعتیاد، حاشیه 
نشینی شهرها، 

آسیب های 
خانوادگی، 

طالق، رفتارهای 
ضد اخالقی و... 

که باید مورد تاکید 
یژه تمام  و توجه و
مسئولین از جمله 

هالل احمر 
قرار گیرد
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با ورود پرچم معطر حرم رضوی به
هالل احمر استان بوشهر

آییــن اســتقبال از خادمیــن حــرم مطهــر رضــوی، 
کاروان زیر سایه خورشید و پرچم مطهر امام رضا)ع( 
در بوشهر، با حضور مدیر عامل و مســول دفتر نمایندگی ولی 
فقیــه در هالل احمــر اســتان، معاونیــن، کارکنــان و اعضــای 

خانواده جمعیت هالل احمر برگزار شد.
بــه گــزارش پایگاه اطــالع رســانی حــوزه نمایندگی ولــی فقیه 
در هالل احمــر بــه نقــل از تارنمــای اطــالع رســانی هالل احمر 
بوشــهر، مســئول دفتــر نمایندگــی ولــی فقیــه در جمعیــت 
کاروان رضــوی،  از  اســتقبال  آییــن  اســتان در  هالل احمــر 
ضمــن تبریک دهــه کرامت اظهــار داشــت: بــارگاه ملکوتی و 
منور امام رضــا)ع( محلی بــرای زنده شــدن روح امیــد در دل 
انسان هاســت و بســیاری از افراد وقتی رگه هایی از نا امیدی 
در دل هایشــان ایجــاد می شــود خودشــان را بــه حــرم مطهــر 
امام رضــا می رســانند و نور امیــد در دلشــان زنده می شــود. بر 
این اســاس هر کســی که تــالش می کنــد دل های مــردم را به 
گر ما در  آن ســرزمین نور پیوند دهد قطعًا مأجور خواهد شد و ا
این جــا و در جمعیت هالل احمر اســتان چنیــن توفیقی پیدا 

کرده ایم به آن افتخار می کنیم.
حجت االســالم و المســلمین دشــتی افزود: حــرم امــام رضا)ع( 
پناهگاه ماســت و مردم مــا به وجود ایــن امام افتخــار می کنند 
و این مکتب و اعتقاد که در طول ســال های متمــادی بر جای 

مانده و باقی خواهد ماند و این هم در سایه برکت ایشان است.
وی بــا تقدیــر از حضــور خامــان حــرم رضــوی در جمعیــت 
کــرد: اهتــزاز پرچــم حــرم  هالل احمــر اســتان، خاطرنشــان 
رضوی و قرائت صلوات خاصه امام رضا)ع( و مداحی و بیان 

ویژگی های آن بزرگوار همواره روح بخش است.
در ادامه ایــن مراســم نورانــی ســخنرانی و مدیحه ســرایی در 
وصفان حضرت توسط خادمین حرم رضوی انجام پذیرفت 
و در پایــان از طــرف خادمیــن حــرم رضــوی بــه همــه عزیزان 

هدایایی متبرک شده از آستان قدس رضوی اهدا شد.    

توانمندسازی کانون های 
طالب در خراسان جنوبی جشن 

زیر سایه خورشید 
برگزار شد

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هالل احمر خراسان جنوبی از 
اعضــای  پیــش  از  بیــش  آمادگــی  و  توانمندســازی  بــرای  برنامه ریــزی 

کانون های طالب این استان خبر داد.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی حــوزه نمایندگی ولی فقیــه در جمعیت هالل احمر، 
حجت االسالم والمســلمین درویشــی در گفتگو با پایگاه اطالع رســانی این حوزه با 
اشــاره به فعالیت 16 کانون طالب در استان خراســان جنوبی گفت: در تمام شعب 

شهرستان های استان، کانون های طالب ایجاد و مشغول فعالیت هستند.
وی با بیان اینکه بیــش از هزار طلبه حوزه علمیه خراســان جنوبــی در کانون های 
گاهــی، علمی و  طــالب جمعیــت هالل احمر عضــو هســتند، افــزود: ارتقــاء ســطح آ
امدادی این اعضا در دســتور کار دفتــر نمایندگی ولــی فقیه در هالل احمر و اســتان 

قرار دارد.
مســئول دفتــر نمایندگــی ولــی فقیــه در هالل احمــر خراســان جنوبــی بــه برگــزاری 
دوره های متعدد آموزشی-توجیهی ویژه کانون های طالب استان اشاره و تصریح 
گیری آموزش امداد و کمک های اولیه در مقاطع مقدماتی و پیشرفته یکی  کرد: فرا

از مهمترین این دوره هاست.
حجت االســالم والمســلمین درویشــی برگزاری مانور یــک روزه پناه گیــری و تخلیه 
اضطراری ویژه اعضای کانون های طالب با حضور مسئولین و مربیان برتر استانی 
را از دیگر دوره های در نظر گرفته برای اعضای طلبه هالل احمر است و افزود: عالوه 
بر این در مقاطع مختلف ســال با برنامه ریزی مــدون، دوره آموزش های فرهنگی و 
احکام شرعی در حوادث و بالیای طبیعی نیز ویژه اعضای کانون های طالب سراسر 

استان برگزار می شود.
ع  استفاده از توان و ظرفیت طالب عضو هالل احمر در مناسبات و برنامه های متنو
و بشردوســتانه و مردمی نکته دیگری بود که حجت االســالم والمسلمین درویشی 
به آن اشــاره کرد و افــزود: در همین زمینه اعضــای طالب هالل احمــر با هماهنگی 
معاونت جوانان در تعطیالت نــوروز و در کنار دیگر اعضای این نهــاد عام المنفعه، 

به مسافرین و مردم ارائه خدمات می کنند.
وی ادامــه داد: اعــزام تیم طــالب عضو کانون هــای هالل احمــر از حــوزه علمیه به 
مناطق ســیل زده در ابتدای امســال به منظور کمک به هموطنــان مصیبت دیده 
و همچنین حضــور در راهپیمایــی عظیم اربعین حســینی به منظــور ارائه خدمات 
به زائرین اباعبداهلل الحسین علیه السالم بســترهای دیگر خدمت رسانی اعضای 

کانون های طالب جمعیت هالل احمر است.
وی در پایــان بــا ابــراز خرســندی از حضــور اعضــای کانــون طــالب در فعالیت هــا و 
برنامه هــای مختلــف اجرایی از ســوی هالل احمــر، نقش مؤثــر و تاثیرگــذار آن ها را 
یــادآور شــد و بر تقویــت این تنهــا به عنــوان بســترهای مناســب خدمت رســانی به 

کید کرد.     جامعه تأ
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کار هالل احمر با
کرامت و احسان  
گره خورده است

نماینده ولی فقیه در استان خراسان شمالی:

نماینـده ولـی فقیـه در خراسـان شـمالی گفـت: جمعیـت هال احمر خراسـان 
در  دسـتگاه ها  همـه  از  جلوتـر  و  رکاب  در  پـا  فعـال،  مجموعـه ای  شـمالی 

امدادرسـانی بـه مـردم اسـت.   

به گزارش پایگاه اطالع رســانی حوزه نمایندگــی ولی فقیه 
در هالل احمــر بــه نقــل از تارنمــای روابــط عمومی ایــن 
جمعیت در خراســان شــمالی، آیت اهلل ابوالقاســم یعقوبی در دیدار 
مشــاور نماینده ولــی فقیــه در جمعیت هالل احمر کشــور، مســئول 
دفتــر نمایندگــی ولــی فقیــه در جمعیــت اســتان و مدیــر عامــل 
هالل احمر خراسان شمالی گفت: کار شما در هالل احمر با کرامت، 

احسان و خدمت گره خورده است که نشان از اهمیت آن دارد.
کیدات رهبر معظم انقــالب در بیانیــه گام دوم انقالب افزود: رهبــر انقالب در  وی با اشــاره به تأ
این بیانیه یکی از برکات انقالب را شتاب مردم و افزایش چشمگیر مشارکت آن ها برای خدمت 

رسانی در موضوعات و حوادث احتمالی دانستند که مشابه فعالیت جمعیت هالل احمر است.
آیــت اهلل یعقوبــی ضمن تقدیــر از تالش هــا و زحمــات جمعیــت هالل احمر خراســان شــمالی و 
مدیرعامل آن در اســتان افزود: جمعیــت هالل احمر با جوانــان گره خورده و بایــد قدردان این 

سرمایه های ارزشمند باشید.
نماینده ولی فقیه در خراســان شــمالی افــزود: به فرموده رهبــر معظم انقالب، کشــور را باید به 
دست جوانان بسپاریم، لذا تقویت حس نوع دوستی و خدمت رسانی در جوانان وظیفه ما به 

حساب می آید تا آنان را برای مسئولیت های آینده آماده و حمایت کنیم.
وی خاطر نشــان کرد: جمعیت هالل احمر خراســان شــمالی در کنار تربیت نیروهــای امدادی 
برای مواقع ضروری، همانند پادگانی آماده است که سربازانش ضمن آمادگی، دارای مهارت 

و تخصص هستند.

     تجلی همبستگی
 و دلدادگی

مشــاور نماینــده ولــی فقیــه در 
جمعیــت هالل احمــر کشــور نیز 
در  دیدار بــا آیت اهلل ابوالقاســم 
مقــام  نماینــده  یعقوبــی 
معظــم رهبری در اســتان خراســان شــمالی گفــت: جمعیت 
هالل احمر خراسان شمالی تجلی گاه همبستگی و دلدادگی 
اســت کــه ســبب شــده خدمــت رســانی بــه مــردم در آن بــه 

بهترین نحو انجام شود.
کید کرد: در بازدیدهایی  حجت االسالم والمسلمین فقیهی تا
که طی سفر به خراسان شمالی داشتم چیزی جز نور، معرفت 
و معنویــت ندیــدم. وی افــزود: رضایــت افــراد مختلــف در 
گون از جمعیت هالل احمر خراسان شمالی  جایگاه های گونا
کید بر حضور به موقع آن ها در بزنگاه های مختلف نشان  و تا
از عملکرد مطلوب این جمعیت دارد که البته باید حفظ شده 

و روز به روز ارتقا یابد.

     پادگان آماده 10 هزار نفری
ایــن  در  نیــز  نجــات  محســن 
دیــدار ضمــن تقدیــر و تشــکر از 
حمایت های نماینده ولی فقیه 
در خراســان شــمالی از جمعیــت 
حضــور  و  اســتان  هالل احمــر 
جهادی ایشــان در حوادث مختلف، وجود ایشــان را ســرمایه 

غنی برای استان دانست.
گفــت:  مدیرعامــل جمعیــت هالل احمــر خراســان شــمالی 
جمعیت هالل احمر خراســان شــمالی با 10 هزار نیــروی آماده 
به کار همچون پادگانی نظامــی، آمادگی مواجهــه با حوادث 
کیــد کرد: رهبر  مختلف و امدادرســانی به مردم را دارد. وی تأ
کید بســیاری بــر اداره امور به دســت جوانان  معظم انقالب تا
دارند کــه در این راســتا تــالش می کنیــم تــا از آنان بــه بهترین 
نحو استفاده کرده تا در رقم خوردن آینده ای درخشان که به 

دست جوانان اداره می شود گام موثری برداشته باشیم.    
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دوره آموزشی
کشور  مربیان نماز سراسر 

دیدار با اعضای 
کانون های طالب
جوانان و دانشجویی 

به همت دفتر نمایندگی ولی فقیه
 در جمعیت هالل احمر استان قم برپا شد

در سفر مشاور 
نماینده ولی فقیه در هالل احمر به 
خراسان شمالی صورت گرفت

دوره آموزشی مربیان نماز سراســر کشــور به میزبانی هالل احمر قم با ادای 
احترام به مقام شهدای امدادگر برگزار شد.  

به گــزارش پایــگاه اطالع رســانی حــوزه نمایندگــی ولی فقیــه در هالل احمــر به نقل 
از روابــط عمومی ایــن جمعیــت در اســتان قــم؛ حجــت االســالم والمســلمین ســید 
مصطفی عالمه مهری در آئین افتتاحیه، ضمن خیرمقدم گفت: این دوره زیر نظر 
اســتادان مرکز تخصصی نماز به مــدت 4 روز برگزار می شــود و امید داریــم به برکت 

کثر داشته باشند. وجود بانوی کرامت، مربیان از این آموزش ها بهره مندی حدا
وی با بیان اینکه پیشــرفت جوامع بســتگی به ســه عامل دارد تصریــح کرد: عامل 
نخست رهبران جامعه هســتندکه باید مدبر و شجاع و مدیر باشــند و در صورتی که 

دارای این خصایص باشند قطعًا رشد و ترقی با آن جامعه همراه است.
مســئول دفتر نمایندگــی ولی فقیــه در جمعیــت هالل احمــر اســتان قــم در ادامه با 
گر  اشــاره به اینکه عامل دوم این مســیر نخبگان جامعه هســتند افــزود: نخبگان ا
خوب و با بصیرت و وحدت عمل کنند، پیشــرفت در انتظار آن جامعه است و گروه 
گاهی و بصیرت آن هــا و پیروی از رهبــری به صورت  ســوم توده مردم هســتند که آ

منسجم می تواند کامل کننده پیشرفت و تعالی آن جامعه شود.
حجت االســالم والمســلمین ســید مصطفی عالمه مهری پیوند و وحــدت بین این 
ســه گروه برای ترقی جامعــه را کلیــدی عنوان کرد و گفت: مســجد بــه عنوان یک 
جامعــه و امام جماعــت آن بــه مثابه رهبــر ایــن جامعه و هئیــت امنا هــم نخبگان 
گر همه درست و با تدبیر و درایت عمل کنند جامعه مسجد هدایت شده و  هستند؛ ا

هر روز عالوه بر جمعیت آن برتعالی و رشد آن افزوده می شود.
کید بــر اهمیت جذب جوانان و دعوت آنها به نمــاز ابراز امیدواری  وی در پایان با تا
کــرد: برگــزاری ایــن دوره موجــب رونق و شــور هــر چه بیشــتر نمــاز جماعــت و درک 

حالوت این فریضه واجب شود.
اهمیت و جایگاه نماز و بررســی آیــات نماز، شــیوه های دعوت به نمــاز و همچنین 
کالس هــای نمــاز، روش هــای فرهنگ ســازی نمــاز در  شــیوه های جذاب ســازی 
محیــط کار و مدیریت مســجد از مباحث این دوره آموزشــی به شــمار مــی رود که با 

حضور 35 مربی از سراسر کشور در قم به مدت چهار روز برگزار  شد.
یــادآور می شــود دوره کشــوری تربیت مربی نمــاز به همــت معاونت فرهنگــی و امور 
آموزشــی و پژوهشــی حــوزه نمایندگــی ولــی فقیــه در هالل احمــر و با همــکاری دفتر 
نمایندگی ولی فقیه در هالل احمر، به مدت 120 ساعت در مرحله نخست حضوری 

و در مراحل بعدی غیر حضوری و از طریق پرتال آموزشی برگزار خواهد شد.    

مشــاور نماینــده ولــی فقیــه در جمعیــت هالل احمــر 
کشــور بــه همــراه مدیرعامــل هالل احمــر خراســان 
کانون هــای طــالب، جوانــان و  شــمالی بــا اعضــا و دبیــران 

دانشجویی جمعیت هالل احمر استان دیدار و گفتگو کرد.
به گــزارش پایــگاه اطــالع رســانی حــوزه نمایندگی ولــی فقیه 
در هالل احمر بــه نقــل از تارنمــای روابــط عمومی هالل احمر 
اســتان؛ حجت االســالم و المســلمین فقیهی در این نشســت 
صمیمی در خصوص اهمیت حضور جوانان در فعالیت های 
کــرد. وی در همیــن  جمعیــت هالل احمــر مطالبــی را بیــان 
ارتباط تصریح کرد: حضور شــما در هالل احمر، توفیقی است 
که خداونــد عنایت کرده تــا از جوانی به مردم خدمت رســانی 

کرده و پا در عرصه ای مبارک بگذارید.
حجــت االســالم و المســلمین فقیهــی گفــت: در هالل احمــر 
کنون  می تــوان خالصانه و صادقانه بــه مردم خدمت کــرد و ا
نیــز نتیجــه ایــن خدمــات صادقانــه را می بینیــم کــه مــردم 

قدردان زحمات مجموعه هالل احمر بوده و هستند.
حجت االسالم و المســلمین رضایی مســئول دفتر نمایندگی 
ولی فقیه در هالل احمر خراســان شــمالی نیز در این نشســت 
صمیمی بر فعال بودن کانون های طالب در شهرستان های 

کید کرد. استان تأ
وی همچنیــن افــزود: در ســال جــاری تعــدادی از اعضــای 
کانــون را پــس از آموزش هــای الزم بــرای امدادرســانی بــه 
کردیــم.  اعــزام  قــال، مانــه و ســملقان  شهرســتان های آق 
مدیرعامــل جمعیت هالل احمر خراســان شــمالی نیــز در این 
دیدار گفت: تالش ما در فعالیت جوانان در قالب کانون های 

مختلف، کیفی سازی فعالیت هاست.
محســن نجــات بــا بیــان اینکــه درحــال ایجــاد مؤلفه هــای 
توانمندســازی بــا بهره گیــری از جوانــان فعــال در جمعیــت 
ایجــاد  از  مــا  هــدف  افــزود:  هســتیم  اســتان  هالل احمــر 
مؤلفه های توانمندســازی، کاهش خالء انگیزشــی است که 
متاســفانه در برخی مواقع در جوانــان وجــود دارد. وی ادامه 
داد: به همین منظور روســای شــعب جمعیــت هالل احمر در 
شهرســتان های اســتان در حال اجرای برنامه های مختلف 
با حضــور کانون های طــالب و جوانــان برای پویایــی هرچه 

بیشتر جوانان هستند.    
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همه بخش ها در
جهت حرکت در مسیر 
کنند گام دوم تالش  بیانیه 

حجت االسالم و المسلمین معزی
در جلسه شورای فرهنگی هالل احمر:

سـی و پنجمیـن جلسـه شـورای فرهنگـی جمعیـت هال احمـر بـه ریاسـت 
حجـت االسـام و المسـلمین معـزی بـا حضـور دبیرکل جمعیـت هال احمر و 

دیگـر اعضـاء در سـالن جلسـات حـوزه نمایندگـی ولـی فقیـه برگـزار شـد.   

به گــزارش پایگاه اطالع رســانی حوزه نمایندگــی ولی فقیه در جمعیــت هالل احمر، 
کید بــر مســئولیت همگانی  حجت االســالم  و المســلمین معــزی در این جلســه بــا تأ
دستگاه ها نسبت به بیانیه  مهم و ارزشــمند مقام  معظم رهبری با عنوان گام دوم انقالب، 
یادآور شد: هالل احمر به دلیل حضور گســترده جوانان ایرانی، وظیفه ای مضاعف برعهده 
کــه پاســدار انقــالب اســالمی و آرمان هــای آن و رهنمودهــای ارزشــمند مقــام معظــم  دارد 

رهبری باشد.
در ادامــه جلســه، برنامه های ســتاد اقامــه نماز جمعیــت هالل احمر مورد بررســی قــرار گرفت. 
نماینده مقــام معظم رهبــری در هالل احمر در همیــن ارتباط با اشــاره به مســئله  حیاتی نماز و 
تاثیر بی حــد و اندازه ایــن پدیده  الهــی در زندگی تک تک انســان ها خاطرنشــان کــرد: خداوند 
گر قدرت یافتند نماز را برپا می کنند و در  متعال در قرآن فرموده اند: مؤمنان کسانی هستند که ا
پرتو نماز، تعالی در ابعاد مختلف پدید می آید. نماز، انســان را از بدی ها و زشتی ها باز می دارد. 
کمیت  یاد خدا را در دل نگه می دارد و موجب رشد و ترقی می شود. این مسئله برای نظام و حا
اســالمی آن چنان مهم اســت کــه نهاد و ســتادی بــه نام ســتاد اقامــه  نماز در کشــور تشــکیل و 

کید دارد. تاسیس شده است که این خود بر اهمیت این موضوع تا
حجت االســالم  و المســلمین معزی در ادامه  تصریح کرد: شــاید عده ای به فلســفه و عمق نماز 
پی نبرده باشــند، ولی مگر می شــود آثار بی نظیر و بی انتهای فردی و اجتماعی نماز را نادیده 

گرفــت. نماز ســتون دیــن و رکــن اســالم اســت و نباید نمــاز را 
از تــرس رئیــس و دیگــران اقامــه نمــود. نمــاز بخشــنامه ای 
نیســت و تبصره ندارد بلکه یک فریضه  واجب الهی است که 
خیــر و برکت آن اول به خود انســان می رســد، چنــان که امام 
صادق علیــه الســالم می فرمایند شــیعه را بــه نمــاز اول وقت 

می شناسیم.
در ابتدای این جلســه دکتر یاســر احمدوند، معــاون فرهنگی 
و آموزشــی حوزه  نمایندگــی ولی فقیه در جمعیــت هالل احمر 
به تشــریح فعالیت هــای فرهنگی صورت گرفتــه در جمعیت 
هالل احمــر پرداخــت. وی امضــا و اجــرای تفاهم نامــه  بیــن 
تنظیــم  کشــور،  نمــاز  اقامــه   جمعیــت هالل احمــر و ســتاد 
پیش نویس تفاهم نامه با ســتاد احیای امر به معروف و نهی 
از منکر، برگــزاری دوره های مجازی دارالقــرآن در ماه مبارک 
رمضــان با عنــوان تمریــن زندگــی بهتر بــا همکاری موسســه  
ع کانون طالب  نورالمجتبی در سراسر کشور، پیگیری موضو
و هم چنین دســت نامه  شــرایط ائمه  جماعــات و برپایی نماز 

جماعت در استان ها را از جمله این فعالیت ها بر شمرد.
وی همچنین ضمن اشاره به فعالیت های فرهنگی جمعیت 
ح تکریم  هالل احمر بــه خصــوص در ایام دهــه  کرامت از طــر
کریمان خبر داد و گفت: در این برنامه از کسانی که در حادثه  
ســیل اخیــر، حمایت هــای الزم و انســان دوســتانه از مــردم 

سیل زده داشته اند تجلیل به عمل می آوریم.
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برگزاری جلسه هم اندیشی دبیران 
کانون های طالب استان مرکزی
مســئول دفتر نمایندگی ولی فقیــه در جمعیت 
هالل احمــر اســتان مرکــزی از برگــزاری اولیــن 
کانون هــای طــالب ایــن  جلســه هم اندیشــی دبیــران 

جمعیت خبر داد. 
به گــزارش پایــگاه اطــالع رســانی حــوزه نمایندگــی ولی 
فقیه در هالل احمر به نقل از تارنمای اطالع رســانی این 
جمعیــت در اســتان مرکزی اولین جلســه هم اندیشــی دبیــران کانون هــای طالب 
جمعیت هالل احمــر اســتان در تیرماه با حضور مســئول دفتــر نمایندگــی ولی فقیه 
در جمعیت هالل احمر، معاون حوزه های علمیه اســتان و معاونیــن امور جوانان و 

آموزش و پژوهش این جمعیت در منطقه پنجعلی شازند برگزار شد.
در این جلســه مســئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هالل احمر استان طی 
ســخنانی گفت: بــا وجود تــازه تأســیس بــودن کانون های طــالب با برنامــه ریزی 
خــوب ایــن عزیــزان، شــاهد فعالیت هــای مناســب و مؤثــری در ســطح کانون هــا 

هستیم و اوج حضور و مشارکت روحانیون در حادثه سیل اخیر بوده است.
حجت االسالم و المسلمین میرهاشمی افزود: بیش از 480 روحانی از این کانون ها 
در خدمت رســانی به هموطنان ســیل زده کشــورمان حضور داشــتند که این مهم، 
نتیجه انســجام خوب و عالقه به کار خیر این کانون هــا در فعالیت های فرهنگی و 

بشردوستی است.
حجت االســالم و المســلمین جعفری معاون حوزه های علمیه اســتان هــم در این 
نشست گفت: با توجه به تنظیم تفاهم نامه های موجود بین جمعیت هالل احمر 
و حوزه های علمیه اســتان مرکزی، هیچ گونه ممانعتی بــرای فعالیت در خصوص 
اقدامات اعضــای کانون طالب هالل احمر در ســطح اســتان وجود نداشــته و تمام 

تالش خود را جهت همکاری و مساعدت با این کانون ها به کار خواهیم گرفت.
ســپس معــاون امــور جوانــان جمعیــت هالل احمــر اســتان مرکــزی بیــان داشــت: 
فعالیت های متعدد و بســیار خوبــی در کانون های طالب صــورت گرفته که ضمن 
قدردانی از مشارکت خوب این عزیزان، پیشــنهاد می شود جهت انعکاس مناسب 
اخبار فعالیت های ایــن کانون ها، یک نفر را بــه عنوان رابط خبــری به هالل احمر 

معرفی کنند.
اشــتری تصریح کرد: با توجه به برگزاری انتخابات مجمع اســتانی دبیران جوانان 
و دانشجویی، پیشنهاد می شود این انتخابات به صورت ابتکاری در کانون های 

طالب نیز برای اولین بار در کشور صورت گیرد.
وی خاطرنشان کرد: هدف از برگزاری این انتخابات و تشکیل مجمع استانی کانون 
طالب، حضور دبیــر مجمع اســتانی کانون هــای طالب در کنــار دیگر دبیــران مجمع 
در برنامه هــای جوانــان، حضــور فعال یــک نماینده رســمی در مراســم ها، جلســات، 

نشست ها و... در راستای همکاری و تعامل بیشتر و بهتر این دو ارگان است.
معاون امــور جوانــان جمعیت هــالل اســتان مرکــزی بیان داشــت: اســتان مرکزی 
دارای 15 مرکــز حوزه علمیه برادران اســت که ســال گذشــته در تمامی این حوزه ها 
انتخابات دبیر کانون برگزار و با حضور حجت االســالم و المســلمین معزی نماینده 
مقام معظم رهبری در هالل احمر افتتاح و به فعالیت خــود را آغاز کردند. در پایان، 
دبیران کانون های طالب شعب جمعیت هالل احمر به ارائه نظرات، پیشنهادها و 

فعالیت های خود پرداختند.    

دکتر پیــروی دبیرکل جمعیــت هالل احمر هم در این جلســه 
در سخنانی با اشــاره به اهمیت اقامه نماز و توجه به فرایض 
دینی خواســتار توجه بیــش از پیش مدیران و مســئوالن این 

نهاد نسبت به مسائل فرهنگی به ویژه اقامه نماز شد.
بیــان  بــه  ســخنانی  در  هــم  جوانــان  ســازمان  رییــس 
آسیب شناســی وضعیــت جوانــان در هالل احمــر بــا توجــه به 
کبری معاون سازمان  راهبردهای بیانیه گام دوم پرداخت. ا
داوطلبان نیز برنامه های این سازمان را برای تحقق اهداف 
بیانیه گام دوم ارایه کرد. مدیرکل روابط عمومی و ارتباطات 
مردمی و فرمانده مرکز مقاومت بســیج هالل احمــر نیز در این 
جلســه در ســخنانی ضمــن تشــریح فعالیت هــای مجموعــه 
برنامه هــای  اجــرای  خصــوص  در  خــود  مدیریــت  تحــت 
فرهنگــی، خواســتار رفــع موانــع اجــرای بهتــر ایــن برنامه ها 

شدند.
شایان ذکر است دبیرکل جمعیت هالل احمر، معاونین حوزه 
نمایندگی ولی فقیه، روســای ســازمان های امــداد و نجات، 
داوطلبان و جوانان، معاون پشتیبانی، فرمانده مرکز مقاوت 
بسیج و مدیرکل حوزه نمایندگی از اعضای حقوقی این شورا 
هســتند. تدویــن و یکپارچه ســازی شــرایط و ظرفیت هــای 
گام  دوم و نیــز تجهیــز حداقــل  جمعیــت در قبــال بیانیــه 
بیســت بــاب نمازخانــه  در کشــور از مصوبات ســی و پنجمین 

جلسه شورای فرهنگی هالل احمر بود.    
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جوانان انقالبی
ایران را
کردند حفظ 

حجت االسالم و المسلمین معزی 
در کنگره شهدای امدادگر گیالن:

نماینده ولی فقیه در جمعیت هالل احمر که به منظور شــرکت و ســخنرانی در یادواره 
شــهدای امدادگر هالل احمر گیالن به این اســتان ســفر کرده بــود در بدو ورود به شــهر 

رشت با حضور در گلزار شهدای این شهر، به مقام بلند و شامخ شهدا ادای احترام کرد.
حجت االســالم و المســلمین معزی پس از اســتقبال مســئولین اســتانی و جمعیت هالل احمر در 
فرودگاه رشت و با حضور در گلزار شهدا در سخنانی جایگاه شهدا را واال دانست و تکریم و تعظیم 
مقام شــهدا و خانــواده آنــان را وظیفــه ای همگانی برشــمرد کــه برعهــده آحاد جامعــه باالخص 

مسئولین قرار دارد. 
وی هدف اصلی خود از سفر به اســتان گیالن را شرکت در یادواره شــهدای هالل احمر استان و 
تکریم و بزرگداشــت نام و یاد آنان دانســت و گفت: بنا به فرموده مقام معظم رهبری )مدظله 
العالی( امروز زنده نگاه داشــتن نام و یاد شــهدا کمتر از شــهادت نیســت و همه باید بدانیم که 
امنیت و آرامش امروز ما مدیون ایستادگی و رشادت شهدا، صبر و استقامت بی بدیل خانواده 

این عزیزان است.
کید بر نقش اثرگذار خانواده های شهدا  نماینده رهبر معظم انقالب در جمعیت هالل احمر با تأ
در حرکت فرزندان خود به ســوی مســیر حــق و حقیقت گفــت: برگزاری گرامیداشــت همایش 
و کنگره پاسداشــت جانفشــانی ها و دالوری هــای شــهیدان می تواند قدمی کوچــک در جهت 

تجلیل از مقام رفیع آنان باشد.

     فرزندان اسالم
نماینــده ولــی فقیــه در جمعیــت هالل احمــر بــا حضــور در ســالن شــهدای امدادگــر جمعیــت 
هالل احمر اســتان گیالن در ســخنانی به تشــریح ابعــاد مقاومت ملت مســلمان ایــران در برابر 
تهدیدهای دشــمنان پرداخــت و نقش شــهدا و خانــواده آنان در ایجــاد این روحیــه انقالبی را 

بی بدیل دانست.
حجت االســالم و المســلمین معــزی کــه در یــادواره شــهدای امدادگــر اســتان گیــالن و در جمع 

نماینـده ولـی فقیـه در جمعیـت هال احمـر در سـفر به اسـتان گیان عـاوه بر 
سـخنرانی در یـادواره شـهدای امدادگـر اسـتان گیـان، بـا نماینـده ولـی فقیه 
در ایـن اسـتان و امـام جمعـه رشـت دیـدار و گفتگـو کـرد. در ایـن سـفر حجـت االسـام 
و المسـلمین ذاکـری معـاون نظـارت و امـور شـرعی، یاسـر احمدونـد معـاون فرهنگی و 
امور آموزشی و پژوهشی، عبدالمجید معزی مشاور نماینده ولی فقیه در هال احمر 
و مدیرکل حوزه نمایندگی و همچنین پورساداتیان مشاور رئیس جمعیت هال احمر 
در امور ایثارگران نیز حجت االسام و المسلمین معزی را همراهی نمودند. در مطلب 

زیـر، گزارشـی از ایـن سـفر را می خوانیـد.   

مدیــران، پرســنل و جوانــان ایــن جمعیــت بــه ایــراد ســخن 
پرداخت در ابتدای سخنرانی خود با اشاره به اینکه دنیا تصور 
خ نمایی کند  نمی کرد در پایان قرن بیســتم، بار دیگر اســالم ر
و در ایران انقالب شــود خاطرنشــان کرد: رژیم شاهنشاهی نه 
تنها نفت کشــور بلکه تمام حیثیت، عظمت و تاریــخ ایران را 
در اختیار اســتکبار جهانــی قرار داده بــود. روزی در این کشــور 
40 هــزار مستشــار آمریکایی زندگــی می کردنــد و همــه چیز در 
اختیار آنان بود و کسی بدون اجازه آمریکایی ها نمی توانست 
تصمیــم بگیــرد. شــرق و غــرب، تمــام نیــروی خــود را صرف 
نابــودی اســالم در ایــران و باقــی مانــدن طاغوتیان بر ســر کار 
کردند، امــا خداوند متعال امام بــزرگ را ذخیره داشــت تا قیام 
کند و پــس از تحمــل درد، رنج، شــکنجه و مرارت هــای زیاد و 
از دســت دادن تعــداد زیــادی از یــاران خــود، باالخــره انقالب 

اسالمی متولد شد.
وی بــا بیــان اینکــه تحریــم و تهدیــد بــرای امــروز نبــوده، 
نیســت و نخواهد بود افزود: از همــان زمان پیــروزی انقالب 
اســالمی تحریم ها و تهدیدهــا شــروع شــد، دشــمنی ها از آغاز 
پیروزی انقــالب شــکل گرفــت و تمــام ترفندهایی کــه برای 
فروپاشــی یــک انقالب و یــک نظــام کافــی می باشــد در مورد 
ایران به کار گرفته شــد، تا اینکه جنگ شــروع شــد. صدام با 
این توهم که ایــران در عرض چنــد روز از پا در می آیــد و نابود 
می شــود به امید از پا در آوردن مردم ایران و فروپاشی انقالب 
اسالمی به ســمت ایران روانه شــد و جنگ را با تمام امکانات 
آغــاز کردنــد. صــدام همــه چیــز داشــت و ایــران بــدون هیــچ 
امکاناتــی تنهــا بــود، اما جنــگ از یــک تهدیــد بــزرگ به یک 
فرصت عظیــم تبدیل شــد و بســیاری از نعمــات امــروز ایران 
بزرگ اســالمی را پایه ریزی کرد. این فرزندان اسالم بودند که 
پای انقالب ایســتادند و ایــن ایثار و ایســتادگی چنــان مهم و 
تاثیرگذار است که رهبر معظم انقالب اسالمی همواره احترام 

به شهدا و خانواده شهدا را از مهم ترین کارها دانستند.
نماینده ولی فقیه در جمعیت هالل احمر افزود: سال گذشته 
چهلمین سال پیروزی انقالب اسالمی را جشن گرفتیم. آنان 
تصمیم داشتند بیســت و دوم بهمن ماه 97 در خیابان های 
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تهران رقص و پایکوبی کنند و برای این مسئله طراحی های 
شومی هم انجام داده بودند اما با رهبری هوشمندانه و امام 
کار و  گونه مقام معظم رهبری )مدظله العالی(، این ملت فدا
مســلمان ایران بودند که در 22 بهمن ماه ســال گذشــته،40 
ســال بالندگی خــود را جشــن گرفتنــد. امــروز پس از 40 ســال 
اســتکبار جهانی گمان می کند که می تواند در برابر این مردم 
بایســتد غافل از اینکه این ملت بــزرگ و مقاوم تحت رهبری 
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای )مدظلــه العالــی( و در کنــار هم 
گــون  هســتند. اختــالف ســلیقه وجــود دارد، نظرهــای گونا
هســت؛ امــا ملــت بــزرگ ایــران در حفــظ انقــالب اســالمی و 
ســرزمین خود هم قســم هســتند. دشــمنان این مرز و بوم به 
گر مــردم ایران را تحت فشــار  غلط تصورشــان این اســت که ا

قرار دهیم آنان دست از مقاومت برخواهند داشت.
اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  معــزی  والمســلمین  االســالم  حجــت 
دشــمنان قســم خــورده ایــن انقــالب در دنیــای امــروز بــا 
شــگردهای تبلیغاتــی در فضــای مجــازی علیــه حکومــت و 
کنی می کنند خاطر نشــان کــرد: آنها  نظام اسالمی شــایعه پرا
می خواهنــد مقاومــت مــردم را سســت کننــد؛ امــا بــا تکیــه بر 
گــر ایســتادگی و مقاومت کنید  کالم بی نظیــر قرآن کریم کــه ا
در نهایــت پیــروزی از آن شماســت و بــرای حفــظ انقــالب و 

آرمان های آن در کنار هم می ایستیم.
وی در انتهای سخنان خود گفت: شهادت عزیزانمان برای 
کشــور عزت آفریــد، ایســتادگی مردم بــرای ایــران افتخــار به 
ارمغان آورد و مقاومت ملت بزرگ و شهید پرور ایران برایمان 
کشوری سربلند به وجود آورد. ایران اسالمی در دنیا الگو شده 
اســت و ملت های آزاده از ایران و ملــت آن درس های زیادی 
یاد گرفته اند. با تمام وجود به شــهیدان احتــرام می گذاریم و 
قدردان عشــق و محبت بیکران خانواده مکرم و معزز شــهدا 

هستیم.

     ترویج فرهنگ ایثار و شهادت
در این مراسم که با حضور آیت اهلل فالحتی نماینده ولی فقیه 
در اســتان و مدیران و مسئوالن اســتانی همراه بود، دکتر ولی 
پور مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان گیالن در سخنانی 
ضمن تقدیر از حضور نماینده ولی فقیه در هالل احمر در این 
یادواره گزارشی از چگونگی و فرایند برپایی یادواره ارائه کرد.

وی با بیان اینکه این برنامه به منظور گرامیداشت شهدای 
امدادگر و مدافع حرم برگزار می شــود گفــت: ویژه برنامه های 
متعدد و متنوع فرهنگی نیز در این خصــوص تولید و در صدا 
و ســیمای اســتان و شــبکه های مجازی به نمایش گذاشته 

شده است.
مهدی ولی پور با اشاره به حضور و اقدامات ارزشمند شهدای 
جمعیت هالل احمر در طول دوران هشت سال دفاع مقدس 
گفــت: در طــول دوران هشــت ســال دفــاع مقــدس همــواره 
امدادگران جمعیت هالل احمر هم پای دیگر حوزه ها در کنار 
بسیج، سپاه و ارتش در دفاع از کشورعزیزمان به جبهه های 
جنــگ اعــزام می شــدند و تفــاوت آن هــا بــا بقیــه رزمنــدگان 
در این بــود که در کنــار دفــاع از اعتقادات کشــور، مســئولیت 
حفاظت از ســالمت و جــان هم ســنگران خود را نیــز به عهده 

داشــتند و این یک نکته متمایز کننده در طول دوران هشت 
سال دفاع مقدس بوده است،

مدیر عامــل جمعیــت هالل احمر اســتان گیــالن همچنین با 
اشــاره به این که جمعیت هالل احمر وظیفه آمــوزش و اعزام 
امدادگران را به جبهه هــای حق علیه باطل بر عهده داشــته 
اســت افزود: در کنار این اقدام،  توزیــع کمک های مردمی در 
همــراه بــا ســایر مســئولیت ها، بخشــی از 14 وظیفــه عمــده 
جمعیــت هالل احمــر در آن زمــان محســوب می شــد. امــروز 
باید از هر فرصتی برای زنده نگاه داشــتن نام، یاد و خاطرات 

شهدا استفاده کنیم.
وی ضمن اشــاره به ضرورت زنده نگاه داشتن یاد و خاطرات 
شــهدای امدادگر جمعیت هالل احمر اســتان گیــالن، افزود: 
امروز مــا نیز باید از هــر فرصتی اســتفاده کنیم تــا از امدادگران 
جمعیــت هالل احمــر در طول هشــت ســال دفاع مقــدس که 
از بهتریــن داشــته های خــود گذشــتند تــا امــروز در امنیــت و 
آرامش زندگی کنیم؛ یاد و خاطره آنان را برای مردم عزیزمان 
از جملــه جوانــان جمعیــت هالل احمــر زنــده نــگاه داریــم. 
و  اهــداف  راســتای  در  هالل احمــر  جمعیــت  فعالیت هــای 

اعتقادات شهدای امدادگر می باشد.
ولی پور اهم فعالیت هــای جمعیت هالل احمر را در راســتای 
اهــداف شــهدای امدادگــر دفــاع مقــدس دانســت و تصریــح 
کرد: فعالیت های جمعیت هالل احمر با اهــداف و اعتقادات 
شــهدای امدادگر ما مغایرتی ندارد و ضــرورت کار در جمعیت 
هالل احمر، ایثار، از خودگذشتگی، همدلی، دوستی و اعتقاد 
است که همه این موارد جمع می شود تا هر امدادگر و نجاتگر 
بتوانــد خدمات مورد نظــر را به صــورت داوطلبانه در شــرایط 

بحرانی به مردم ارائه دهد.
مدیرعامــل جمعیــت هالل احمــر اســتان گیــالن بــا اشــاره به 
برگــزاری یــادواره شــهدا و تاثیــرات آن در ترویج فرهنــگ ایثار 
و شــهادت، اظهار کــرد: از جملــه اقداماتــی که بــرای برگزاری 
یادواره شــهدای امدادگــر جمعیــت هالل احمر اســتان انجام 
شــد این بود که از چندین مــاه قبل از برگــزاری این یــادواره با 
حضــور پرســنل، داوطلبــان و جوانــان جمعیــت هالل احمــر 
استان گیالن، برنامه ریزی های الزم انجام گرفت، همچنین 
یک ماه قبل از برگزاری این یادواره در صدا و ســیما، رســانه ها 
و فضای مجازی نسبت به نشــر خاطرات و وصیت نامه های 
شــهدای امدادگــران جمعیــت هالل احمــر اســتان اقدامــات 
الزم انجام شــد که با توکل بر خداوند متعال نیــز در نظر داریم 
بــه صــورت مســتمر در ایــن زمینــه بــا همــکاری واحــد روابط 
عمومی جمعیت هالل احمر استان گیالن در فضای مجازی و 
محیطی اقداماتی را انجام دهیم که یاد و خاطره این عزیزان 
را زنــده نــگاه داریــم و از جمله ایــن اقدامــات می توان بــه نام 
شهدای امدادگر در روی ساختمان های جمعیت هالل احمر، 
نزدیک به محل زادگاهشــان در سراســر استان اشــاره کرد که 
این این امر باعث می شود امدادگران ما بیشتر از پیش نسبت 

به شناخت و وصیت های شهدای عزیزمان عمل کنند.
ولی پور با اشاره به اقدامات جمعیت هالل احمر استان گیالن 
در راستای زنده نگاه داشتن نام و یاد شهدای امدادگر تصریح 
کــرد: در راســتای فرهنگ ایثــار و شــهادت یک کتابچــه ویژه 

 بنا به فرموده 
مقام معظم رهبری 

)مدظله العالی( 
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شهدا کمتر از 

شهادت نیست و 
همه باید بدانیم 

که امنیت و 
آرامش امروز ما 

مدیون ایستادگی 
و رشادت شهدا، 
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در دســت چاپ داریم که وصایا و خاطرات شــهدای جمعیت 
هالل احمر استان گیالن به رشته تحریر در آمده است.

مدیرعامــل جمعیــت هالل احمــر اســتان گیــالن با اشــاره به 
مسئولیت و وظایف جوانان، امدادگران جمعیت هالل احمر 
در قبــال خون شــهدا، خاطرنشــان کــرد: این کــه راه و ســیره 
شــهدای خود را مطالعه کنیــم و تالش نمائیم ســبک زندگی 
آن عزیــزان را در پیش بگیریم و شــیوه آنان را کــه در آن زمان 

در نوع خود بی نظیر بود، بیاموزیم.
بــا توجه بــه اینکه امروز کشــور مــا بــا هجمه هــای فرهنگی و 
فضای مجــازی روبرو اســت و اعتقــادات مــردم را درگیر خود 
کرده اســت این نیاز احســاس می شــود کــه روحیــه ای که در 
شــهدای دوران هشــت ســال دفاع مقــدس وجود داشــت در 

عصر امروز شامل حال همه ما بشود.

     دیدار با نماینده ولی فقیه در استان گیالن
نماینده ولی فقیه در جمعیت هالل احمر که برای شــرکت در 
کنگره بزرگداشت شهدای هالل احمر در گیالن به این استان 
ســفر کرده بود، با نماینــده ولی فقیه در اســتان گیــالن و امام 

جمعه رشت دیدار و گفتگو کرد.
حجت االســالم و المســلمین معزی، در ابتدای سخنان خود 
بــا قدردانــی از اهتمــام مســئولین اســتان گیــالن در برگــزاری 
همایــش و یادواره هــای شــهدا گفــت: مــردم گیــالن همواره 
پیشــتاز و پیشــقدم در گســترش فرهنــگ ایثــار، مقاومــت و 

ایستادگی در برابر استکبار جهانی هستند.
حجت االسالم والمســلمین معزی به وجود بیش از چهارصد 
و نود شهید امدادگر در جمعیت هالل احمر اشاره کرد و افزود: 
امیدواریــم بتوانیم با برگــزاری این گونــه برنامه ها، فرهنگ 

شهادت، ایثار و شجاعت ملت ایران را گسترش دهیم.
نماینده ولی فقیه در اســتان گیالن و امام جمعه رشــت نیز با 
ابراز خرســندی از این دیــدار، هالل احمــر را نهــادی مردمی و 
خیریــه دانســت که بــه ارائه خدمــات بــه جامعه می پــردازد. 
آیــت اهلل فالحتی بــا تقدیــر از فعالیت هــای گســترده اعضای 
جمعیــت هالل احمــر بــه برگــزاری جلســات مشــترک متعــدد 
بــا ایــن نهــاد مردمــی در اســتان گیــالن اشــاره کــرد و گفــت: 
هالل احمر در حوادثی چون زلزله رودبار و و کرمانشــاه حضور 
موثری داشت اما اوج این نمایش توانمندی و انساندوستی 
جمعیــت هالل احمردر جریــان امداد رســانی به ســیل زدگان 

اخیر سراسر کشور نمایان شد.
کید بر اعتماد جامعه  نماینده ولی فقیه در اســتان گیالن با تا
به هالل احمــر خاطرنشــان کــرد: یکــی دیگــر از فعالیت های 
ارزنده این نهــاد عام المنفعــه ترویج فرهنگ دینــی و الهی از 
طریق زنده نگهداشــتن یاد و خاطــره شــهیدان واالمقام این 

مجموعه است.
وی برگزاری یادواره شهدای امدادگر استان گیالن را فعالیتی 
ارزشمند دانست و تصریح کرد: با اجرای چنین فعالیت هایی 

فرهنگ دینی و آیین مقدس اسالم زنده نگه داشته می شود.
در ابتدای ایــن دیــدار مدیرعامل جمعیت هالل احمر اســتان 
گیالن نیــز با بیــان اینکه ایــن یادواره بــه منظور گرامیداشــت 
هفتــه 18 شــهید امدادگــر دوران دفــاع مقــدس و مدافــع حرم 

برگزار می شــود گفت: ویژه برنامه های متعدد فرهنگی نیز در 
این خصوص تولید و در صدا و ســیمای اســتان و شــبکه های 

مجازی برای دسترسی عموم به نمایش گذاشته شده است.

     نشست با جوانان
 و امدادگران منتخب هالل احمر گیالن

نشســت صمیمانه نماینده مقام معظم رهبــری در جمعیت 
هالل احمر بــا اعضاء شــورای مدیــران، جوانــان و امدادگران 

منتخب جمعیت هالل احمر استان گیالن برگزار شد.
 حجــت االســالم و المســلمین معــزی در ابتدای این نشســت 
ضمــن تشــکر از امدادگــران و نجاتگــران جمعیــت هالل احمر 
کــرد: امدادگــران، نجاتگــران، داوطلبــان و خیریــن  بیــان 
همواره در کمک رســانی در بالیای طبیعی حضور مؤثر و فعال 
داشته اند و در کاهش درد و رنج مردم تالش و از خودگذشتگی 
به جا گذاشــته اند و با عــزت و احترام به ســاحت انســان های 

نیازمند تالش و کوشش کرده اند.
نماینــده رهبر معظم انقــالب در هالل احمر با اشــاره به اینکه 
جوانــان ســرمایه اصلــی جمعیــت هالل احمر هســتند، اظهار 
کرد: جوانان مــا با روحیــه توانمند، شــجاع و پیروز در هشــت 
ســال دفاع مقدس حضــور یافتند که امــروز وظیفــه داریم یاد 

آنان را گرامی بداریم.
کید بر گام دوم انقالب  حجت االسالم و المسلمین معزی با تا
اســالمی اذعان داشــت: یکــی از اهــداف و اقدامــات اصلــی 
نماینــدگان ولــی فقیــه در اســتان ها بایــد شــناخت، تبیین و 
کید  حرکت در مســیر گام دوم انقالب اسالمی باشد که مورد تا

مقام معظم رهبری است.
وی با اشــاره بــه دســتاوردهای انقــالب اســالمی افزود: چهل 
سال از انقالب اسالمی گذشته اســت و با افتخار می گوییم که 
زیر اســتعمار هیچ کشــوری نبوده ایــم و این یک عــزت برای 
انقــالب اسالمی محســوب می شــود. نماینــده مقــام معظــم 
رهبــری در هالل احمــر با اشــاره بــه موضوعیت برجــام اظهار 
کرد: امــروز می توانیم بگوییم برجام را شــما شکســتید ولی ما 
نســبت به مســائل برجام تجدید نظــر می کنیم و آنچــه را که 

اراده ملت ایران است محقق خواهیم کرد.
کیــد بر ســفارش مقــام معظــم رهبــری در خصوص   وی بــا تا
مطالعــه کــردن جوانــان گفــت: جوانــان بایــد وقــت خــود را 
برای مطالعه بگذارنــد و انقالب و مباحث آن را بشناســند که 
متاســفانه امروزه فضای مجازی جای مطالعه را برای مردم 
گرفته است و به نوعی فضای مجازی ذهن انسان ها را مورد 

استثمار خود قرار داده است.
نماینــده رهبر معظــم انقــالب در هالل احمر با اشــاره به تهیه 
و انتشــار دو نشــریه اختصاصــی حــوزه نمایندگی ولــی فقیه، 
خاطرنشــان کــرد: دو نشــریه اختصاصــی بــا عناویــن مهــر و 
ماه و زاد از نشــریات تخصصی حــوزه نمایندگی ولــی فقیه در 
جمعیت هالل احمر اســت و در مهر و ماه تالش شــد که مبانی 
دینی با تفکر هاللی گنجانده شــود و ماهنامه زاد نشریه ویژه 
طالب و روحانیون جمعیت هالل احمر اســت کــه به مباحث 

آشنایی با سیره ائمه اطهار)ع( می پردازد.    

نماینده ولی 
فقیه در استان 
گیالن با تاکید 

بر اعتماد جامعه 
به هالل احمر 

خاطرنشان کرد: 
یکی دیگر از 
فعالیت های 

ارزنده این نهاد 
یج  عام المنفعه ترو

فرهنگ دینی و 
یق  الهی از طر

زنده نگهداشتن 
یاد و خاطره 

شهیدان واالمقام 
این مجموعه 

است
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تولید 18 مستند از زندگی 
شهدای امدادگر

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه
در هالل احمر استان گیالن خبر داد

چندی پیش اســتان گیــالن میزبــان نماینــده ولی فقیــه در 
جمعیــت هالل احمــر بــود. ســفری کــه به منظــور شــرکت در 
یادواره شــهدای جمعیت هالل احمر این استان انجام شد. در همین 
خصوص پایگاه اطالع رسانی حوزه نمایندگی ولی فقیه در هالل احمر 
گفتگویی با حجت االسالم و المسلمین چهری مسئول دفتر نمایندگی 

ولی فقیه در هالل احمر استان گیالن ترتیب داده است. 
حجت االســالم و المســلمین چهری در ایــن گفتگو با اشــاره بــه برنامه ریزی شــش ماهه برای 
برگزاری این یادواره گفت: در زمستان سال گذشته پس از دیدار با نماینده رهبر معظم انقالب 
در جمعیت هالل احمر و اســتفاده از رهنمودهای ایشــان برای تجلیل از مقام رفیع شــهیدان، 
کمیته های مختلف برگزاری ایــن یادواره ایجــاد و تمامی همکاران برای بــرای برپایی هر چه 

باشکوهتر آن، شش ماه تالش و کوشش کردند.
وی ادامه داد: در همان ابتدای اقدامات مرتبط با برگزاری یادواره تالش بر این بود تا این آیین 

با هدف گــره زدن روحیه ایثار و اخالص رزمندگان ســال های 
دفاع مقدس با شرایط کنونی در نسل جدید برگزار شود. 

گیــالن  مســئول دفتــر نمایندگــی ولــی فقیــه در هالل احمــر 
کیــد بــر بهــره گیــری از ســیره و منــش شــهدا در زندگی و  بــا تأ
همچنیــن زنــده نگه داشــتن یــاد و خاطــره آنان بــرای حفظ 
کاری در جامعــه افــزود: برای بــه تصویر  روحیــه جهــاد و فــدا
کشــیدن این مهــم در ایــن یــادواره نیــز تالش های بســیاری 
انجام شــد که بحمداهلل مورد اســتقبال مســئولین و خانواده 

این شهیدان واال مقام قرار گرفت.
حجت االسالم و المسلمین چهری با اشاره به حضور نماینده 
ولی فقیــه در اســتان گیالن، مســئولین اســتانی و نمایندگان 
مجلــس شــورای اســالمی در ایــن یــادواره ادامــه داد: هجده 
مســتند فاخر یک ســاعته ماحصــل این یــادواره ارزشــمند در 
جمعیــت هالل احمــر گیالن اســت که بــه دلیل بهره گیــری از 
امکانــات و عوامــل ســاخت حرفــه ای بــا رایزنی هــای انجام 

کران خواهد شد.  شده در صدا و سیمای استان ا
وی در جمــع بنــدی ایــن بخــش از مطالــب خــود، ســاخت 
تولیــد محتــوای چنــد رســانه ای را فرصتــی مناســب بــرای 
جایگزینــی ایــن تولیــدات در برابــر چــاپ کتابچه دانســت و 
تصریح کرد: در جوامع امروز و به واسطه تغییر رویکرد جامعه 
در زمینــه دریافت اطالعــات، مســتندات تصویــری تاثیرات 

گسترده تری را خواهند داشت. 
مســئول دفتــر نمایندگــی ولــی فقیــه در جمعیــت هالل احمر 
استان گیالن یکی دیگر از دســتاوردهای این یادواره را دیدار 
با همه خانواده های شهدای امدادگر اســتان گیالن دانست 
و خاطرنشــان کــرد: برگــزاری مراســم تجلیــل از مقــام شــامخ 
شــهیدان فرصتی به وجود آورد که از نزدیک با خانواده های 
کاری آنان در طول  گرامی آنــان دیدار کــرده و از صبوری و فــدا

هشت سال جنگ تحمیلی تقدیر کنیم.
وی همچنیــن نامگــذاری ســاختمان های اداری جمعیــت 
هالل احمــر اســتان گیالن بــه نــام یکــی از شــهدای امدادگر و 
همچنین نصب نام و تمثال آنــان را از دیگر اقدامات همپای 
کــرد: در  برگــزاری ایــن یــادواره در گیــالن دانســت و اضافــه 
همه برنامه هــا و اقدامات صورت گرفته حضــور نماینده ولی 
فقیه در جمعیــت هالل احمر راهگشــا و ســبب ایجــاد روحیه 

مضاعف در بین کارکنان و اعضای این نهاد مردمی بود.
حجت االســالم و المســلمین چهری بــه دیگــر برنامه های در 
نظر انجام شــده در ســفر دو روزه نماینده رهبر معظم انقالب 
حجت االســالم  دیــدار  افــزود:  و  کــرد  اشــاره  هالل احمــر  در 
والمســلمین معزی بــا نماینــده ولی فقیــه در اســتان گیالن و 
امام جمعه رشــت و همچنین نشســت صمیمانه با جوانان و 
اعضــای هالل احمر اســتان نیــز از برنامه های به یــاد ماندنی 

این سفر دو روزه بود.
وی در پایــان بــا ابــراز خرســندی از فرصــت حضــور نماینــده 
رهبر معظــم انقالب در هالل احمــر در بین جوانــان و کارکنان 
هالل احمــر اســتان گیــالن گفــت: اعضای ایــن نهــاد خیریه 
ضمــن بهره گیــری از رهنمودهــای ایشــان توانســته اند بــه 
صــورت رودر رو بــه بیــان دغدغه هــا و مشــکالت خــود نیــز 

بپردازند.    
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ایران
در مناسک حج 
الگو است

نماینده ولی فقیه
در هالل احمر در جمع
مسئوالن برگزاری حج:

گفـت: خـدا را شـاکریم در ایـن  نماینـده ولـی فقیـه در جمعیـت هال احمـر 
سـال ها بـه همـت همه ارگان هـا از جمله هال احمر دغدغه سـامت و امنیت 
حجـاج رفـع شـده و ما در هال احمر که مهم ترین مسـئولیتمان کاهـش آالم و 

درد و رنـج مـردم اسـت، ایـن کمـک را بی منـت انجـام می دهیـم.   

به گــزارش پایــگاه اطالع رســانی حــوزه نمایندگــی ولی فقیــه در جمعیــت هالل احمر، 
حجت االســالم والمســلمین معزی با حضور در همایش تیم های بهداشــتی و درمانی 
مرکز پزشــکی حج و زیــارت جمعیــت هالل احمــر در حج ســال 1398 کــه در ســالن اجتماعات 
سازمان حج و زیارت برگزار شد در ســخنانی به تبیین اهمیت و جایگاه حج در اسالم به عنوان 

یکی از مهمترین فرایض دینی پرداخت.
نماینده ولی فقیه با ابراز خرســندی از حضور در جمع افرادی که در آســتانه یک ســفر بسیار مهم 
قرار دارند، با توصیف این ســفر الهی، معنوی و به دور از ابعاد مادی، جســمانی و نفسانی گفت: 
سفر حج با دیگر سفرها تفاوت ذاتی دارد. سفری برای نزدیک شدن به خداوند تبارک و تعالی به 
منظور پاک شدن از همه آلودگی های نفسانی و شیطانی که بسیار عظیم، بزرگ و بی نظیر است.

حجت االسالم و المســلمین معزی به نقل بیانی از یکی از بزرگ ترین فقها و نوابغ قرن سیزدهم 
مبنی بر این که حج از بزرگترین شــعائر اســالم و برترین عبادتی اســت که بنــدگان را به خداوند 
نزدیک می کند افــزود: این حج و عبــادت یک ریاضت نفســانی، طاعت مالی، عبــادت بدنی، 
طاعت قولی، عبادت فعلی و وجودی است و باید اعمالی را انجام داد و اعمالی را هم ترک کرد. 
حج اسرار و فوایدی دارد که اسرارش را نمی توان اندازه گیری کرد و باالتر از حج مقبول، عبادتی 

وجود ندارد و در این عمل عبادی همه چیز اعم از نماز، روزه، جهاد و... بروز و ظهور دارد.
وی در بخــش دیگری از ســخنان خود گفت: بــه تعبیر مقام معظــم رهبری )مدظلــه العالی(، 

حــج از تکالیف نادری اســت کــه خداونــد متعــال در آن ابعاد 
مختلفی را قرار داده اســت که هم زندگی فردی و هم ســلوک 
اجتماعــی را تحــت تأثیــر قــرار می دهــد و هــم در تــن و جــان 
ما اثــر می گــذارد. حجــاج در کنار هــم به صــورت امتــی واحد 
جمع می شــوند و به تعبیر پیامبر عظیم الشــأن اسالم)ص(، 
آنهــا می توانند تمــام شــریعت و دین را بــه نمایــش بگذارند و 
اســالم را در حج می توان مشــاهده کرد و حج، شــریعت است 
و حضرت علی)ع( می فرمایند حج پرچم اســالم اســت، امام 
باقر)ع( حج را یکی از ارکانی که اســالم بر آن بنا گذاشته شده 
تعبیر می کنند، در جــای دیگری امیرالمؤمنیــن علی)ع( حج 
را تقویت کننــده دین خدا، بیعت با امام و شــفاعت می دانند 
یا امام باقر)ع( کــه حاجی و عمره گــزار را مهمانان خدا معرفی 

می کنند.
نماینــده ولی فقیــه در جمعیت هالل به مســئولیت حکومت 
کید نمود: حکام اسالمی در  اسالمی در حج هم اشــاره کرد و تا
گر خانه خدا خالی از مســلمانان  برابر حج مســئول هســتند و ا
باشــد، حــکام اســالمی باید حمایــت کننــد تــا به حج مشــرف 
شــوند و بایــد زمینــه را به گونــه ای فراهــم کنند تا حج گــزاران 
بهترین حج را انجام دهند و به همین دلیل در طول 40 سال 
حکومت جمهوری اســالمی ایران، در ســخت ترین شرایط از 
جمله هشت ســال دفاع مقدس، دوران تحریم ها و امروز که 
در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم، مناسک حج فراموش 
کیــد مقام  نشــده اســت و بــه ســفارش امــام خمینــی )ره( و تا
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انتشار محتوای دوره 
آموزشی زندگی بهتر 

از سوی معاونت فرهنگی حوزه
نمایندگی ولی فقیه در هالل احمر صورت گرفت

معاونت فرهنگی و امور آموزشــی و پژوهشــی حوزه نمایندگــی ولی فقیه در 
هالل احمر اعالم کرد با توجه به استقبال همکاران عالقه مند به محتوای 
آموزشــی دوره تمریــن زندگی بهتــر، فایل هــای تفکیک شــده دروس حفــظ زبان، 

صله رحم، گذشت و بردباری، معاشرت با عموم مردم در دسترس قرار گرفت.
معاونت فرهنگی و امور آموزشی و پژوهشی حوزه نمایندگی ولی فقیه در هالل احمر 
اعالم کرد: بــا توجه به اســتقبال همــکاران عالقــه مند به محتــوای آموزشــی دوره 
تمریــن زندگــی بهتــر، فایل هــای تفکیــک شــده دروس حفــظ زبــان، صلــه رحم، 

گذشت و بردباری، معاشرت با عموم مردم و در دسترس قرار گرفت.
به گــزارش پایــگاه اطــالع رســانی حــوزه نمایندگــی ولــی فقیــه در هالل احمــر، این 
دوره هــای آموزشــی توســط معاونــت فرهنگــی و  امــور آموزشــی و پژوهشــی حــوزه 

نمایندگی ولی فقیه با همکاری موسسه نورالمجتبی)ع( برگزار شد.
محتــوا و فیلم هــای آموزشــی ایــن دوره ها شــامل بخش معاشــرت بــا مــردم در پنج 
قســمت با تدریس حجت االســالم و المســلمین دکتر رفیعــی، بخش حفــظ زبان در 
هفت قسمت، بخش صله رحم در چهار قسمت و بخش گذشت در چهار قسمت با 
تدریس حجت االسالم و المسلمین حسینی قمی از گالری فیلم پایگاه اطالع رسانی 

حوزه نمایندگی ولی فقیه در هالل احمر قابل دریافت و بهره برداری است.    

معظم رهبــری )مدظله العالــی( و علیرغم مشــکالت موجود 
کره  در روابــط ایــران و عربســتان، باز مســئوالن دو کشــور مذا
کردند تــا حج مــردم انجام شــود، چــرا که ایــن فریضــه بزرگ 

نباید تعطیل گردد.
حجــت االســالم و المســلمین معــزی بــه الگوســازی ایــران 
اســالمی در مناســک حج و به طــور نمونــه خدمات ارزشــمند 
پزشــکی پرداخــت و گفــت: هشــت بیمارســتان و درمانگاه و 
بیــش از 500 پزشــک، پیراپزشــک و پرســتار در خدمت بیش 
از 86 هــزار حج گزار ایرانــی قرار دارنــد و ایران اســالمی، حج را 
گون بتوانند از آن  به گونه ای ساماندهی کرده که اقشار گونا
استفاده کنند و این مدیریت در جهان کم نظیر و ساماندهی 
امکانــات  در خصــوص  از جملــه  اســالمی ایران  جمهــوری 
رفاهــی، آمــوزش معــارف دینــی و...  الگویــی بــرای دیگــر 

کشورهای مسلمان در ابعاد مختلف است.
کریم کــه در این ســال ها بــه همت همه  وی افــزود: خدا را شــا
ارگان ها از جمله هالل احمر، دغدغه ســالمت و امنیت حجاج 
رفع شده و ما در هالل احمر که مهم ترین مسئولیتمان کاهش 
آالم و درد و رنــج مــردم اســت، ایــن کمــک را بــی منــت انجام 
می دهیم و البته این خدمات باید در نهایت احترام به حجاج 

مکرم ارائه شود و احساس آرامش و امنیت را فراهم نماید.
از  پایــان  انقــالب در هالل احمــر در  نماینــده رهبــر معظــم 
تمامی کارگــزاران و خادمان به ضیوف الرحمــان به ویژه کادر 

درمانی و بهداشتی هالل احمر تقدیر و تشکر کرد.    
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طلبه باید 
ملجأ مردم 
باشد

نماینده ولی فقیه در 
هالل احمر در دیدار با 
مسئولین کانون های
طالب استان تهران:

حجــت االســالم والمســلمین معــزی در ایــن دیدار بــا اشــاره بــه اینکــه مددرســانان و 
داوطلبیــن جمعیــت هالل احمــر جمهــوری اســالمی ایران در رده های ســنی مختلف 
مشــغول خدمت رســانی هســتند، افــزود: از نــوگالن و غنچه های خردســال کــه هنوز قــدم به 
مدرسه نگذاشــته اند گرفته تا نوجوانان و جوانان برومند در کنار بزرگ ترها در این نهاد عظیم 

و خدمت گزار، گرفتِن دست هم وطن را وظیفه خود می دانند.
وی خاطرنشــان کــرد: هالل احمــر بعــدی دارد بــه نــام ســازمان جوانان کــه در آن حــدود یک 
میلیون داوطلــب در کانون های مختلــف عضویت دارنــد. کانون دانش آموزی کــه حدود 50 
درصد جمعیت ســازمان جوانان را بــه خود اختصاص داده اســت و کانون های دانشــجویی، 
طالب، آزاد و عشایر هم کانون های دیگر سازمان جوانان را تشکیل می دهند و به طور خاص 
در تشکیل کانون طالب مدت زمان زیادی بر روی این پیشنهاد هم فکری شد و سرانجام این 
اتفاق مبــارک رقم خورد و کانون طالب ســازمان جوانان متولد شــد و البتــه در همان مدتی که 

سایر کانون ها رنگ و بوی رسمیت به خود نگرفته بودند، کانون طالب ایجاد شده بود.
حجت االســالم والمســلمین معزی با اشــاره بــه اینکــه عــده ای معتقدند طلبــه باید بیشــتر به 
درس و مسائل حوزوی متمرکز باشــد، یادآور شــد: البته حضور طالب در کانون نباید لطمه ای 
به دروس حــوزوی و طلبگی آنان وارد نمایــد، اما طلبه بــرای این که در طلبگی بــه نقاط عالی 
برســد و مرجع و هادی مــردم در امور روزمــره زندگی باشــد، بایــد درد و رنج مــردم را لمس کرده 
تا بــه خوبی از پس این خدمــت الهی برآیــد. همان طور که پیامبــران و ائمه نیز صرفــًا در محل 
عبادت حضور نداشــتند بلکــه در میان مــردم و جامعه حضور داشــتند. همان گونــه که مراجع 

نماینـده ولـی فقیـه در هال احمـر در دیـدار بـا مسـئوالن کانون هـای طـاب 
اسـتان تهـران، بـا اشـاره بـه اینکـه وظیفـه ذاتـی هال احمـر خدمت رسـانی 
بـه مـردم شـریف و عزیـز ایـران اسـت، خاطرنشـان کـرد: تبلـور هال احمـر در 
جامعـه بـر اسـاس آن اسـت کـه کار خیـر و نیکـی انجـام دهـد، از درد و رنـج مددجویـان 

بکاهـد و دسـت واسـطی بیـن انسـان های توانمنـد و انسـان های نیازمنـد باشـد.   

عظیم الشــأن مــا فقــط مرجــع مــردم نبودنــد، بلکه ملجــاء و 
گــر طلبه تنهــا غم خــود و درس و  پناهگاه آنــان هم بودنــد. ا
کارهای شخصی خود را داشته باشــد، نمی تواند آن گونه که 
شایســته و بایســته اســت مفید واقع شــود و الحمداهلل صفت 
پســندیده بیِن مردم بودن سال هاســت در حــوزه رواج یافته 
و طلبه هــا در جوانــی در ســرما و گرمــا بــه روســتاها و مناطــق 

محروم رفته و به آالم آن ها رسیدگی می کنند.
نماینده رهبــر معظم انقالب به موضوع ســیل اخیر در کشــور 
هم اشــاره کرد و افزود: جریان ســیل امســال و حضــور 6 هزار 
طلبــه در مناطــق ســیل زده کــه پــا بــه پــای مــردم ســیل زده 
ایســتادند که مصداق عینی این مهم اســت که نشــانه های 
ارزشــمندی قلمــداد می گــردد و بایــد در ابعــاد محتوایــی و 

آموزشی در کانون طالب توجه و اهتمام داشت.
امــر  در  طــالب  همــه  بــرای  خــود  ســخنان  پایــان  در  وی 
خدمت رسانی و رســیدگی به درد و رنج مردم نیازمند، آرزوی 

توفیق روزافزون کرد.
در ایــن جلســه کــه دکتــر احمدونــد معــاون فرهنگــی و امــور 
آموزشــی و پژوهشــی حــوزه نمایندگــی ولــی فقیــه و حجــت 
نمایندگــی  دفتــر  مســئول  ســلطانی  المســلمین  و  االســالم 
ولــی فقیــه در هالل احمر اســتان تهــران نیــز حضور داشــتند، 
مسئولین کانون های طالب شهرســتان های تهران به بیان 

دیدگاه ها، مشکالت و پیشنهادها پرداختند.
کدشت،  محسن آذر نژاد مسئول کانون طالب حوزه علمیه پا
حسین شاهنده از مدرسه امام خمینی تهران )ازگل(، علیرضا 
بابایی مسئول کانون طالب حوزه علمیه حاج آقا مجتهدی و 
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کانون   فعالیت هشت 
طالب در استان ایالم

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه
در هالل احمر استان ایالم خبر داد

 مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در هالل احمر 
اســتان ایالم از فعالیت هشــت کانون طالب در 

جمعیت هالل احمر این استان خبر داد. 
به گــزارش پایــگاه اطــالع رســانی حــوزه نمایندگــی ولی 
فقیه در هالل احمر، حجت االســالم والمسلمین الیاسی 
در گفتگو با این پایگاه با اشــاره به وجود هشــت کانون 
طالب در حوزه های علمیه شهرســتان ها و مرکز اســتان ایالم، به فعالیت های مؤثر 
و کارآمد اعضــای این کانون ها اشــاره کــرد و افــزود: فعالیت کانون هــای طالب در 
هالل احمر اســتان ایالم با جدیت دنبال می شــود و در ســیل اخیر اســتان های ایالم 
و لرســتان، اعضای کانون طالب جمعیت هالل احمر با حضور در کنار ســیل زدگان 
عزیز به ارائه  خدمات انســان دوســتانه پرداخته و نقش مهمی در تســریع بازگشت 

زندگی عادی مردم و ارائه خدمات ایفا کردند.
وی با بیان اینکه بیــش از 400 طلبه خواهر و برادر در این حوزه ها مشــغول فعالیت 
هســتند خاطرنشــان کرد: یکــی دیگــر از فعالیت های اعضــای کانون هــای طالب 
جمعیــت هالل احمــر، حضــور در جمع ســایر اعضای ایــن نهــاد مردمــی در اردوها و 
فعالیت های مختلف بــه عنوان مبلغین دینی اســت که توانســته به ارتقاء ســطح 
فرهنــگ دینــی و اعتقــادی و همچنیــن ایجاد حــس صمیمیــت و همدلــی در بین 

اعضا کمک مؤثری داشته باشد.
حجــت االســالم و المســلمین الیاســی در ادامــه بــه برگــزاری دوره هــای آموزشــی و 
مقدماتــی امــداد و کمک هــای اولیــه بــرای اعضــای کانون هــای طــالب جمعیت 
هالل احمر استان ایالم اشــاره و تصریح کرد: دفترنمایندگی ولی فقیه در هالل احمر 
اســتان ایالم به منظور آماده ســازی هرچه بیشــتر طالب برای مواجهــه و حضور در 
حوادث طبیعی و غیر طبیعــی، برنامه آموزش هــای امدادی و کمک هــای اولیه را 
در دستور کار قرار داده اســت، لیکن برگزاری این دوره های آموزشی در کانون های 

طالب نیازمند هماهنگی بیشتر با حوزه های علمیه است.
مســئول دفتــر نمایندگــی ولــی فقیــه در هالل احمــر ایــالم در پایــان بــر تقویــت 
کانون های طالب و توانمند ســازی آنان برای ارائه خدمات عام المنفعه در مواقع 

کید کرد.     لزوم تأ

حجت االسالم مکصوصی از حوزه علمیه دماوند، در سخنانی 
ضمن تقدیر و تشــکر از برپایی این جلســه، نبود امکانات الزم 
جهت فعالیت کانون هــا، لزوم برنامه ریزی بهتــر برای انجام 
امور و ارتباط بیشتر جمعیت هالل احمر با حوزه های علمیه را 

از مهم ترین مسائل کانون ها دانستند.
حجت االســالم مهدوی خواه معــاون امور طــالب حوزه های 
کید بــر آمــوزش بیش  علمیــه تهــران نیــز در ایــن جلســه بــا تا
از پیــش طــالب و تجهیــز کانون هــا، ارتبــاط مســتمر و مؤثــر 
جمعیت هالل احمر با حوزه های علمیه را در پیشبرد اهداف 

این نهاد مردمی مؤثر دانست.
در ادامــه دکتــر احمدونــد معــاون فرهنگــی و آموزشــی حــوزه 
نمایندگی ولی فقیه، با ابراز خرســندی از فعالیت های مؤثر و 
رو به رشــد کانون ها، طالب حوزه های علمیــه را از گروه های 
مرجع و پیشرو در امر گره گشــایی از کار مردم برشمرد و افزود: 
امــروز بایــد توجه داشــت کــه در کنــار تقویــت بعد ســاختاری 
کانون هــای طــالب، از بعــد ماهیتــی و محتــوا نبایــد غافــل 
بــود و همــواره بایــد بــه هــدف اصلــی و عالــی تشــکیل چنین 
کانون هایی توجه نمــود و در دوره جدید، بــر آموزش طالب و 

ارتقای شیوه های ارتباطی متمرکز خواهیم شد.
حجت االسالم و المسلمین ســلطانی مسئول دفتر نمایندگی 
ولی فقیــه در جمعیــت هالل احمر اســتان تهــران نیز بــا بیان 
اینکه فعالیت های کانون طالب در اســتان تهران رو به رشد 
خواهــد بــود، از برنامه ریــزی مجموعــه جمعیــت هالل احمر 
اســتان در جهت افزایش کمی و کیفــی کانون های طالب به 

ویژه کانون های طالب خواهران خبر داد.    



هــــــــاللهــــــــالل

تیر  98      مشاره  1029
 دوره جدید

مـــســـابـــقـــه

یکداستانعاشقانهدردلتاریخ

برای شرکت در مسابقه و اطالع از شرایط آن به معاونت فرهنگی مراجعه فرمایید

مراسم قرعه کشی در جشن میالد حضرت امام رضا)ع( برگزار خواهد شد

كــتــابخـوانـی

حــــالݣݣݣݣݣخـــــوشݣݣݣݣخـــــوانــــدن

اهدای 
جوایــــز

ویژه

مسابقه کتابخوانی 
»دعبل و زلفا«

از سوی معاونت فرهنگی
حوزه نمایندگی ولی فقیه در هالل احمر برگزار شد

مسـابقه کتابخوانـی از کتـاب »دعبـل و زلفـا« بـه همـت معاونـت فرهنگـی 
جمعیـت  در  فقیـه  ولـی  نمایندگـی  حـوزه  پژوهشـی  و  آموزشـی  امـور  و 

برگـزار شـد.     کشـور  هال احمـر در سـطح 

کتاب دعبل و زلفا تألیف مظفر ســاالری اســت. این 
اثــر روایتــی عاشــقانه از آشــنایی و زندگــی پــر فــراز و 
همســر  و  بیــت)ع(  اهــل  شــاعر  خزاعــی،  دعبــل  نشــیب 
کتــاب،  ســازش ناپذیرش زلفــا را روایــت می کنــد. در ایــن 
مقاطعــی از زندگــی دعبــل در زمان امام موســی کاظــم)ع( و 
امام رضا)ع( به صورت داســتانی کنکاش شده است؛ عشق 
میــان او و زلفا بســتری جذاب بــرای ماجراهای فــراوان این 
رمان اســت که تــالش دارد بــر اســاس داده هــای تاریخی به 
بازســازی و بازآفرینــی ماجراهــا و حــوادث بپــردازد. رمــان 
»دعبل و زلفا« سرگذشــت دعبل اســت که زبانی تیز و صریح 
در حق گویــی دارد. او در ســفری، بــه عشــق زلفا کــه کنیزی 
شــیعه اســت و ســیرت و صورتی زیبــا دارد، گرفتار می شــود. 
برای رســیدن به او تالش فراوانی می کند و حتی در عشقش 
از نمــاز دور می شــود و بــه شــراب روی مــی آورد و اشــعاری 
عاشــقانه می ســراید. ایــن اشــعار باعــث می شــود تا بــه قصر 
موصلی و هــارون راه پیدا کنــد و با چنین افرادی هم نشــین 
شــود. در نهایت به وضع اســف باری دچار می شــود و یکی از 
محّبان امــام کاظم علیه الســالم، ابــن یقطیــن، او را نجات 
می دهد و زلفــا را بــا لطایف الحیلــی از چنگ موصلــی بیرون 
کشــیده و بــه ازدواج دعبل درمــی آورد. زلفا دعبــل را ترغیب 
گری  می کنــد تــا اشــعاری در مظلومیــت اهــل بیــت و افشــا
ظلم های حکومت وقت بســراید. دعبل مسیری روشن تر را 
طــی می کند تا این کــه با بیماری چشــمان همســرش مواجه 
می شــود و به هم می ریزد. در نهایت چشــمان زلفا به وسیلٔه 
پیراهــِن امام رضــا علیه الســالم شــفا می یابد. دعبــل در این 
داســتان با افراد زیادی از جمله ابن ســیار مواجه اســت. ابن 
ســیار طبیبی مادی گراســت که دوســت ندارد بــه هیچ وجه 
مؤمن شــود. او نیــز در ایــن داســتان بــا حادثه هایــی مواجه 

می شود.
همکاران جمعیت هالل احمر در ستاد با مراجعه به معاونت 
فرهنگــی و امــور آموزشــی و پژوهشــی حــوزه نمایندگــی ولی 
فقیــه و دیگــر همــکاران در اســتان ها بــا مراجعــه بــه دفاتــر 
نمایندگــی ولــی فقیــه در هالل احمــر اســتان ها ضمــن ثبــت 
نام، ایــن کتــاب را دریافــت نمودند. مدت ارســال پاســخ ها 
تا بیســتم تیرمــاه بــود و مراســم قرعه کشــی در جشــن میالد 
حضرت امــام رضــا)ع( برگــزار و اســامی برندگان نهایــی این 

مسابقه اعالم شد.
معاونــت فرهنگی و امــور آموزشــی و پژوهشــی ضمــن اعالم 
مســابقه  برنــدگان  کــرد:  اعــالم  اســامی برگزیدگان  جــدول 
می تواننــد با مراجعه بــه معاونــت فرهنگی حــوزه نمایندگی 
ولــی فقیــه یــا تمــاس بــا شــماره  85632400  نســبت بــه 

دریافت هدایای خود اقدام نمایند.    



ع خفزی - فارس مهدیث زار  9171235342
مهوش رضایی-فارس  9305936009

آذر بهنامی-تهران  9121342376
روح اهلل رضایی-گیالن، املش  9112411972

شکوه غفرانی- خراسان جنوبی  9151613671
فرامرز عالی- آذربایجان شرقی  9143245525

محمدتقی محمدوند -آذربایجان شرقی  9144110863
هادی زارعی - ایالم  9183435879

زینت حسین پور ده بزرگ-کهگیلویه و بویراحمد  9172746009
حجت اهلل هادی-خراسان رضوی  9033792472

مرضیه یونسی مقدم-گیالن  9357921019
خالد ویسی- کرمانشاه  9189921633

هما جهان کهن-کهگیلویه و بویراحمد  9173184383
دینا شاهدی-استان اردبیل  9147552863

مرضیه شمس آبادی - خراسان رضوی  9159723580
زهرا ایزدجو-استان بوشهر   9179615306

حسن بلدی-استان اردبیل  9144528766
زینب عراقی نصرآبادی-خراسان رضوی  9156498789

رمضان رایگان- خراسان رضوی  9151304869
ناهید علیزاده - البرز  9351686435

فرحناز صحافی-کردستان  9050310671
احمدیان- تبریز  9144062292

احمدجاسمی -کردستان  9044051581
سکینه خلج -قم  9127473998

افسانه غالمی-فارس  9174336512
فلوراصدری-فارس  9166711699

کامبیز محمدی- کرمان  9139410730
حجت نصیری- اصفهان  9131106454

سیدآرین کریمی یوسفی-گیالن  9055484943
صادق علیزادگان-آذربایجان غربی  9143613577

کیومرث گهرمهر - کرمانشاه  9335344097
پیام الفتی - کرمانشاه  9058248756

معصومه اصفهانی- خراسان رضوی  9155194875
محمد شهسواری -قزوین  9127862036

زارعیان- یزد  9132748429
حسین محمودی- یزد  9131577054

سیدامیرمحمد مسلمی-یاسوج  9179420173
علی حسینی- قم  9191487801

معصومه قنبری-مرکزی  9198724475
فیروز واعظ زاده-تهران  9194760029

معصومه مختاری-ارومیه  9010430904
رقیه حسین زاده-ایالم  9015279358

اروجعلی یاوری-آذربایجان غربی  9013989430
مسعود شاملو-همدان  9033100878

ریحانه مهدوی-خراسان رضوی  9051469314
طاهره نجف زاده-قم  9059129150

صفرعلی نوروزی-اصفهان  9103746675
کی-قزوین فاطمه سکا  9109588316

سیدمحسن کبریایی- گرگان  9112777482
سیدشمس الدین کریمی یوسفی-گیالن  9113388622

وحیدکالتی-گلستان  9117536696
عبدالمجید حسن نژاد-آذربایجان غربی  9120574606

ج صدیقی-تهران ایر  9122133180
مهدی کاظمی- یزد  9123465155

اردشیر فقیه ملک مرزبان- البرز  9124605976
هادی صفری-تهران  9125215733

مهدی آشوری- قزوین  9126828970
صدیقه طیباتی-قم  9126514908

محمد مهدی برات- تهران  9127753604
فیروز معصومی-قزوین  9128823779

منوچهرقاسمی-چهارمحال و بختیاری  9131094761
سیدسعید غیوری- اصفهان  9131311856

احمدپورجهانشاهی- کرمان  9131434841
عباسعلی استادغالمی -یزد  9133541509

ملیحه سادات مزاری مقدم-خراسان جنوبی  9135123618
بهزاد سیوانی-همدان  9214351449
ناهیده رضایی-تبریز  9907916335
فیروز شیخی- تهران  9127083458

ندا کاظمی-جهرم  9900463285
رقیه سادات مزاری مقدم-خراسان جنوبی  9384183089

علی محمودی-هرمزگان  9391854057
ع خفری-فارس 9388558315   علی زار

آیناز حاجی حسنی اصل-تبریز  9383671270
مرضیه بیریایی- لرستان  9210177562

محمد کردی-تهران  9212758035
فاضله جهانی-کردستان  9146704292

ولی تقی زاده-هشترود  9146704295
صغری کریم پور-آذربایجان شرقی  9147278655

سیروس شرفی-کردستان  9145495294
فاطمه حسین زاده-خراسان رضوی  9155338529
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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    15   شهریور

منظورامامورهبرمعظمانقالباز»تقیه«چیست؟01
3(  اتحاد مسلمین                                4( پذیرش نظر مخالفان  2( پرهیز از اختالف          1( وحدت  

02
اصطالح»نوبهارجانودل«کنایهازچیست؟

4( عید غدیر 2( نماز           3( ماه رمضان     1( حج             

نویسندهکتاب»سفربهقبله«کیست؟03
1( رضا امیرخانی          2( جالل آل احمد                   3( ابراهیم حسن بیگی                        4( هدایت اهلل بهبودی

»کلیدهمهخیرات«و»آخرینمرحلهسعادتبشر«چیست؟04
1( یاد  خدا      2( نیكی به پدر و مادر         3(  انفاق          4( اقامه نماز و روزه 

05

06

خالقشخصیت»حنظله«چهکسیاست؟07
3( ناجی سلیم العلی             4( سالم لبیبی 1( عرفان خالد       2( سوری پنایا             

08
توصیفموسویگرمارودیکهمیگوید:»پیشازاوهیچاقیانوسیعمودنایستادهبود«دربارهکیست؟

3(  امام رضا )ع(                                     4( حضرت زهرا )س( 1( حضرت علی )ع(                2( پیامبر اكرم )ص(         

چهکسیدرجنگاحزابپیشنهادحفرخندقراداد؟
1(  ابوذر غفاری        2( سلمان فارسی        3( حضرت علی )ع(          4( حضرت حمزه سیدالشهدا

کارگردانفیلم»شبیکهماهکاملشد«کیست؟
3( مجید مجیدی      4(  نرگس آبیار 1( ابراهیم حاتمی كیا                      2( پوران درخشنده   


