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كلمه نخست

 عدالت اجتماعی 
بنایی  استوار بر دل های بی کینه

یاسر احمدوند
سردبیر

که در ظرف جامعه معنا دارد. عدالت مفهوم فردی نیســت بلکه نســبتی  عدالت مفهومی اســت 
است که بین حقوق و تکالیف اجتماعی و امکانات برقرار می شود. پس ارزشی است که تحقق آن 
گروهی نه فردی. به همین سبب عدالت خواهی  در یک جامعه دنبال می شود . فضیلتی است 
گر عده ای در پی آن باشند ممکن  چنان که هدف فرد باشد نتیجه مطلوب نخواهد داشت ولی ا

است محقق شود.
کلمه  عدالت همیشه جذابیت داشته در هوای آن بسیاری جان داده اند و دوست داشتنی ترین 
گردش  کسب و  تاریخ اجتماعی بشر بوده است. ساختارساز هم بوده است یعنی بر ساختارهای 
قــدرت در جوامــع اثــر گذاشــته اســت. اصــوال تفــاوت نظام هــای اداره اجتماع بر همین مبناســت 
یعنــی نــوع نــگاه و مواجه شــدن بــا موضــوع عدالــت و چگونگی تعریف این مفهــوم نقطه افتراق 

شیوه اداره اجتماع است.
دعوای اساسی سوسیالیست ها و لیبرال ها اینجاست. بی عدالتی پاشنه آشیل نظام های لیبرال 
کمونیســت از این منظر به طعن آن ها نشســته اند. این روزها  اســت و طرفداران سوسیالیســت و 
گاه گفته می شــود که توســعه مقدم بر عدالت اســت و اصوال عدالت جز با توســعه  در کشــور ما نیز 
گر این  که برای توسعه می پیچند اقتصاد لیبرالی است. ا اقتصادی ممکن نیست اما نسخه ای 
شــیوه، عدالت در پی داشــت الجرم می بایســت در کشــورهایی که سال هاســت به شــیوه لیبرالی 
اداره شده اند نشانه های عدالت ظهور می یافت در حالیکه به رغم پیشرفت ها و رشد اقتصادی 
که  توزیع امکانات عمومی و ثروت عادالنه  کند  کشورها هیچ کس نمی تواند ادعا  مطلوب در آن 
ح های دولت ها نیز در این باره و برای جبران شــکاف های اجتماعی و نابرابری های  اســت. طر
اقتصــادی عارضــی هســتند. یعنــی هــر چه پیشــرفت بیشــتر می شــود لزوما عدالــت اجتماعی نیز 
کشــورها رشــد یافته، توزیع  گســترش نمی یابــد حتــی بالعکــس هرچه درآمد ناخالص داخلی این 

امکانات نامتوازن تر شده است.
سالمت، آموزش، اشتغال سه رکن اصلی در سنجش وضعیت عدالت اجتماعی است. توجه ویژه 
در قانون اساسی به این سه موضوع و تکالیفی که برای تامین نیاز مردم در این سه مقوله بر دوش 
 دولت گذاشته شده نشان می دهد در منظر انقالب اسالمی، عدالت اجتماعی جایگاه مهمی دارد.
کشور هنوز  کم  گرفته باتوجه به عقب ماندگی مترا که پس از انقالب صورت  به رغم تالش هایی 
گیر و توســعه بهداشــت و درمان و  تــا نقطــه مطلــوب در ایجــاد شــغل پایــدار، آموزش رایگان و فرا

بیمه فاصله بسیاری وجود دارد.
 مهمتر از همه نیازها و زیرساخت های الزم برای تحقق عدالت اجتماعی آماده بودن افراد جامعه 
گسترش این مفهوم است. مدارا و اخالق محور بودن در رفتار اجتماعی و تنظیم  برای پذیرش و 
مناسبات اجتماعی مبتنی بر منفعت گروهی و اولویت دادن به رفاه عمومی از ضروریات و مقدمات 
استقرار عدالت اجتماعی است. یعنی همرمان با تالش برای ایجاد شغل باید اخالق مصرف درآمد 
کشــور در ذخن دانش آموزان  نیز در جامعه ایجاد شــود. همرمان با آموزش رایگان هدف ســاختن 
پررنگ و تثبیت شــود. همزمان با توســعه بهداشــت به معنای زندگی و هدف دار بودن و زیســت 

مومنانه توجه شود. عدالت اجتماعی مطلوب در چنین دل هایی پا می گیرد و محکم می شود. 
در این شماره مهروماه موضوع عدالت اجتماعی را با توجه به شعارها و اهداف اجتماعی انقالب 

کرده ایم. در بخش راهبرد بررسی 



رهبر معظم انقاب اسـامی در دیدار اخیرشـان با رئیس جمهور و اعضای 
کشـور  هیئـت دولـت، دربـاره هـدف از رونـق اقتصـاد و پیشـرفت اقتصـاد 
فرمودنـد کـه »هـدف ایـن اسـت مـا بتوانیـم عدالـت اجتماعـی را در جامعه 
تأمیـن کنیـم، فقـر را ریشـه کن کنیـم، تـا ثروتمنـد شـدن کشـور بـه نفـع رفـع 
 االن ثروتمندترین کشـور دنیا آمریكا است؛ 

ّ
فقر و ریشـه کنی فقر باشـد؛ واال

آنجـا چنـد میلیـون انسـان زیـر خـّط فقـر زندگـی می کننـد، عـّده  زیـادی در 
گرمـا می میرنـد؛ مـا ایـن را  گرسـنگی یـا از سـرما یـا از  گوشـه  خیابان هـا از 
نمی خواهیـم. ِصـرف اینكـه یـک کشـور ثروتمنـد باشـد، آن چیـزی نیسـت 
کـه مـورد نظـر اسـام و مطلـوب اسـام ]باشـد[؛ بایـد ایـن ثـروت در خدمـت 
همیـن  بـه  باشـد.«  عدالـت  گسـترش  خدمـت  در  باشـد،  فقـر  ریشـه کنی 
اجتماعـی  عدالـت  موضـوع  بـه  را  شـماره  ایـن  راهبـرد  بخـش  مناسـبت 

گـون بـه آن پرداختیـم. گونا اختصـاص دادیـم و از زوایـای 

راهــــــــبرد
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ما ݣݣرفاه ݣݣرا برای قسط ݣݣو عدل ݣݣمی خواهیم
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 دوره جدید

ســینمایی و ادعاهای افســانه ای و داستانی، شــکل هایی از 
عدالــت را نمایش بدهنــد؛ خب، ایــن با واقعیــت فاصله اش 
کــه بــا شــیوه اقتصــادِی  بســیار زیــاد اســت. در کشــورهایی 
سرمایه داری اداره می شــوند و نام لیبرالیسم - آزادگرایی - را 
روی خودشان گذاشته اند، یک چنین بدبختی هایی وجود 

دارد؛ در آنجا واقعیت زندگی این است.
کنیــم، در درجــه اول، یکــی از  گــر بخواهیــم پیشــرفت  مــا ا
شــاخصهای مهم، عدالت اســت. ادعای بنده این است که 
ما در ایــن زمینه پیشــرفت کرده ایــم؛ البتــه نه به قــدری که 
گر خودمــان را با وضــع قبل از انقالب مقایســه  می خواهیم. ا
گــر خودمــان را بــا بســیاری از  کرده ایــم؛ ا کنیــم، پیشــرفت 
گــون زندگی می کنند،  کشــورهای دیگر که با نظام های گونا
گــر خودمــان  مقایســه کنیــم، بلــه پیشــرفت کرده ایــم؛ امــا ا
را مقایســه کنیــم بــا آنچه که اســالم بــه ما گفتــه اســت و از ما 
خواســته اســت، نه، ما هنوز خیلی فاصله داریم و باید تالش 
کنیــم. این تــالش بــه عهــده کیســت؟ این تــالش بــه عهده 

مسئوالن و مردم - با هم - است.
بله، ما از لحاظ توزیــع منابع عمومی به همه مناطق کشــور، 
پیشــرفت کرده ایم. یک روزی بــود که بیشــترین منابع این 
کشــور در مناطــق مخصوصــی کــه تعلــق خاصــی داشــت بــه 

     شاخص پیشرفت
گر کشوری در علم و فناوری و جلوه های  یک شاخص برای پیشرفت، عدالت است. ا
گون تمــدن مادی پیشــرفت کند، امــا عدالت اجتماعــی در آن نباشــد، این به نظــر ما و با  گونا
منطق اسالم پیشرفت نیست. امروز در بسیاری از کشــورها علم پیشرفت کرده است، صنعت 
گون زندگی پیشــرفت کرده اســت، اما فاصله طبقاتی  پیشــرفت کرده اســت، شــیوه های گونا
عمیق تر و شــکاف طبقاتی بیشــتر شــده اســت؛ این پیشرفت نیســت؛ این پیشــرفِت سطحی 
و ظاهــری و بادکنکــی اســت. وقتی کــه در یــک کشــوری، جمعیت معــدودی بیشــترین بهره 
مادی را از آن کشــور می برنــد و در همــان کشــور، در خیابان ها مردم از ســرما و گرمــا می میرند، 
عدالت اینقدر نامفهوم و غیر عملی در آن کشــور اســت. در خبرهای جهانــی می خوانیم که در 
فصل تابســتان در شــهرهای ایالت های مختلف آمریکا، افــرادی از گرما می میرنــد! خب، چرا 
کســی از گرما بمیرد؟ این غیر از این اســت که ســرپناه ندارند، خانــه ندارند، جا ندارنــد؟ آمریکا 
همان کشوری اســت که ثروتمندترین آدمهای دنیا و گردن کلفت ترین شرکت ها و کارتل ها و 
تراست های دنیا در آن کشور هستند؛ بیشترین ســود تجارت های سالح در آن کشور است؛ اما 
در کشوری که آن ثروت های افســانه ای وجود دارد، عده ای در تابستان از گرما، و در زمستان 
از ســرما جان می دهند و می میرند! این معنایش عدم وجود عدالت اســت. حــاال در فیلم های 

تحقق عدالت
تکلیف ما است

بیانات رهبر معظم انقالب درباره عدالت اجتماعی

رهبـر معظـم انقـاب حضرت آیـت اهلل خامنه ای در مناسـبت های گوناگون 
دربـاره مفهـوم عدالـت اجتماعی بیاناتی ایراد نموده اند. در مطلب پیش 

رو منتخبـی از ایـن بیانـات را بـرای مطلع این بخـش برگزیده ایم.   
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قدرتمندان آن روز و به دربار آن روز، صرف می شــد؛ بســیاری 
از اســتان ها و شــهرها هم از منابــع عمومی کشــور هیچ حظ و 
بهره ای نداشــتند. قبل از انقالب، یکی از اســتان های بزرگ 
ایــن کشــور - کــه البتــه نمی خواهــم اســم بیــاورم؛ قبــاًل یک 
وقتی گفتم - پنج فــرودگاه اختصاصی در پنج نقطه اســتان 
داشــت، که متعلق بود به وابســتگان بــه دربار شــاه؛ اما یک 
فــرودگاه عمومــی در آن اســتان وجــود نداشــت! یعنــی مردم 
برای اســتفاده از فرودگاه و هواپیما و رفت وآمد هوایی، هیچ 
امکانی نداشــتند؛ در حالی که در همان استان، پنج فرودگاه 
برای اشــخاص خــاص وجود داشــت؛ ایــن بی عدالتــی بود. 
امروز وقتــی نــگاه می کنیــم، می بینیــم از لحاظ خدمــات، از 
لحــاظ جاده ســازی، از لحــاظ ســاختن بزرگراه هــا و آزادراه ها 
و جاده هــای راحــت، سرتاســر کشــور برخوردارنــد. از لحــاظ 
گســترش تحصیل علم، در سرتاســر کشــور ایــن امتیــاز و این 
امــکان وجــود دارد. همــان طــور کــه اشــاره کــردم، مناطــق 
متعددی از کشور در آن روز، حّتی شهرها، از لحاظ دبیرستان 
در مضیقــه بودنــد. بنــده در اســتان سیســتان و بلوچســتان 
تبعید بــودم؛ اوضــاع را آنجــا می دیــدم. از لحاظ دبیرســتان، 
بســیاری از شــهرهای آن اســتان در مضیقه بودند. یک مرکز 
نیم بنــِد ضعیــِف درجــه ســوم چهــارِم دانشــگاهی در کل آن 
اســتان وجود داشــت. امروز شــما وقتــی در آن اســتان و بقیه 
استان ها نگاه کنید، می بینید در همه شهرها دانشگاه وجود 
دارد؛ یعنــی امــکان تحصیل. خــب، این عدالت اســت. این 
معنایش این است که امکان تحصیل علم توزیع شده است 
گون کشــور؛ امکانــات مادی کشــور، منابع  بین مناطــق گونا
مالی، علــم توزیع شــده اســت؛ این بســیار چیز خوبی اســت. 
در گذشته، نخبگان شهرهای دوردست و کسانی که دارای 
اســتعداد بودنــد، امــکان بــروز و ظهــور نداشــتند؛ امــروز چرا، 
امکان بــروز و ظهور دارنــد. در اســفراین و هر نقطــه دیگری، 
وقتــی انســان بااســتعدادی حضــور داشــته باشــد و بتوانــد 
گون کشور  نخبگِی خودش را نشان دهد، دستگاه های گونا
از او اســتقبال می کننــد، او را گرامــی می دارنــد و از امــکان او 
اســتفاده می کنند. در گذشــته اینجور نبود. بنابراین نســبت 
به گذشــته، مطمئنًا این شــاخص پیشــرفت - که شــاخص 
عدالت اســت - برجســته اســت؛ اما نســبت به آنچه کــه ما از 
اسالم فهمیدیم و شــناختیم، نه، ما هنوز عقبیم؛ باید تالش 

کنیم و کار کنیم. 

     پایه نظام
نظاِم برآمده از انقالب اسالمی، یک سیاست های اصولی ای 
بــرای خــود ترســیم کــرد. انقــالب اســالمی، نظــام سیاســی و 
اجتماعــی را پیشــنهاد کــرد و تحّقــق بخشــید و پیــاده کــرد؛ 
یک اصولی هــم برای ایــن نظام بــر مبنای انقالب بــه وجود 
آمد. عدالــت، عدالت اجتماعــی، برداشــتن فاصله های زیاد 
بین قشــرهای مختلف مــردم. در ایــن زمینه البّتــه کم کاری 
داریــم، عقب ماندگــی داریــم، کاری کــه بایــد در ایــن زمینــه 
انجام بگیرد آن چنان که شایسته و بایسته و الزم بوده انجام 
نگرفته؛ باید به جد دنبال این باشــیم و بدانید که به توفیق 
الهی دنبال این هســتیم و از این قضّیه صرِف نظر نخواهیم 

کرد؛ ایــن یکــی از پایه هــای اصلــی نظــام جمهوری اســالمی 
است. البّته راهش مبارزه با ظلم و مبارزه با فساد است. 

     حرکت عظیم
نتوانســتیم  مــا  کــه  گفتیــم  بارهــا  مــا همیشــه می گوییــم، 
خواســته های اســالم را به طــور کامــل تحّقــق ببخشــیم، این 
قطعی اســت؛ اّمــا مــا راه زیــادی در ایــن زمینــه طی کردیــم. ما 
نتوانســتیم عدالــت اجتماعــی را به طــور کامــل در ایــن کشــور 
به وجود بیاوریم اّما خیلی از راه را جلو آمدیم. نباید این ها ندیده 
گرفته بشــود. یک روزی همه ثروت این کشــور صرف تعدادی 
خانواده های اشــرافی ]می شــد[ و احیانًا ســرریز آن به چند شهر 
بزرگ می رســید؛ امــروز اقصی نقــاط کشــور برخــوردار از خیرات 
ایــن کشــورند. این حرکــت عظیــم، حرکــت به ســمت عدالت 

اجتماعی، حرکت به سمت اخالق اسالمی  ]وجود دارد[.

     دلیل مشروعیت
مشــروعیت من و شــما وابســته به مبــارزه بــا فســاد، تبعیض 
و نیــز عدالت خواهــی اســت. ایــن، پایه مشــروعیت ماســت. 
االن درباره مشــروعیت حرف های زیادی زده می شــود، بنده 
گر  هم از این حرف هــا بلدم؛ اما حقیقت قضیه این اســت که ا
ما دنبــال عدالت نباشــیم، حقیقتًا مــن که اینجا نشســته ام، 
وجــودم نامشــروع خواهــد بــود؛ یعنــی هرچــه اختیــار دارم و 
هرچه تصــّرف کنــم، تصّرف نامشــروع خواهــد بــود؛ دیگران 
هم همین طــور. ما بــرای عدالت و رفــع تبعیــض آمده ایم. ما 
آمده ایــم جامعــه را از مواهــب الهــی خــودش - کــه مهمترین 
مواهــب الهــی در عدالــت وجــود دارد - و همچنیــن مواهــب 
اخالقــی و معنــوی برخــوردار کنیــم. البتــه معنای ایــن حرف 
این نیســت که ما از زندگی دنیایی مــردم غفلت کنیم؛ نخیر، 
مگر می شود؟ اصاًل آخرت بدون دنیا نمی شــود و امکان ندارد 
کــه انســان بخواهــد بــه آن مواهــب معنــوی برســد و دنیــای 
ویرانی هم داشــته باشــد. ایــن کار، دالیــل واضحــی دارد که 
نمی خواهــم آن ها را تکــرار کنم - مطالبی اســت که هم شــما 
می دانید، هم من - باید دنیا را آباد کنیم و این کارها همه آباد 
کردن دنیاســت؛ اما دنیای آباِد دور از عدالــت و دور از معنویت 
به درد نمی خورد. گیرم که رشدمان - به تعبیر غلط که گفته 
خ رشد - آمد باال و فرض بفرمایید درآمد سرانه مان  می شود نر
دو برابر و سه برابر شد؛ اما عدالت در جامعه نبود؛ یعنی عمده 
این درآمد به یک بخش محدودی رسید و بخش عظیمی از 
مردم، محروم و گرسنه ماندند. این، کاری نیست که ما باید 
انجام دهیــم؛ این، آن تکلیفی نیســت که ما برعهــده داریم. 
تکلیف ما ایــن اســت کــه عدالــت را در جامعه مســتقر کنیم و 
این هــم جز با مبــارزه علیــه فســاد و افزون طلبی انســان های 
مفت خوار و سوءاستفاده کن امکان پذیر نیست. بخشی از کار 

عدالت این جا تنظیم می شود.  
اینکه ما می گوییم، شعار نیست؛ حقیقت و هویت ماست. ما 
گر دنبال عدالت اجتماعی نباشــیم، وجود ما پوچ و بیهوده  ا
است و جمهوری اسالمی معنی ندارد. باید عدالت اجتماعی 
را تحقــق ببخشــیم؛ بایــد ارزش هــای اســالمی را در جامعــه 

پیاده کنیم؛ باید جامعه را، جامعه دینی و اسالمی کنیم.    

 دنیای آباِد دور از 
عدالت و دور از 
یت به درد  معنو
نمی خورد. گیرم 

که رشدمان - به 
تعبیر غلط که 

گفته می شود نرخ 
رشد - آمد باال 

و فرض بفرمایید 
درآمد سرانه مان 

دو برابر و سه برابر 
شد؛ اما عدالت 
در جامعه نبود؛ 
یعنی عمده این 

درآمد به یک 
بخش محدودی 

رسید و بخش 
عظیمی از مردم، 
محروم و گرسنه 

ماندند. این، 
کاری نیست که 

ما باید انجام 
دهیم؛ این، آن 

تکلیفی نیست که 
یم.  ما برعهده دار

تکلیف ما این 
است که عدالت 

را در جامعه 
کنیم و  مستقر 
این هم جز با 

مبارزه علیه فساد 
و افزون طلبی 

انسان های 
مفت خوار و 

سوءاستفاده کن 
امکان پذیر نیست



راهــــــــبرد

شهریور  98      مشاره  11 10

راهــــــــبرد

 دوره جدید

پیروان مکتب فــردی تمام »اصالــت« را از آن فــرد می دانند، 
و حکومــت را کارگــزار و در خدمــت رفاه و آســایش »فــرد« رقم 
می زننــد. در عرصــه حقــوق بــه »آزادی اراده«،  در عرصــه 
سیاســت، جامعــه و دولــت را ناشــی از توافــق افــراد در عرصه 
کــم، و در عرصه خانواده  اقتصاد، قانون عرضه و تقاضا را حا
نیــز بــه آزادی مطلــق طرفیــن قائلنــد. عدالــت را در مبادله و 
داد و ســتد تعریف کــرده و آن را »عدالت معاوضــی« توصیف 

می کنند.
طرفــداران مکتــب اجتماعــی، فــرد را طفیــل وجــود جامعــه 
فــرد  بــرای  هویتــی  اجتمــاع،  از  ج  خــار و  کــرده  توصیــف 
نمی شناســد. در مکتب فــردی ســخن از »حــق« و در مکتب 
اجتماعی سخن از »تکلیف« است. قیمت ها را دولت تعیین 
می کند و حکومت قّیم مآبانه منشــأ هر حق و تکلیفی اســت. 
در مکتــب اصالت اجتماعــی، عدالت، عدالت توزیعی اســت 
و آنچه مقــدم بر هر حقی اســت رشــد و ارتقــاء جامعه اســت و 
منافع فردی در صورت لزوم فدای جمع است، اّما در اندیشه 
»اصالت فرد« هدف رفاه فرد اســت، و زندگی جمعی تدبیری 

در خدمت این هدف متعالی یعنی رفاه و آزادی فرد.

     عدالت اجتماعی
هرچند در تقســیمات ارســطو هم عدالت به عدالت تعویضی 
و توزیعی تقســیم شــده اســت، اّما در مفهوم جدید، »عدالت 
اجتماعــی« همــان عدالــت توزیعی نیســت. مفهــوم قدیمی 
عدالــت توزیعــی مبتنــی بــر تصویــر نظــام سلســله مراتبــی در 
جامعه اندامواره )ارگانیک( است. جامعه ای که در آن افراد، 
هریک در مرتبه معینی قرار دارند، و عدالت به معنی تناسب 
میان منزلــت طبیعی افــراد و گروه هــای اجتماعی اســت، در 
حالــی کــه »عدالــت اجتماعــی« مفهومی نو اســت کــه پیش 
فــرض اولّیه آن عبارت اســت از برابــری همه افــراد جامعه، و 
به تعبیر دیگــر تصّور »اتمیــزه«ای از  اجتماع اســت کــه در آن 
هیچگونه پیوند ارگانیک و سلســله مراتبی میان افراد وجود 
نــدارد. عدالــت اجتماعی ناظــر به توزیــع عادالنــه امکانات و 
ثروت میــان افرادی اســت که مطابــق تعریــف دارای حقوق 
کــه از راه  برابرنــد و در مفهــوم مارکسیســتی، توزیعــی اســت 

اجتماعی کردن ابزار تولید به دست می آید.

     تاریخچه و تعریف
»هوفــه« هرچنــد تاریــخ دقیــق عدالــت اجتماعــی در معنــی 
مدرن را مشــّخص نمی کند، در این باره می نویسد: در ایتالیا، 
فرانســه، و بعــدًا آلمــان، مفهــوم عدالت اجتماعــی، در آغــاز از 
جانــب اخــالق اجتماعــی مســیحی بــه کار رفت: نخســت در 
نوشته های پاپ پیوس نهم، و سپس از سوی یزدان شناس 
اصالح طلــب، امیــل برونــر. در مراحــل بعــد، فردریــش فــون 
هایک در کتــاب »عدالت اجتماعــی یک خیــال« از حکومت 
حداقل و یا حکومت به عنوان یک »نگهبان شب« دفاع کرد.

در مفهوم مارکسیستی، عدالت اجتماعی بر چهار ارزش مادر 
یعنی: مذهــب، خانواده، دولت و مالکیــت می تازد. خانواده 
را تضعیف می کنــد، مذهــب را به محــاق تعطیل یا بــه حوزه 
خصوصی می برد. دولت را در برابر شــورا تحقیر، و مالکّیت را 

در میــان تعاریــف پرشــمار و گاه متعارضــی کــه در طــول تاریــخ از عدالت شــده، شــاید 
جامع تریــن همان »ســپردن حق بــه صاحب حق« باشــد. امــا بی درنگ این پرســش 
چهره می گشاید که حق چیست؟ عالمه حلی حق را اقتدار ناشی از قانون و »سلطنه مجعوله« 
می داند. عالمه طباطبایی آن را نوعی »اختصاص«، شهید مطهری حق را گونه ای از »عالقه« 
و برخی دیگران از دانشــمندان آن را نحوی »انتفاع« یا »امتیاز« توصیف کرده اند، انتفاعی که 
مورد حمایت قانون اســت. هر یــک از تعاریف را برگزینیــم، »مبنای حــق« در »حقوق فطری« 
گونه های از اســتعداد، نیاز،  یا صالحّیت و به تعبیر دیگر »اســتحقاق« اســت. استعداد و نیازی 
که بنا به مشّیت خداوند در تکاپوی شکفتن اســت. همین نیاز و ضرورت است که به صاحب 

آن حق شکوفایی و اشباع می دهد.
ایجاد زمینه شــکوفایی برای این اســتعداد، دادن حق به حقدار و گونه های از عدل اســت، و 

تراشیدن هر مانع در مسیر این درخشش و شکوفایی ظلم محسوب می شود، به تعبیر موالنا:
موضع رخ، شه نهی ویرانی است
موضع شه، پیل هم نادانی است

در حقوق موضوعه اّما مبنای حق کار و به گفته شــهید مطّهری، »عالقه فاعلی« اســت. برای 
مثــال در احیــاء زمین مــرده می گوییــم: »َمن احیــاء ارضــًا میته فهــی َلــه«. برخی از دانشــوران 
»مبنــای حــق« را عالوه بــر شــریعت: فطــرت، عدالــت، مصلحت، قــدرت یــا توافق )قــرارداد( 
شــمرده اند،  که همه این ها در بیان اســتاد مطّهری به »عّلت غایی« و »عّلت فاعلی« منقســم 
می شــود. در عالقه فاعلی، ذیحق مورد حق را به عرصه وجود می آورد و در عالقه غایی، نوعی 
ارتباط بین انسان و کلّیه مواهب خلقت )بنا به مشّیت( موجود است، و انسان و مواهب برای 

یکدیگر آفریده شده اند.
ع اســت، مقّرر فرموده، مانند شیر و نوزاد که  این حق را قانون آفرینش، که مقّدم بر قانون شــر
عالقه غایبین آن دو نیازی به اســتدالل ندارد، و ســخن پر پهنای موال علی)ع( این همه را به 
کل« و بر این پایه تعریف حقوق  کمال ترسیم فرموده اســت: »لکل ذی رمٍق ُقوٍت، لکل حبه آ
فطری دگرگون می شــود و حقــوق فطری یــا طبیعی زمانــی مفهوم پیــدا می کند که به »شــعور 
کلــی« و توحید در خلقت باور داشــته باشــیم: »حقوق فطری عبارت اســت از یک نــوع پیوند و 
ارتباط تکوینی بین حق و ذیحــق که از نوعی رابطــه غائی و ارتباط عضوی جهان سرچشــمه 

گرفته و ناشی از وحدت عالم است«.
روشــن اســت که بین این تعریف و تعریف مکاتــب دیگر، فاصله بســیار اســت، و همین تعریف 

است که هوّیت ویژه ای به عدالت اجتماعی در نظام حقوقی و اجتماعی اسالم می دهد.

     هدف حقوق
بحث از مبانی حق و عدل، کنکاش در »هدف حقــوق« را در پی می آورد. در این مقوله ممکن 
اســت هدف، اجــرای عدالت، یــا تأمین و گســترش نظم،  یــا کمال اخروی باشــد، بــه هر حال 
ح اســت یــا »جامعه« و به تعبیر دیگــر، »اصالت«  باید دید آیا در نهایت ســعادت و رفاه فرد مطر
با فــرد اســت یــا اجتمــاع؟ در همیــن میــدان اســت کــه »عدالــت اجتماعــی« چهــره می نماید. 

تبلور عدل الهی
در جامعه

مفهوم، مبانی و شاخص های اصلی عدالت اجتماعی
از منظر انقالب اسالمی

سید محمد اصغری
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منهدم می کند، اّما در مفهوم عاّمِ »عدالت اجتماعی« )برای 
مثــال( فقهــای شــیعه، مفاهیمــی چــون مالکّیــت، خانواده 
و دولــت را پــاس داشــته و مذهــب را اســاس حرکت هــای 
خــود می دانند. به زعــم سوسیالیســت ها، عدالت سیاســی و 
برابری قانونی، و رهایی از قید ســتم و استبداد، بدون آزادی 
اقتصــادی و رهایی از اضطــرار و نیاز معیشــتی، شــکل بدون 

محتوا است.
در دیــدگاه متفکــران و فالســفه اســالمی، »عدالــت اجتماعی« 
عبــارت اســت از: »ایجــاد شــرایط برای همــه به طور یکســان، 
و رفع موانــع برای همه بــه طور یکســان« بر این پایــه، عدالت 
اجتماعــی، برابــری و مســاوات همــگان نیســت، و جامعــه به 
تعبیر اســتاد مطهری شــبیه »پیکر« نیســت که اجزاء آن اراده 
اســتقاللی نداشــته باشــند، بلکــه عدالــت اجتماعــی »رعایت 
ک مطلق« چیزی که »هایک«  اســتحقاق« اســت، نه »اشــترا
کید می کند و تساوی مطلق یا عدالت اجتماعی در  هم بر آن تأ
مفهوم مدرن سوسیالیســتی را ناقض اصول عدالــت و آزادی، 
و آن را »راهی به ســوی بردگی« می نامد. شــهید صدر، عدالت 
اجتماعی را، بعد اجتماعی و سیاسی عدل می داند، و وسطّیت 
و اعتدال در دورن جامعه را بنیان عدل جمعی معرّفی می کند 
و می گویــد: »عدالــت اجتماعــی، تبلــور عــدل الهــی در جامعه 
اســت. چیزی که پیامبران منادی آن بودند. صدر ریشه های 

عدالت را هم در فطرت و هم در تکوین جستجو می کند.
نتیجه آنکه از دیدگاه اسالمی، »ایجاد شرایط و رفع موانع برای 
همه به طور یکســان« در عرصه های مختلف قــدرت، ثروت، 

معرفت و منزلت های اجتماعی همان عدل جمعی است.

     شاخص ها
    1ـ  از نــگاه اســالم و انقالب اســالمی، هم فــرد »اصالت« دارد 
و هم جامعــه. در نظــام حقوقی اســالم نیز دو قاعــده معروف 

»تســلیط« و »الضــرر« نماینــده و مبّین ایــن دو عرصــه )فرد و 
اجتماع( اســت. اصالت فرد، بــا همه یورش هــای طرفداران 
مکتب هــای اجتماعــی، بدیهــی بــه نظــر می رســد و بــه هــر 
تقدیر نمی تــوان منکــر واقعّیت »فرد« شــد بر همین اســاس، 
حقوق آزادی، شــخصیت، مالکّیت، و اراده »فــرد«، در نظام 
اسالمی قابل خدشه نیست. از سوی دیگر در اندیشه اسالمی 
اصالــت جامعه نیــز مــورد تأیید اســت،  و پرســش عمــده اّما، 
چگونگــی تبییــن اصالت جامعــه اســت. باید دیــد »جامعه« 
چگونه ترکیبی اســت؟ شــهید مطّهری، جامعه را نه »ترکیب 
اعتبــاری«، بلکــه آن را »مرکــب حقیقــی معنــوی« و ترکیــب 
را ترکیــب فکرهــا، عقایــد،  فرهنگ هــا، جان هــا و وجدان هــا 
معّرفی می کند. همان ســان که عاّلمه طباطبائی، در تفســیر 
المیزان می نویســد: »قــرآن کریم نیز بــرای »اّمت«هــا، توّلد،  
رشــد، افول و مــرگ قائــل اســت »لــکل امــه اجــل... و اینکه 
خداوند کردار هر جامعه )امت(ی را در پیشگاه آنان می آراید 
و... بدین ســان اصالت جامعــه و هوّیت آن از منظر اســالم و 
نیــز انقــالب اســالمی واقعّیــت دارد و گاه بــر مصالــح و منافــع 

فردی اولوّیت و تقدم می یابد.
    2ـ   درهــم تنیدگــی »حقوق و اخــالق« و پیوســتگی »عقل و 
عدل« به گفته »راولــز« عدالت اجتماعی را بــه »تقوای نظام 
اجتماعــی« تبدیل کــرده اســت. عدالــت پرهیز کــه جامعه را 
از افــول مصــون مــی دارد، و بــه همیــن دلیــل از ویژگی هــای 
کله جامعــه اســت. بــر ایــن مبنــا،  ســازمان اجتماعــی و شــا
هرچنــد »عدالــت« شــرط عمــده برخــی کارگــزاران در نظــام 
اســالمی اســت. اّما »نهاد«ها و ساخت ســازمان جامعه هم با 
رشــته های عدالت و محّبت باید در پیوند باشند. وجوب امر 
به معروف و نهی از منکر، مسئولیت همگان در امور حسبی، 
»پیمــان اخــوت« نشــان از همین »تقــوای اجتماعــی« دارد. 
نهادهایی که به اصطالح هم از مقوله »حکم«اند و هم از تبار 

در دیدگاه 
متفکران و فالسفه 
اسالمی، »عدالت 
اجتماعی« عبارت 

است از: »ایجاد 
شرایط برای همه 

به طور یکسان، 
و رفع موانع برای 

همه به طور 
یکسان« 
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»حق«! نهادهای »تکافل«،  »تضامن« و »تأمین اجتماعی« 
کیــد می کنــد، حکایــت از همین  کــه شــهید صــدر بــر آن هــا تا

تقوای نظام اجتماعی دارد.
    3ـ   در عدالــت اجتماعــی اســالم، هرچنــد تفــاوت پذیرفتــه 
شده،  اما تبعیض مردود است. برابری همه انسان ها، صرف 
نظــر از تعلّقــات قومی و نــژادی و طبقاتی )کاســنان المشــط( 
مفروض گرفته شــده اســت. عــرب بر عجــم رجحانــی ندارد 
و هــر انســانی بــه صــرف انســان بــودن حقوقــی دارد. همه از 
حق حیات، مالکیــت، آزادی، حــق بیان، حق انتقــاد و حق 
انتخاب شــیوه زندگــی برخوردارنــد و نقض ایــن حقوق ظلم 
اســت. اصل درخشــان: »عدم والیت انســان بر انسان، اصل 
ح که قواعد مادرند، شمول و  الضرر، اصل انصاف، اصل الجر

عمومیت دارد و همه از اصل عدالت پایه می گیرند.«

     عدالت در میان نسل ها
عدالت در میان نسل ها، از اصل گسترده »عدالت اجتماعی« 
سرچشــمه می گیــرد و »حفظ محیط زیســت« که شــرط دوام 
و بقــای نســل های آینــده اســت، و فرصت هــای آن هــا را 
رقــم می زنــد، از همیــن اصل عظیــم »عدالــت میان نســلی« 
منشــعب می شــود. از همین روی، قرارداد میان نسل ها تنها 
زمانی عادالنه اســت کــه محیط زیســت مناســبی را در اختیار 
نســل بعدی بگذارد و تمام مصالح آن ها را در نظــر بگیرد. در 
کید شــده،  نظام اســالمی، نه فقط بر عدالت میان نســل ها تا
که اســالم نوع انســان را مســئول دیروز و امروز و فردای تاریخ 
می داند، و این مسئولیت نه تنها در مناســبات انسانی که در 
روابط انسان و خلقت نیز گسترده اســت: »انتم المسئولون،  

حتی عن البقاع و البهائم.«
این مسئولیت از اصل »خالفت انسان« و اصل »امانت«داری 
و از »عقل و عــدل« وجودی مایــه می گیرد، هر چنــد به »عقل 
جمعی« و »عدالت توافقــی« نیز معتقد باشــیم. عدالت میان 
کید می کنــد، در نظریه  نســلی که »هوفه« هم بر آن تکیــه و تا
معروف شهید مطهری تبلور عینی تری می یابد. می فرمایند: 
محصــول تمــدن بشــری و اختراعــات، فعــل »روح علمــی« و 
»میراث اجتماعی« است که متعلق به تمام نسل ها، بلکه به 
تمام بشریت اســت و حاصل فعالّیت نوابغ جهان، نمی تواند 
به فرد یا گــروه خاّصــی تعّلق یابــد. گاه عدالت میان نســل ها 
از  جلوگیــری  اســت.  پیشــگیرانه«  »پس اندازهــای  نــوع  از 
جنــگ و تخریب و بی مباالتی اجتماعی در شــمار ایــن گونه از 
عدالت اســت. حمایــت از زوج هــای جــوان که ســرمایه های 
ملی اند، آمــوزش مهارت ها، جلوگیری از فــرار مغزها، حمایت 
از اســتعدادهای مبتکر و درخشــان، پــرورش نبوغ های مّلی، 
منــع احســاس تنّفــر از جامعــه کــه قطعــًا دشــمنان بــرای آن 
برنامه ریزی می کنند، عدم قطع یارانه ها در تمام عرصه هایی 
که منافع عمده ملی را تأمین می کننــد و دادگری اجتماعی، از 

جمله مصادیق عدالت میان نسلی است.

     اجتهاد و عدالت اجتماعی
در تفّقه شــیعی »اجتهــاد« و نهایتــًا »فتوی« بر محــور عدالت 
می چرخد و این مســئولیت زمانی گرانبارتر می شــود که نهاد 

عظیــم »مرجعّیــت« و »نیابت امــام)ع(« بــا مقولــه رهبری و 
»امامــت« جامعــه پیوند خــورده و برهــم منطبق می شــوند. 
وحدت دوران سازی که به گفته شــهید صدر »بی  خون دل« 
بــه دســت نیامــده و ســر در گریبــان تاریــخ،  و قرن هــا جهاد و 
مبارزه دارد. آری جان مایه فتوا در عرصه اجتماعی، »عدالت 
اجتماعــی« اســت و بــا عرصه هــای خصوصــی فاصله بســیار 
دارد. مصداقــش فتوای تاریخ ســاز میرزای مجــدد، در واقعه 
رژی و فتــوای »آخونــد خراســانی« و هم رزمانــش در جریــان 

مشروطه گری است.
در اســتقراء ناقصی که داشــته ام، بیش از هفتــاد نظر حقوقی 
و فتوا را یافته ام که با اســتناد به قاعده »عدالت« صادر شــده 
اســت. اوج این نگرش در کتاب محقق نائینی تبلور می یابد 
و عدالــت اجتماعــی را کــه در عصــر نائینــی بــزرگ، در قامــت 
مشــروطیت و مجلــس شــورا و قانــون اساســی و محدودیــت 
قدرت ســلطان مصداق یافته اســت، به عرصه مــی آورد و... 
به هــر تقدیر ســیر گذرایــی در تاریخ فتــوای فتــواداران نامدار 
امامّیه، نشــان می دهد که مدار اصلی نظــرات آن ها، عدالت 
اجتماعی و همراهی با ستمدیدگان بوده است و چنین است 
که: احتــکار، اعتراف، کنــز، طغیان، ربا، تکاســل، اســتبداد، 
اســتثمار، تبعیــض و بــه اصطــالح »رانــت خــواری« همــواره 
مردود و منفور بوده اســت. حتی، گاه با اســتناد بــه قواعدی 
چون قاعده عدالت یا الضرر حکمی را به موارد غیر منصوص 
کــرده و »حکــم« را توســعه  ســرایت داده و مقّیــد را مطلــق 
داده انــد و زمانــی دیگر بــر عکــس »مطلــق« را مقّید نمــوده و 

دایره شمول حکم را محدود و مضّیق کرده اند.

     توانمندسازی
در تحلیــل عدالــت اجتماعــی، فقــر همــواره پاییــن بــودن 
درآمد نیســت، بلکه، محرومیــت از امکانــات و قابلّیت ها نیز 
»فقر« به شــمار می آید. بر این مبنا گســترش توانمندی های 
انســانی و فرصت هــای اجتماعی برابــر، عدالــت اجتماعی را 
محقق می ســازد. توســعه منابــع انســانی از طریق آمــوزش و 
بهداشــت عمومی،  فقرزدایی و اشــتغالزایی از جمله راه های 
توانمندسازی است که به کاهش فقر کمک می کند. آموزش 
با تســهیل فراینــد رقابــت چرخــه فقــر را متوقــف می کنــد و با 
کاســتن از ناهنجاری های اجتماعــی، موجب توســعه پایدار 
می شــود. افزایــش اشــتغال مولــد، حمایــت از آموزش هــای 
فنــی و حرفه ای و ســالمت شــهروندان، گســترش بیمه های 
اجتماعــی، و جلوگیــری از آلودگی هــای زیســت محیطــی، 
و تحقــق عدالــت  تأمیــن  در  و  را همگانــی  توانمندســازی 

اجتماعی ایفاء نقش می کند.
مســئله  بــا  اجتماعــی  عدالــت  و  توانمندســازی  مقولــه 
»همبســتگی« نیــز در پیونــد اســت. اصــل »یکی بــرای همه 
و همــه بــرای یکــی« فــرد و اجتمــاع را در دایــره »توحیــد« و 
تکامــل پیــش می رانــد و اصــل درخشــان: »آنچه بــرای خود 
می خواهــی، بــرای دیگــران نیــز بخــواه« حقــوق و اخــالق را 
همراه و هماهنگ می ســازد و »اخوت اســالمی« و »تعاون« و 
تکافل انسانی را به عرصه اجتماع آورده، مسئولیت همگانی 

را جان و توانی ماندگار می بخشد.    

عدالت در میان 
نسل ها، از اصل 
گسترده »عدالت 

اجتماعی« 
سرچشمه می گیرد 
و »حفظ محیط 

یست« که  ز
شرط دوام و 

بقای نسل های 
آینده است، و 

فرصت های آن ها 
را رقم می زند، از 

همین اصل عظیم 
»عدالت میان 

نسلی« منشعب 
می شود. از همین 

روی، قرارداد 
میان نسل ها تنها 

زمانی عادالنه 
است که محیط 
یست مناسبی  ز

را در اختیار نسل 
بعدی بگذارد و 

تمام مصالح آن ها 
را در نظر بگیرد
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ع را تشکیل می دهد. اصول عدالت بخشی از این ابعاد متنو
پس از فــراغ از نظریه پــردازی کالن درباره عدالــت اجتماعی 
و محتــوای آن، نوبــت بــه جنبــه عملــی اســتقرار عدالــت 
اجتماعــی در ســطوح مختلــف حیــات جمعــی فرا می رســد؛ 
یعنی بحــث در اینکــه چگونه و براســاس چه برنامــه ای و با 
در نظــر گرفتــن چــه شــاخص هایی عدالــت را در حوزه های 
مختلف جامعه از قانون گذاری و قضاوت و اقتصاد گرفته تا 

نظام آموزشی و بهداشت و درمان برقرار سازیم.
بیشــتر متفکــران حــوزه عدالت پژوهی کــم و بیش بــر جنبه 
نظــری بحــث متمرکــز شــده اند و در همیــن بعــد نظــری نیز 
کمتر کســی به طــور همه جانبــه به همــه ابعاد نظــری بحث 
عدالت اجتماعــی توجه نشــان داده اســت و برخــی فقط به 
تعریف عدالــت و تقســیمات آن بســنده کرده انــد و برخی به 
طور ناقص به ترســیم اصــول عدالت پرداخته انــد و برخی از 
منظر فلسفی مباحث ارزشــی و اخالقی حول عدالت را از نظر 

گذرانده اند.
تفکــرات آیــت اهلل خامنــه ای در قلمــرو عدالــت از ایــن امتیاز 
کتفا نکرده و به نکات  برخوردار است که به مباحث نظری ا
ظریفــی در قلمرو اســتقرار عملــی عدالــت در عینّیــت جامعه 
اســالمی عطف توجــه کرده اند.بــه اعتقاد ایشــان تحســین 
گفتــن فلســفی  عدالــت و عشــق ورزیــدن بــه آن و ســخن 
دربــاره آن کافی نیســت بلکه همــت اصلی بایــد معطوف به 
پی ریزی مناسبات اجتماعی در عرصه های مختلف حیات 

جمعی بر مبنای عدالت باشد.

گرچــه عدالت به عنــوان یــک مفهوم ارزشــی همــواره در  ا
طول تاریخ مورد توجــه مصلحان اجتماعــی و متفکران و 
مردمــان محــروم و مســتضعف بــوده اســت و از منزلــت خاصی در 
نظام هــای اخالقی و اجتماعــی برخوردار بوده اســت، اّمــا کمتر به 
و  عمیــق  پژوهش هــای  مــورد  جــّدی  ع  موضــو یــک  عنــوان 

همه جانبه قرار گرفته است.
تفّکر منظــم و ســازمان یافته درباره عدالــت به دو بخش نظری و عملی تقســیم می شــود. در 
بخش نظری که همان نظریه پــردازی درباره محتوای عدالت اجتماعی اســت دارای وجوه 
و ابعاد متعددی اســت که بحــث در مفهــوم عدالــت و تعاریف و اقســام آن و بحــث در تعیین 

ما ݣݣرفاه ݣݣرا برای
قسط ݣݣو عدل ݣݣمی خواهیم

بررسی »عدالت اجتماعی« در اندیشه آیت اهلل خامنه ای

حجت االسالم و المسلمین دکتر احمد واعظی
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ایشــان می نویســند:»در نظام اســالمی، عدالت مبنای همه 
تصمیم گیری هــای اجرایــی اســت و همــه مســئوالن نظام، 
از نماینــدگان محتــرم مجلس شــورای اســالمی تا مســئوالن 
رده هــای  به خصــوص  اجرایــی،  مختلــف  بخش هــای 
سیاســت گذاری و کارشناســی و تا قّضــات و اجزای دســتگاه 
قضایــی، بایــد بــه جــّد و جهــد و بــا همــه اخــالص، در صدد 
اجرای عدالت در جامعه باشــند. امــروز در جامعه ما، برترین 
گام در راه اســتقرار عدل، رفع محرومیت از طبقات محروم و 

تهی دست و کم درآمد است.«
باید توجه داشت که ورود ایشان در مباحث عدالت اجتماعی 
از منظــر یــک رهبــر و هــادی حرکــت اجتماعــی اّمــت و یــک 
سیاســت گذار کالن در ترســیم خطوط اصلی حرکت کارگرازان 
و مسئوالن نظام اسالمی است؛ از این رو بیانات ایشان در این 
کادمیک نداشته و توأم با بحث های استداللی  حوزه صبغه آ
و فلســفی متعارف نمی باشــد. بنابراین در مقاله حاضر هّمت 
آن است که اواًل خطوط مهم و اساســی تفکر کالن و راهبردی 
ایشان در زمینه عدالت اجتماعی برجسته و منّقح شود و ثانیًا 
در مــواردی وجــه امتیــاز این نقطــه نظــرات از جریــان فکری 
کم  غالب در غرب معاصر به ویژه در تفکر لیبرال دموکراسی حا

کثر جوامع معاصر آشکار گردد. بر ا

  جایگاه عدالت اجتماعی در میان فضایل اجتماعی
یکی از مباحث مهــم در حوزه عدالت پژوهــی تعیین جایگاه 
عدالــت در میــان دیگــر فضایــل جامعــه سیاســی اســت. بــر 
 )libertarians( خالف لیبرال های کالســیک و اختیارگرایان
معاصر که همسو با اسالف لیبرال خویش، عدالت اجتماعی 
و عدالت توزیعی را اساســًا یک فضیلت نمی دانند، بســیاری 
از مکاتــب و متفکــران حــوزه اجتمــاع و سیاســت در اینکــه 
عدالــت اجتماعــی یــک فضیلــت و خیــر اجتماعــی اســت، 
اّتفاق نظر دارند. اختالف در آن اســت که آیــا عدالت برترین 
فضیلــت اجتماعــی اســت یــا آنکــه در عــرض ســایر فضایــل 
اجتماعی نظیر رفــاه، شــکوفایی اقتصــادی و کارآمدی قرار 

می گیرد و بر آن ها برتری و تفوق ندارد.
آیــت اهلل خامنه ای بــا تفکیــک غایــات و کمــاالت اجتماعی 
از کماالت فــردی بر آن اســت که عدالــت در مقایســه با دیگر 
از همــه  برتــر  در جایگاهــی  اجتماعــی  و خیــرات  فضایــل 
می نشــیند اّما در مقایســه با کماالت نهایی فرد و رســتگاری 
حقیقــی انســان، عدالــت، غایــت و هدفــی متوســط اســت و 
برقراری عدالــت اجتماعــی نمی تواند هــدف و غایت نهایی 
انســان باشــد. در مورد جایگاه برتر عدالت اجتماعی ایشــان 
چنیــن می گوینــد: »هزار ســال اســت که امــت اســالمی برای 
قســط و عدل دعا می کند. این نظام اســالمی بــه وجود آمده 
اســت؛ اولیــن کارش اجــرای قســط و عــدل اســت. قســط و 
عدل، واجب ترین کارها اســت. مــا رفاه را هم برای قســط و 

عدل می خواهیم.«
ایشــان در جای دیگــر می گویند:»هــدف ما اســتقرار عدل در 
جامعه اســت. ما این را می خواهیم. همه کارهــا برای اقامه 
گر ثــروت هم  عــدل ارزش پیــدا می کنــد. در جامعــه نابرابر، ا
زیاد شد، به ســود یک قشــر و یک گروه از مردم اســت. اما در 

جامعه ای که برابری و عدالت جریان داشــته باشد، به سود 
همه است.«

بــه  بــه ویــژه در میــان معتقدیــن  در تفکــر معاصــر غــرب 
لیبرالیســم و بــازار آزاد ســرمایه، بــاور غالــب آن اســت کــه در 
رتبه بنــدی ارزش ها و فضایــل اجتماعی، رشــد و توســعه در 
رتبــه ای برتــر از عدالــت اجتماعــی می نشــیند و شــکوفایی 
اقتصــاد آزاد در نهایــت امــر بــه نفــع اقشــار ضعیــف و کمتــر 
بهره مند نیــز خواهد بود. رهبر انقالب اســالمی ایــران بر این 
کید دارد که این تلقی بر خالف تفکر اســالمی است و  نکته تأ
توســعه و پیشــرفت باید جهت دار بوده و در چارچوب تأمین 

عدالت اجتماعی تعریف شود.
ایشــان می گویند: »ما طبق برخی از سیاســت هایی که امروز 
در دنیا رایج اســت و طرفداران زیادی هم دارد، نیســتیم که 
صرفًا به رشــد تولیدات و رشــد ثروت در کشــور فکر کنیم و به 
عدالــت در کنــار آن فکــر نکنیم، نــه ایــن منطق ما نیســت. 
نــوآوری نظــام مــا همیــن اســت کــه می خواهیــم عدالــت را 
بــا توســعه و بــا رشــد اقتصــادی در کنــار هــم و باهــم داشــته 
باشــیم. بعضی این تصور را می کنند که ما بایســتی دوره ای 
را صرف رشد و توســعه کنیم و وقتی که به آن نقطه مطلوب 
رســیدیم، بــه تأمیــن عدالــت اجتماعــی می پردازیــم. ایــن 
فکر، اسالمی نیســت. »عدالت« هدف اســت و رشد و توسعه 

مقدمه عدالت است.«
اما در مقایســه با کمال و ســعادت فردی، این عدالت اســت 
ح  کــه جنبه مقــدس و ابــزاری بــه عنوان هــدف نهایــی مطر
کارهــای  می گویند:»مــا  زمینــه  ایــن  در  نمی شود.ایشــان 
گــون ]رفــاه، ســازندگی، توســعه[ را بــرای قســط و عدل  گونا
می خواهیم، برای اینکه در جامعه عدالت برقرار شود، همه 
بتواننــد از خیــرات جامعه اســتفاده کننــد و عــده ای محروم 
و مظلــوم واقــع نشــوند. در محیــط قســط و عــدل اســت کــه 
انســان ها می توانند رشــد کنند، بــه مقامات عالی بیشــتری 
برسند و کمال انســانی خود را به دســت آورند. قسط و عدل 

یک مقدمه واجب برای کمال نهایی انسان است.«

     وظیفه مندی دولت نسبت به عدالت اجتماعی
همان طــور کــه اشــاره شــد جریــان عمــده و اصلــی در درون 
عدالــت  از  مدلــی  هرگونــه  مخالــف  لیبرالیســم  ســنت 
کــه  توزیعــی )distributive justice( اســت و معتقــد اســت 
عدالــت اجتماعــی در قالــب حمایــت از اقشــار آســیب پذیر و 
جبــران نتایــج منفــی بــازار آزاد بــرای افــراد فقیــر و ضعیــف و 
شکســت خورده در رقابــت اقتصــادی هیــچ مبنــا و وجهــی 
ل آنــان این اســت کــه به عــده ای که  نــدارد. عمــده اســتدال
کامی  در بــازار آزاد به ثروت و موفقیت نمی رســند و با فقــر و نا
اقتصادی دســت و پنجــه نــرم می کننــد، ظلــم و بی عدالتی 
واقع نشــده اســت زیرا ظلم و بی عدالتــی در جایی اســت که 
فرد یا گروهی براساس تصمیم و نقشه قبلی به طور عامدانه 
کســی را فراهــم آورده  موجبــات فقــر و ناتوانــی و شکســت 
باشــند اّما در بازار آزاد ســرمایه نظیر یک مســابقه ورزشــی در 
جریــان رقابت عــّده ای بــه موفقیــت و پیــروزی می رســند و 
عده ای شکســت می خورند و مســئولیت این عــدم موفقیت 

در نظام 
اسالمی، عدالت 

مبنای همه 
تصمیم گیری های 

اجرایی است و 
همه مسئوالن 

نظام، از 
نمایندگان 

محترم مجلس 
شورای اسالمی 

تا مسئوالن 
بخش های 

مختلف اجرایی، 
به خصوص 

رده های 
سیاست گذاری 

و کارشناسی 
و تا قّضات و 

اجزای دستگاه 
قضایی، باید به 
جّد و جهد و با 
همه اخالص، 

در صدد اجرای 
عدالت در جامعه 

باشند. امروز 
در جامعه ما، 

ین گام در راه  برتر
استقرار عدل، 

رفع محرومیت از 
طبقات محروم و 
تهی دست و کم 

درآمد است
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و شکســت برعهده کســی جز خود آنان نیســت. بنابراین نه 
دولت و نــه پیروزشــدگان در قبــال جبران ضعف و شکســت 
آنان مســئولیتی ندارنــد و عدالت، وظیفــه ای را در حمایت و 

جبران نقص آنان متوجه دولت نمی نماید.
آیــت اهلل خامنه ای بــا اتــکای بــه روایات فــراوان موجــود در 
منابع اســالمی، در تقابل کامل با دیدگاه فوق قرار دارند و به 
دنبال دفــاع از محرومان و مســتضعفان اســت و فقرزدایی و 
تســکین آالم طبقات ضعیف جامعه را از وظایف مهم دولت 
اســالمی می دانــد. ایشــان در این باره خطــاب به مســئولین 
دولتــی می گوینــد: »در برنامه ریزی ها مســأله برطرف کردن 
فقر و محرومیت از کشور را در درجه اّول قرار دهید که یکی از 
ع اســت. البته همه مفهوم عدالت  ارکان عدالت، این موضو
این نیســت که ما فقــر و محرومیــت را برطرف کنیــم، گرچه 

حقًا و انصافًا بخش مهمی از آن است.«
اساسًا فقرزدایی و کاهش فاصله طبقاتی و تالش برای برابری 
افــراد در اســتفاده از امکانــات و برابــری در فرصت هــا، از نظــر 
آیــت اهلل خامنــه ای از مقدمات اصلــی عدالت اجتماعــی مورد 
نظر اسالم است. ایشان می گویند:»به نظر ما عدالت، کاهش 
فاصله های طبقاتی اســت، کاهــش فاصله هــای جغرافیایی 
گر منطقه ای در نقطه جغرافیایی  اســت. این جور نباشــد که ا
دور از مرکز کشــور قرار گرفته اســت، دچار محرومیت باشــد اّما 
آنجایی که نزدیک است، برخوردار باشد. این عدالت نیست. 
هــم فاصله هــای طبقاتــی بایــد برداشــته شــود، فاصله هــای 
جغرافیایــی بایــد برداشــته شــود و هــم برابــری در اســتفاده از 

امکانات و فرصت ها باید به وجود آید.«

     لزوم توجه به شاخص ها و معیارهای عدالت
بســیاری از متفکــران در حــوزه عدالت پژوهــی بــه تعریــف و 
تقســیم عدالت بســنده کرده انــد و تمامی تالش آنــان در حّد 
ذکــر برخــی مباحــث نظــری و کّلــی دربــاره عدالــت و عدالت 
اجتماعی محدود شــده اســت؛ حال آنکــه از مباحــث خطیر 
و مهــم عدالــت، پرداخــت به ایــن نکته اســت که براســاس 
کدامین معیارها و شــاخص ها می توان عدالت را در هر حوزه 
از حوزه های حیات اجتماعی اســتقرار بخشــید. فیلســوفان 
و متفکــران باحــث در زمینــه عدالت یا بــه کلــی از این بحث 
مهــم غافــل بوده اند یــا مانند جــان رالــز گرچه به ایــن جنبه 
مهم پرداخته اند اّما بــا نگاهی تعمیم گرایانه ایــن معیارها و 
شــاخص ها را در دو اصل عام و کلی خالصه کرده اند، گویی 
در هر زمینــه از زمینه های روابط اجتماعــی می توان عدالت 

را براساس این دو اصل پیاده کرد.
رهبــر انقــالب بــا تفّطــن بــر ایــن نکته مهــم که هــر عرصــه از 
عرصه هــای حیات جمعــی اقتضائات خــاص خــود را دارد و 
برای تحقــق عدالــت در آن عرصــه شــاخص ها و معیارهای 
کیــد می کنند که تعریف  ویژه آن عرصه باید تعریف شــود، تأ
عدالــت و نظریه پــردازی و مفهوم ســازی های مرســوم برای 
تحقق عدالــت کفایت نمی کند و الزم اســت در ســاحت های 
مختلف جامعه از اقتصاد و قانون گــذاری و نظام قضا گرفته 
تا نظام آموزشــی و بهداشت شــاخص ها و معیارهای عدالت 
تفکیک شــده تعییــن شــود تــا در برنامه ریــزی عدالت محور 

و انجــام فعالیت هــای اجرایــی بــرای تحقــق عدالــت در آن 
حوزه هــا معیــاری بــرای داوری وجود داشــته باشــد و بتوان 
کــه آیــا ایــن فعالیت هــا منتهــی بــه اســتقرار  تشــخیص داد 
شــده اســت یا خیــر. ایشــان در این بــاره می گوینــد: »عدالت 
چه جــوری تأمیــن می شــود؟ یعنــی واقعــًا یک مقیــاس الزم 
اســت، یک معیاری الزم اســت بــرای اینکه ببینیــم عدالت 
در بخش های فرهنگی، بخش های آموزشــی و پرورشــی یا 
آموزش عالی، معیار عدالت چیســت؟ چگونه عدالت تأمین 
می شــود این باید مشــخص شــود تــا بتوانیــم آن معیــار را در 
برنامه ریزی هــا داخل کنیــم در مقام عمل و در مقــام اجرا به 

آن عدالت مورد نظر برسیم.«

     ضرورت درآمیختن عدالت با معنویت و عقالنیت
این واقعیــت کــه روح توحید و دعــوت به اخــالق و معنویت 
و عبودیت جوهــره اصلی تعالیم اســالمی اســت مــا را به این 
نکته مهم می رســاند که در چارچوب تفکر اســالمی، عدالت 
اجتماعــی بــه تنهایــی تأمین کننــده فضایــل یــک جامعــه 
اسالمی نیست و در کنار اندیشــه عدالت باید معنویت نیز به 
دغدغــه اصلی بدل شــود. از این گذشــته حتی خــود عدالت 
نیــز در صورتــی به طــور واقعــی و حقیقــی دنبال می شــود که 
بــا انگیــزه معنــوی همــراه باشــد.  تجربــه ثابــت کرده اســت 
که منادیــان صادق و راســتین عدالت کســانی هســتند که از 
گر  پشــتوانه قوی معنوی و مذهبــی برخوردارند و صــد البته ا
این معنویت و خداخواهی بــا تدبیر و عقالنیــت کافی همراه 

نشود به تنهایی نمی تواند ضامن تحقق عدالت باشد.
کید  رهبر انقالب اســالمی در بیانات متعددی بر این جنبه تأ
خــاص دارنــد. ایشــان از ســویی بــر ایــن نکتــه اصــرار دارنــد 
کــه تحقــق عدالــت نیازمنــد بســط اعتقــاد به مبــدأ و معــاد و 
معنویت در ســطح جامعه اســت و تا این اعتقــادات در میان 
آحــاد جامعــه دامن گســتر نشــود، عدالــت اجتماعــی واقعــی 
و مــورد نظــر اســالم پیــاده نمی شــود و از ســوی دیگر بــر لزوم 
برخورداری مســئوالن دولتی و مجریان عدالــت اجتماعی از 

کید دارند.  معنویت و عقالنیت تأ
کــه مجریــان و دســت اندرکاران  عقالنیــت اقتضــا می کنــد 
تحقق عدالت در هر عرصه از عرصه هــای اجتماع از تجارب 
عقالیی ســایر ملت ها و نیــز از تدبیر و محاســبه و دقت کافی 
کار  کــه اقتضــای  و بهره منــدی از نظــرات صاحب نظــران 
معقول و سنجیده است بهره مند باشــند. ایشان در این باره 
می گویند: »در عدالت، هم عقالنیت باید مورد توجه باشــد، 
گــر معنویت بــا عدالت همراه نباشــد، عدالت  هم معنویت. ا
می شود یک شعار توخالی، خیلی ها حرف عدالت را می زنند 
اّمــا چــون معنویــت و آن گاه معنــوی نیســت، بیشــتر جنبــه 
گر عقالنیت  سیاســی و شــکلی پیدا می کند. دّوم عقالنیت، ا
در عدالت نباشد گاهی اوقات عدالت به ضد خودش تبدیل 

می شود... در عدالت، عقالنّیت شرط اّول است.«
در پایان ذکر این نکته الزم است که آنچه در این مطلب آورده 
شد دربردارنده خطوط اصلی تفکر رهبر انقالب اسالمی ایران 
در زمینــه عدالــت اجتماعی اســت نــه آنکه مشــتمل بــر همه 

زوایای اندیشه ایشان درباره عدالت باشد.  

در عدالت، هم 
عقالنیت باید 

مورد توجه باشد، 
یت.  هم معنو

یت با  گر معنو ا
عدالت همراه 

نباشد، عدالت 
می شود یک شعار 
توخالی، خیلی ها 

حرف عدالت را 
می زنند اّما چون 
یت و آن گاه  معنو
معنوی نیست، 

بیشتر جنبه 
سیاسی و شکلی 

پیدا می کند. 
دّوم عقالنیت، 

گر عقالنیت در  ا
عدالت نباشد 

گاهی اوقات 
عدالت به ضد 
خودش تبدیل 
می شود... در 

عدالت، عقالنّیت 
شرط اّول است
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تفــاوت  اســاس 
و  افــراد  برخــورداری 
جوامع بشــری از امکانــات مادی 
زندگی در مواردی ناشی از شرایط 
طبیعی آنان و در مواردی ناشی از 
عوامل اختیاری انســان ها است. 
عوامــل و شــرایط طبیعــی تفــاوت درآمــد و ثــروت، ناشــی از 
تفاوت افراد در صفــات و ویژگی های روحی و فکری و بدنی و 
و  اراده  قــدرت  اســتقامت،  و  صبــر  در  آن هــا  تفــاوت 
تصمیم گیری، شجاعت، ریسک پذیری، آرزوها و آرمان ها، 
ذوق و ســلیقه، ضریــب هوشــی، قــدرت خالقّیــت و ابتــکار و 
ابداع، نیروی بدنــی و عضالنی، مقاومت در برابر آســیب ها و 
عوامــل مزاحــم، آرامــش اعصــاب و روان و ســایر مقومــات 

شخصیت انسانی است.
غالبــًا اینگونه عوامــل، ریشــه های تاریخــی و طبیعــی دارند 
گرچه می تــوان با  و در اختیــار و کنتــرل کامل افــراد نیســت، ا
آموزش هــا و تمرین، تأثیر ایــن عوامل را تعدیل کــرد. عوامل 
ع افکار و جهان بینی  اختیاری تفاوت برخورداری ها مانند نو
کم بر فرد و جامعه که مردم را به بی انگیزگی و کم کاری در  حا
دستیابی به لذایذ زندگی ســوق می دهد یا آنان را به جدّیت، 
کار، کوشــش و ابتکار در تأمیــن امکانات مادی زندگی ســوق 
کــم بــر مســیحیان پیــش از  می دهــد. مثــاًل جهان بینــی حا
رنســانس، اقتضاء می کرد روحیه تــرک دنیا و لــذات مادی را 
مبنای زندگی قــرار دهند. ایــن جوامع قرن هــا از نظر علمی و 
اقتصادی درجا زدند که به قرون وســطی سیاه معروف شده 
کم بر یهودیان بوده که  اســت. نقطه مقابل آن، فرهنگ حا
به شــدت دنیا طلب بــوده و به جمع و انباشــت ثــروت و مال 
کنون نیــز بزرگتریــن ســرمایه داران آمریکا  مشــهور هســتند، ا

یهودیان هستند.
از جمله عوامل اختیــاری، تفاوت در مدیریت و ســازماندهی 
امکانات اقتصادی اســت، امیرالمؤمنین علــی)ع( فرمودند: 
»حسن التدبیر ینمی قلیل المال و سوء التدبیر یفنی کثیره.« 
از جمله عوامل روحیه اســراف گرایی، چشــم  و هم چشــمی و 
تجمل گرایی در مقابل روحیه میانه روی در مصرف، داشتن 
پس انداز و ســرمایه گذاری اســت. جوامعی که بدون تناسب 
بــا امکانــات و ســطح تولیــد خــود، مصــرف می کننــد، قدرت 
سرمایه گذاری خود را تحلیل می دهند و جوامعی که تناسب 
معقــول بیــن ســرمایه گذاری و مصــرف را رعایــت می کننــد، 

دارای رشد اقتصادی بیشتری هستند.
از جملــه عوامــل یــاد شــده، عملکــرد نظام هــای اقتصــادی 
کــم بــر جوامــع اســت. در نظــام اقتصــاد ســرمایه داری،  حا
انگیزه هــای فــردی رشــد می یابــد و شــکوفا می شــود و ثروت 
این جوامــع در اثر رشــد انگیزه هــای فردی افزایــش می یابد. 
فــردی  انگیزه هــای  سوسیالیســتی،  نظــام  در  مقابــل،  در 
ســرکوب می شــود، ثروت کلی جامعه در چنین جوامعی رشد 
مناســب نمی یابد، همچنانکه توزیع نابرابر ثــروت در جوامع 
ســرمایه داری، جامعــه را بــه دو قطــب غنــی و فقیــر تقســیم 
می کند، یعنی انگیزه های فردگرایانه و منفعت طلبانه در این 
جوامع آزاد شده، ولی گرایش عدالت طلبی از آن جوامع رخت 

برپایی
یک جامعه متوازن 

 هدف عدالت اجتماعی چیست؟

حجت االسالم والمسلمین غالمرضا مصباحی مقدم
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بربســته اســت، جمــع آزادی اقتصــادی و عدالت طلبــی هــم 
موجب رشد ثروت و هم موجب توزیع عادالنه آن می شود.

مکاتب مختلف در رویارویی با این تفاوت ها و آثار آن، مواضع 
متفاوتی دارند. در آغــاز طرفداران مکتب ســرمایه داری قائل 
به نوعی نظم اقتصادی طبیعی که به تدریج موجب کاهش 
تفاوت هــا می شــود، بودند. براســاس آن باید مکانیســم خود 
کار قوانین اقتصــادی را بــه حال خود رهــا کرد، نتیجــه آن در 
بلندمدت برقراری عدالت در توزیع ثروت اســت. البته بعدها 
از ایــن موضع عــدول کردند. زیــرا تجربه قرن نوزده و بیســت 
میالدی نشــان داد که مکانیزم خودکار عمل نمی کند، از این 
رو دخالت دولت برای برقراری نظــام تأمین اجتماعی جهت 
رفع فقــر از نیازمنــدان را ضروری شــمردند، البته هنوز مســئله 

فقر و شکاف طبقاتی در این نظام حل نشده است.
طرفــداران سوسیالیســم معتقدند که ایــن تفاوت هــا به طور 
کمیــت نظــام ســرمایه داری و مالکیــت  عمــده ناشــی از حا
خصوصــی ابــزار تولیــد اســت و بــرای از بیــن بــردن فاصله ها 
باید مالکیــت خصوصی عوامــل و ابزارهــای تولید، لغو شــود 
تــا زمینــه اســتثمار و ربــودن ارزش هــای اضافــی حاصــل کار 

کارگران توسط کارفرمایان از بین برود.
کمونیســت ها نیز معتقدنــد که هرگونــه تفاوت برخــورداری 
بایــد از بیــن بــرود و براســاس هرکــس بــه انــدازه نیــاز اقــدام 
شــود. اما اســالم، در صــدد کاهش شــکاف برخــورداری بین 
ثروتمنــدان و نیازمنــدان و برقــراری یــک جامعــه متقارب و 
متــوازن از نظــر برخــورداری مادی اســت. این هدف در ســه 

سطح انجام می گیرد:
 

     1. توزیع عادالنه فرصت ها
در هر جامعه ای برای رشــد و تربیت و شکل گیری شخصیت 
افراد، فرصت هایی وجــود دارد، توزیع نابرابــر این فرصت ها 
عــده ای را برخــوردار و عــده ای را محــروم می ســازد و توزیــع 
عادالنــه فرصت هــا، امــکان رشــد و شــکوفایی اســتعدادها و 
ظرفیت هــا را بــرای همــه افــراد فراهــم می ســازد و در مراحل 
بعــدی زمینه مناســب رفــع محرومیت هــا را تا حــدود زیادی 
برطرف می ســازد، مانند فرصت تحصیل علم کــه در مراحل 
کودکــی، نوجوانــی و جوانــی موجب شــکل گیری شــخصیت 
گر اینگونه فرصت ها برابر در نظر گرفته شود،  افراد می شود. ا
فرزندان فقرا و محرومان جامعه از جمله روســتائیان مناطق 
دور دست، در کنار فرزندان ثروتمندان، از امکانات تحصیل 
برابــر برخوردار می شــوند و با رســیدن به مراتــب عالی علمی، 
امــکان دســتیابی به جایگاه هــای مناســب و در شــأن خود را 
در اختیار خواهند داشــت و به طــور کلی هرگونــه محرومیتی 
از آنان از بین مــی رود، این هدف در نظام جمهوری اســالمی 

ایران تحقق یافته است.

     2. توزیع عادالنه امکانات
عــالوه بــر فرصت هــا، امکانــات عمومــی در اختیــار دولــت 
اســت کــه می توانــد برابــر یــا نابرابــر توزیــع شــود و در ســطح 
برخورداری هــای مــردم اثرگــذار باشــد، ماننــد انفــال )منابع 
ثــروت در اختیــار دولــت جهــت مدیریــت توزیــع( و منابــع 

مالــی دولــت در بانک هــا و وجوهــی کــه در تملــک بانک هــا 
قــرار می گیــرد؛ تقســیم عادالنــه اعتبــارات بانکــی منتهی به 
رشــد همراه بــا عدالــت خواهــد شــد، البتــه بایــد توانایی ها و 
شایســتگی های مدیریتــی، مهارتــی و افزایــش بهــره وری در 
این توزیــع مبنا قــرار گیرد، رعایــت عدالت به معنــای نادیده 

گرفتن این ویژگی ها نیست.

     3. توزیع عادالنه ثروت
در یــک جامعــه خانوارهــا از نظــر درآمــد به ســه گروه تقســیم 

می شوند:
    گروه اول: خانوارهایی که درآمد آنان بیش از نیاز متعارف 

و باالتر از سطح متوسط زندگی مردم است.
    گروه دوم: خانوارهایی که درآمد آنان در ســطح متوسط و 

در حد متعارف رفع نیازهای زندگی است.
    گــروه ســوم: خانوارهایی کــه یا درآمــدی ندارند یــا درآمد 
آنــان زیــر حــد متعــارف و متوســط برخــورداری مردم اســت و 

نیازمندی های ضروری آنان تأمین نمی شود.
برای حل مشــکل نابرابری توزیع ثروت از دو راهکار استفاده 

می شود:
    اول.  استفاده از راهکارهای فرهنگی و تربیتی که براساس 
ارزش هــای اصیــل اســالمی و بینش هــای عمیــق فرهنگــی 
پایه گــذاری می شــود. ثروتمنــدان تحــت تأثیــر ایــن ارزش ها 
بــه امانــت بــودن ثــروت عطــا شــده از ســوی خداونــد اعتقاد 
پیــدا می کنند که حــق دارند با رعایــت اقتصاد و اعتــدال از آن 
برخوردار شوند و مازاد آن را به محرومان )گروه سوم( بدهند و 
در برابر این انفاق و ایثار در آخرت مشمول پاداش الهی شوند.

    دوم.  اســتفاده از ابزارهــای حقوقــی جهــت تعدیــل ثروت 
گروه اول و برقراری تأمین اجتماعی برای نیازمندان.

نتیجــه اســتفاده از دو راهــکار فــوق، تأمیــن حــد اســتاندارد 
زندگی برای گروه ســوم خواهد بود. براساس روایات متعدد، 
ک،  حق فقرا در اموال اغنیا تا حدی اســت که آنــان را در خورا
ک، مسکن، دارو و درمان و سایر نیازمندی های زندگی  پوشا
به گــروه دوم ملحــق می کنــد، بــه گونــه ای کــه در زندگی به 
رفاه نســبی بدون احســاس تنگی و ســختی به تعبیر روایات 
»عائشــین بــه خیــر« »بالضیــق و التقتیــر« دســت می یابنــد. 
ضــرورت تعدیــل ثــروت از آیــات شــریف قــرآن و روایــات و 
ســیره پیامبــران )ص( و امامــان معصــوم به دســت می آید و 
دالیل اقتصــادی تعدیل ثروت که موجب رشــد و شــکوفایی 
اقتصادی می شــود و دالیل اجتماعی و اخالقی این اقدام که 
موجب وحدت و همبستگی اعضای جامعه اسالمی می شود 

گوار جامعه طبقاتی از بین می رود. و آثار نا
همچنان که ابزارهای حقوقی اجرایی شــدن تعدیل، مانند 
اســتفاده از امکانات بخــش عمومی جهــت ایجاد اشــتغال، 
اســتفاده از منابع مالــی در اختیــار دولت و بانک هــای دولتی 
جهــت تأمین ســرمایه الزم برای اشــتغال گــروه ســوم، منع از 
احتکار و انحصار، منع از اســراف و تبذیر، حرمت ربا، تقسیم 
ارث، تشــویق به تــرک تجمالت، انفاقــات واجب، اســتفاده 
کــم اســالمی بــرای برقراری تــوازن ثــروت در  از اختیــارات حا

جامعه بیان شده است.    

ضرورت تعدیل 
ثروت از آیات 
یف قرآن و  شر

روایات و سیره 
پیامبران )ص( و 

امامان معصوم به 
دست می آید و 

دالیل اقتصادی 
تعدیل ثروت 

که موجب رشد 
و شکوفایی 

اقتصادی می شود 
و دالیل اجتماعی 

و اخالقی 
این اقدام که 

موجب وحدت 
و همبستگی 

اعضای جامعه 
اسالمی می شود و 
گوار جامعه  آثار نا

طبقاتی از بین 
می رود
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اســتوار و مطمئن، ایمن در حالت خوشــی و ناخوشی و دارای 
مروت الزم بــرای جایگاهــش در امــور دینی و دنیایی باشــد. 
کم بــه نهایت رســید او  پس هنگامــی که ایــن اوصــاف در حا
همان عدالتی را داراست که می توان شهادتش را روا دانست 
و امارت و فرمانروایی اش صحیح اســت.« فالسفه و فقیهان 
شــیعی و بعضی از اندیشــوران اهل ســنت به طور مختصر به 
کم اسالمی اشاره  شــرط عدالت، به عنوان یکی از شــرایط حا
عدالــت  اجمالــی  تعریــف  بــه  نیــز  مــواردی  در  و  کرده انــد 
کم را بــه انصــاف ورزیدن با  پرداخته انــد. فارابــی عدالــت حا
مردم نســبت به خود و خانواده اش تعریف می کند. ابن حزم 
اندلسی نیز از شرایط امام، اجتناب از کبائر و استتار نسبت به 
صغائــر را ذکــر می کند.  خواجــه نظام الملــک عدالــت را امری 

پدرساالرانه می داند. 
اســتاد مطهری از کســانی اســت که دو مفهوم عدالت و ظلم 
را در عرصه های فردی و بــا قطع نظر از اجتمــاع تعریف کرده 
اســت: »قطــع نظــر از اجتمــاع و زندگــی اجتماعی نیــز عدالت 
مفهوم دارد؛ زیرا ظلــم مفهوم دارد. مــورد ظلم اختصاص به 
انسان ندارد. نســبت به یک حیوان نیز می توان عادل بود و 
ظالم و این از آن روســت که حیــوان و همچنین انســان قبل 
از مرحله زندگــی اجتماعــی، حقوقی دارد. پــس عدالت قطع 
نظر از اجتماع عبارت اســت از »إعطــاًء کّل ذی حــّق حّقه« یا 
»عدم تجاوز بــه حق ذی حق« اما ایشــان به مفهــوم عدالت 
اجتماعی نیز پرداخته و سه تفسیر را نقل می کند؛ یکی تفسیر 
پیش گفته، که به نظر ایشان براســاس به رسمیت شناختن 
حقوق طبیعــی اســت. دوم تــوازن و رعایت تناســب و تعاون 
اجتماعی، که از منظر اجتماع به عدالت نگریســته می شود. 
و ســوم: عدالت به معنای تســاوی و با همه به طور مســاوی 

رفتار کردن. 
راغب می نویســد: »عدل«، »عدالــت« و »معادلــه« از الفاظی 
هســتند کــه مفهــوم مســاوات را اقتضــا دارنــد. ایــن کلمــات 
به اعتبــار برابری دو چیــز به کار برده می شــود. عــدل در امور 
کار مــی رود. عالمــه  محســوس و عــدل در امــور معقــول بــه 
طباطبایــی در بیانی جالــب، به گونه ای ریشــه عدالــت را در 
عدالت فــردی و اجتماعی جاری دانســته و تصویر روشــنی از 
این مفهوم ارائه کرده اســت: »عــدل در تعبیرات آنــان، لزوم 
میانــه روی و اجتنــاب از افراط و تفریط اســت کــه در حقیقت 
که حقیقــت عدل  تفســیر به الزم معنــای عدالــت اســت؛ چرا
اقامه مســاوات و موازنه میــان امور اســت؛ به صورتــی که به 
هرکس ســهمی را که شایســته اســت داده شــود، عطــا گردد. 
پس همــگان در اینکــه در موضــع مورد اســتحقاق خــود قرار 
گرفتنــد، مســاوی هســتند. عــدل در اعتقــاد، ایمــان به حق 
اســت. عدل در کارهــای انســان ها فی نفســه )با صــرف نظر 
از اجتماع( آن اســت که آنچه را که ســعادت وی در آن اســت 
انجام دهــد و از آنچه شــقاوت وی در آن اســت پرهیز نماید. 
عدالت در میان مردم آن است که هر شخصی را در جایی که 
ع یا عــرف بــرای وی اســتحقاق قائل اســت، قرار  عقل یا شــر

داده شود.«
با توجــه بــه آنچــه پیــش نهادیــم، بــه نظــر می رســد تفاوت 
بســیاری از تعاریــف بــه خاطــر تمایــل بــه تعییــن مصــداق یا 

در میان متفکران مسلمان، عدالت بیش از آنکه به عنوان یک پدیده در اجتماع مورد 
کــم مــورد عنایت بوده اســت. بــه جای  توجه قــرار گیــرد، به عنــوان وضعی بــرای حا
کم عادل پرداخته اند.  پرداختن به واقعیت عدالت اجتماعی، به اوصاف شخص عادل یا حا
کم[ عدالت است که  ماوردی عدالت را شرط امام می داند و می نویسد: »شرط پنجم ]امام و حا
کدامــن، پرهیزگار،  در هر فرمانروایی معتبر اســت و عدالت آن اســت که راســتگو، امانت دار، پا

برای همه و به نفع همه
عدالت اجتماعی در دیدگاه ها و سیره امام خمینی)ره(

کاظم قاضی زاده

عدالـت اجتماعـی یکـی از مهم تریـن اصولـی اسـت کـه در اندیشـه دینـی 
اسـت.  قـرار داشـته  ویـژه  مـورد عنایـت  از دیربـاز  و دیدگاه هـای بشـری 
عمومیـت اسـتفاده از امکانـات دولتـی بـرای همـه مـردم و رسـیدن به مـرز بی نیازی 

در جامعـه، از شـاخصه های مهـم تحقـق عدالـت اجتماعـی اسـت.   
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جلوگیــری از ســوء اســتفاده های تطبیقــی از مفهــوم عدالــت 
صورت گرفته اســت و گرنــه اصل مفهــوم عدالت بــه معنای 
اســتقامت و راســتی اســت و میانــه روی و دوری از افــراط و 
گر عدالت به تساوی تعریف شده است یا تساوی در  تفریط. ا
شرایط برابر، برای آن است که این مفهوم می تواند مصداقی 
از راســتی و اســتقامت و میانــه روی باشــد؛ »إعطــاُء کّل ذی 
حّق حّقه« کــه در متــون و روایات ها نیز آمده اســت مصداقی 
از راستی و اســتقامت اســت. انصاف ورزیدن با مردم، دوری 
از کبائر، توزیع مســاوی امکانــات و ثروت، همه بــه نوعی به 
اســتقامت و راســتی و میانــه روی نظــر دارد. با ایــن همه این 
مفهوم در تطبیق دچار ســوء برداشــت ها و ابهام های زیادی 
اســت؛ مثاًل تعبیر »اعطــاُء کّل ذی حّق حّقه« کــه مورد قبول 
عده ای از اندیشــوران قــرار گرفته اســت یــا »اعطــای برابر در 
شــرایط برابــر« را چــه کســی باید قضــاوت کنــد. شــرایط برابر 
چیســت؟ آیا عدالت آن اســت که کفاش زاده اجــازه تحصیل 
نداشــته باشــد؟ یــا بــه واســطه درجــات و ســوابق، بهــره و 
امتیازات بیشــتر ببرد و این حد تا چه مقدار باید رعایت شود. 
به ایــن جهت باید گفــت تعریفی کــه عمومیــت در بهره وری 
و شــمول و رجوع فایده عمومــی در اجــرای عدالــت را مّدنظر 
دارد، راه را برای سوء اســتفاده های تطبیقی بیشتر می بندد. 
گرچــه در عرصــه اجتمــاع، بهــره وری مســاوی افــراد نابرابــر  ا
ظلم اســت اما نســبت به خیلــی از بهره هــای اجتماعــی باید 
کــف صالحیت هــا را در نظــر گرفت؛ بــه طــوری کــه نابرابری 
یــک اســتثنا باشــد و آن هــم بــا دالیلــی کــه آن نیــز عادالنــه و 

تعمیم پذیر تلقی گردد.
ایــن مشــکل در مســئله تطبیــق عدالــت در عرصــه اجتمــاع 
ســبب شــده اســت که اندیشــوران معاصــر، پیــش از آنکه به 
تعریــف عدالــت و عدالــت اجتماعــی بپردازنــد، مصادیــق و 
فواید و لــوازم و آثــار آن را بازگو کنند. شــهید صــدر در این باره 
می نویســد: »اســالم که عدالت اجتماعی را از مبادی اساسی 
برای شکل گیری خط مشی اقتصادی خود می داند، عدالت 
اجتماعی را به مفهــوم انتزاعــی و دور از واقعیت لحاظ نکرده 
گون  ح نکــرده که تفســیرهای گونا اســت و آن را گونه ای طر
را برتابــد و آن را بــه جوامع بشــری، که اختــالف نظریه هایی 
در ایــن زمینه دارنــد و براســاس تلقی آنــان از حیــات و تمدن 
گذار نکرده است، بلکه آن را به طور  گونه گون می اندیشند، وا
دقیق و منضبط بــا برنامه ریزی و سیاســت گذاری معینی یاد 
کرده اســت تا بتواند در واقعیتی زنده مجسم شــود؛ واقعیتی 
که تمام تار و پودش با مفهوم اسالمی عدالت عجین است.«

     اسالم و کیفیت طرح عدالت
با توجه به آنچه گفتیم و با عنایت به نصوص دینی، به نظر 
می رســد بیش از آنکه در قــرآن و احادیــث به تعریــف عدالت 
کید شــده  پرداخته شــده باشــد به ویژگی ها، آثار و لوازم آن تأ
اســت. اصــواًل قــرآن کریــم امــر پــروردگار را بــه عدالــت بازگــو 
می کنــد: )اّن اهلل یأمُر ِبالعدِل و اإلحســاِن...(  و حتــی در برابر 
تجاوز دیگران مجــازات عادالنه را گوشــزد می کند: )...فمن 
اعتدی علیُکم فاعتــُدوا به مثل ما اعتدی علیکــم...(. )...
ال یجِرمّنکــم َشــنان َقــوم علــی أن الَتعدلــوا إعِدلــوا هــو َاقَرب 

ِللّتقوی...(  در قضاوت به قضــاوت عادالنه فرمان می دهد: 
)... َو لــذا َحَکمُتــم بیــن النــاس أن َتحکمــوا بالعــدل...(، 
حتی در روابط خانوادگی محور گزینش همســر یا همسران را 
عدالــت می دانــد و ازدواج متعدد را برای کســی کــه از عدالت 
در میان آنان ناتوان اســت، ناروا می شــمارد: )َفــإن ِخفُتم أن 
الَتعِدلوا َفواحــدُة...(  و باالتر آنکــه در گفتار و ســخن نیز لزوم 
رعایت عدالت را گوشــزد می کند؛ )... و اذا قلتــم فاعدلوا...(  
امــا در روایات اســالمی، ضمن اشــاره بــه ویژگی بــارز عدالت؛ 

»العدل یضع األمور مواضع ها«. 
در بیان امیرمؤمنان)ع( به لوازم و آثار آن اشاره شده است که 

بعضی از آن ها این گونه است: 
    1ـ عمومیت و شــمول: از امام صادق)ع( نقل شــده اســت 
کــه در پاســخ پرسشــی از آنچــه از همــه چیــز در زمین وســعت 
و شــمول بیشــتر دارد، فرمــود: »العــدل أوســُع مــن األرِض«  
عدل از زمین وســعت بیشــتر دارد. در کالم دیگری باز ایشان 
فرمودنــد: »مــا أوســع العــدل«؛ »چقــدر عدل وســیع اســت«. 
این نشانگر آن اســت که هرچه به سمت شــمول و عمومیت 
برویم بــه عدالــت نزدیک تــر شــده ایم و هرچــه از گســتره آن 
بکاهیــم و در تخصیــص و تبعیــض بــه ســر ببریــم از عدالــت 
دوری گزیده ایــم.  از پیامبــر گرامــی و امیرمؤمنــان نیز ســیره 
عدالت در تقسیم مساوی بیت المال نقل شده است. پیامبر 
)ص( با تعبیر بلنــد»: »إن الناس من عهد آدم إلــی یومنا هذا 
گیــر و عــام را فراهم  مثل أســنان المشــط«  مبنای تقســیم فرا
ســاخت و امیرمؤمنان وقتی به خاطر تساوی در تقسیم مورد 
ســرزنش و انتقاد قرار گرفــت، فرمود: »ألیس کان رســول اهلل 
یقسُم بالسویة بین المسلمین؟« »آیا این گونه نبرد که پیامبر 
)ص( نیز به طور مســاوی بین مســلمانان تقســیم می کرد؟« 
و بــه تطابق ســیره خــود بــا پیامبــر اشــاره کــرد. تحلیــل امام 
علــی)ع( در برخــورد با دخترشــان اّم کلثــوم کــه از بیت المال 
گردن بنــد لؤلؤیی را برای ســه روز عاریه مضمونــه گرفته بودـ  
که در صورت تلف شــدن نیز عوض آن را تأمیــن می کردـ  حائز 
اهمیت اســت. ایشــان فرمود: »یا بنــت علی بن أبــی طالب، 
ُکُل ِنســاِء الُمهاجرین تتزیُن  التذهبّنَ بنفســِک َعِن الحــق، أ
هذا العید به مثل هذا؟« »ای دختر علــی، از جاده حق بیرون 
نرو. آیــا همه زنان مهاجــر در این روز عیــد می توانند مثل این 
گردن بنــد را بــرای زینــت بــه کار بندنــد؟« ایــن معیــار بســیار 
روشــنی اســت که تنها در صورتی دختــر علی می توانــد از این 
امکان بهره مند گردد کــه برای همه چنیــن زمینه ای فراهم 

باشد. آن هم نه چند نفر که »کّل المهاجرین.«
عدالــت  از  باالتــر  را  انصــاف  بعضــی  گرچــه  انصــاف:  2ـ   
دانســته اند و در مــواردی کــه حکم عادالنــه چهــره زیبایی از 
خود بــه جــای نمی گذارد بــه ســوی انصــاف می رونــد، اما در 
روایات اســالمی همه عدالت، انصاف با دیگران است. معیار 
عینی انصاف با دیگران جایگزینی شــخص عامــل و داور به 
گر آنچه برای خود درست دانستی  جای طرف دیگر اســت. ا
بــرای دیگــران بپســندی و آنچه بــرای دیگــران بــد می دانی 
برای خــود نیز بد بدانــی. این نکتــه زمینه انصــاف را محقق 
می ســازد. پیامبــر گرامــی اســالم می فرماینــد: »أحــب للناس 
ما ُتحب لنفســک نکن أعــدل النــاس«. »برای مــردم بخواه 

 در روایات 
اسالمی همه 

عدالت، انصاف 
با دیگران است. 

معیار عینی 
انصاف با دیگران 

ینی شخص  جایگز
عامل و داور به 

جای طرف دیگر 
گر آنچه  است. ا

برای خود درست 
دانستی برای 

دیگران بپسندی و 
آنچه برای دیگران 

بد می دانی برای 
خود نیز بد بدانی. 

این نکته زمینه 
انصاف را محقق 

می سازد
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آنچه را بــرای خود می خواهــی تــا عادل ترین مردم باشــی«. 
کســانی که در مصدر وضع قانون هســتند، در مصدر قضاوت 
و اجرای حکم قرار دارند و در ســطح کالن بــه توزیع امکانات 
و موقعیت هــا و تصمیم گیری هایــی این چنین نشســته اند. 
گر واقعــًا خود را بــه جای دیگــران بگذارند چنیــن قضاوت و  ا
حکمی را برای خود می پســندند و آیا رســیدن به ایــن مقام از 
عدالت، کار آســانی اســت؟ امیرمؤمنــان می فرماید:»فالحّقُ 
أوســع االشــیاء فی التواُصف و أضیقهــا فی الُتناصــف«. »حق 
فراخ ترین چیزها اســت که وصف آن گویند و مجال آن تنگ 
گــر خواهنــد از یکدیگــر انصاف جوینــد.« از ســوی دیگــر، آیا  ا
ح و معاصر و اســتاد  تئوری عدالــت جان رالز، فیلســوف مطــر
دانشگاه هاروارد،  با عنوان »عدالت به مثابه انصاف« جز آن 
است که در نهایت به دو نکته پیش گفته اشاره کرده است؟!

در  عدالــت ورزی  عمومــی:  اســتغنای  و  بهره منــدی  3ـ   
میــان مــردم بــه جــای اینکــه مــردم را بــه دو گــروه »خواص 
بهره منــد« و »عــوام محــروم« تبدیل کنــد موجــب بی نیازی 
همه مــردم خواهد شــد. امــام باقــر)ع( فرمودنــد: »اّنَ الناس 
یســتغنون إذا عــدل بینهــم«. »وقتــی در میان مــردم عدالت 
برقرار شــود آنان بی نیــاز می گردند.« مشــابه ایــن کالم نیز در 
ضمن کالمــی مفصــل از امــام کاظــم)ع( نقل گردیده اســت: 
»خداونــد هیچ یک از انــواع اموال را وانگذاشــته اســت و آن را 
تقســیم کرده و هر صاحــب حقی را حــق خویش داده اســت؛ 
کین و هر قشــری از اقشــار  چه خواص و چه عوام، فقرا و مســا
گر در  مردم.« آنگاه فرمــود: »َلو عدَل فــی الناس الســتغُنوا« »ا
میان مردم عدالت استوار شــود، بی نیاز می گردند.« آری، به 
گر در میــان مردم  صورت »عکس نقیــض« می توان گفــت: ا
فقر و محرومیت وجود دارد و جامعه به دهک های متعددی 
تقسیم شود که دهک محروم عشــری از اعشاری توانمندی 
و ثــروت دهــک برخــوردار را نیــز بــر خــود اختصــاص ندهــد. 
ســفره های نــان خالــی آنــان و ســفره های الــوان و رنگارنگ 
اینان برقرار باشد، نشــانگر آن اســت که عدالت جاری نشده 

است و این معیاری روشن و عینی است.
    ۴ـ توجــه بــه ویژگــی مجــری عدالــت: عدالــت هــر قــدر 
هم که شــیرین باشــد و قانون آن هر قــدر هم که بــه صورت 
مشــخص و معین به موارد جزئی بپردازد آنکه باید آن را اجرا 
کند اهمیت ویــژه ای دارد؛ چرا که قانون خــوب را مجری بد 
به فراموشــی می ســپارد و یــا تحریف می کنــد و وارونــه جلوه 
کــم عــادل می تواند بــه این  می دهــد. اهتمــام اســالم بــر حا
کــم نمی توانــد  دلیــل باشــد کــه بــدون داشــتن عدالــت، حا

مجری عدالت اجتماعی باشد.

    از امهات فضایل
امام خمینــی )ره( در تعریف عدالت به مفهوم لغوی و ریشــه 
آن بســنده کرده اند و می نویســند: »بدان کــه عدالت عبارت 
اســت از حد وســط بین افراط و تفریــط و آن از اُمهات فضایل 
اخالقیــه اســت«. و در کالمــی دیگر به فطــری بــودن عدالت 
در سرشــت انســان پرداخته انــد: »]انســان[ فطرتــًا در مقابل 
قســمت عادالنــه خاضــع اســت و از جــور و اعتســاف فطرتــًا 
گریزان و متنفر اســت. از فطرت های الهیه که در کمون ذات 

بشــر مخّمر اســت حــب عــدل و خضــوع در مقابل آن اســت و 
گر خــالف آن را  بغض ظلم و عــدم انقیــاد در پیش آن اســت ا
دید بدانــد در مقدمات نقصی اســت«. چــون عدالت خواهی 
و عدالت گســتری امری فطری اســت، مرور زمــان آن را کهنه 
نمی کند و اصلی دائمی و مســتمر محسوب می شود: »اجرای 
قوانیــن بــر معیــار قســط و جلوگیــری از ســتمگری و حکومت 
جائرانــه و بســط عدالــت فــردی و اجتماعــی و منع از فســاد و 
فحشــا و کجروی ها و آزادی بر معیار عقل و عدل و اســتقالل 
و خودکفایــی و جلوگیــری از اســتعمار، اســتثمار و اســتعباد، و 
حدود و قصاص و تعزیــرات بر میزان عــدل... و صدها از این 
قبیل چیزهایی نیســت که با مرور زمان در طول تاریخ بشــر و 

زندگی اجتماعی کهنه شود.«
جــدای از فطــری و دائمــی بــودن عدالــت اجتماعــی توجــه 
بــه عمومــی بــودن عدالــت، بــه طــوری کــه گســتره آن همه 
افــراد جامعــه را بگیــرد. اجــرای آن بــرای همــه علی الســویه 
باشــد و توجه بــه فایده منــدی ان برای اقشــار محــروم مورد 
توجه ویژه ایشــان بــوده اســت: »در جمهوری اســالمی برای 
فقرا فکــر رفــاه خواهد شــد. مســتمندان به حقوق خودشــان 
می رســند. عدالت الهــی ســایه می افکند«. »عدالت اســالمی 
را می خواهیــم در ایــن مملکــت برقــرار کنیــم. یــک همچــو 
کــه در آن هیــچ  کــه در آن عدالــت باشــد. اســالمی  اســالمی 
ظلم نبــاد. اســالمی کــه آن شــخص اول بــا آن فرد آخــر همه 
علی الســواء در مقابــل قانون باشــد«. »در اســالم نــژاد، گروه، 
ح نیســت. اســالم  دســته جات و زبــان و اینطــور چیزهــا مطــر
برای همه است و به نفع همه«. از بیانات باال روشن می شود 
که اصــل عدالــت اجتماعی یــک واقعیتی اســت که ریشــه در 
فطــرت دارد و در عرصه هــای مختلــف سیاســی، قضایــی، 
اجتماعــی و اقتصــادی جــاری می شــود و نــه تنهــا عدالــت 
کم و رعیت نیــز باید رعایت  میان رعیت که عدالــت میان حا
شــود. دانه درشــت ها و دانه ریزها در اجرای عدالت یکســان 
هســتند؛ به ویــژه در عرصــه قضــا کــه مســاوی بودن، ســیره 

امیرمؤمنان)ع( و بزرگان دینی ما است.

     ریشه عدالت اجتماعی از نگاه امام )ره(
اســالم دین فطری اســت و احــکام فطری بیشــتر بــه صورت 
ح گردیده  ع مقدس طر اوامر ارشادی یا مولوی، از جانب شار
اســت و در این میــان ارتباط بیــن عقایــد و اوامر شــرعی را نیز 
نبایــد نادیــده گرفت. آنچــه بــا عنــوان ارتبــاط جهان بینی و 
ح شــده  ایدئولــوژی در نظــر بعضــی از متفکــران معاصــر مطر
اســت. امام بــر این اســاس بحــث عدالــت را متخــد از توحیه 
می داننــد. »انقــالب اســالمی بر مبنــای اصــل توحید اســتوار 
اســت که محتــوای این اصــل در تمــام شــئون جامعه ســایه 
کی  می افکنــد. همــه امتیازها لغو می شــود، فقــط تقــوی و پا
ک برتری اســت. زمامــدار بــا پایین ترین فرد جامعــه برابر  مال
اســت و ضوابــط و معیارهــای متعالی الهــی و انســانی مبنای 

پیمان ها و یا قطع روابط است.«
بحث فوق مبتنی بر اعتقاد به وحدت معبود اســت. خداوند 
یکتا بــه عالــم تشــریع و تکویــن عادالنه حکــم کرده اســت و 
قوانیــن تشــریعی و تکوینــی او اقتضــای عدالــت را دارد. در 

اجرای قوانین 
بر معیار قسط 
و جلوگیری از 

ستمگری و 
حکومت جائرانه 

و بسط عدالت 
فردی و اجتماعی 

و منع از فساد و 
فحشا و کجروی ها 

و آزادی بر معیار 
عقل و عدل 
و استقالل و 
خودکفایی و 
جلوگیری از 

استعمار، استثمار 
و استعباد، و 

حدود و قصاص 
یرات بر  و تعز

میزان عدل... و 
صدها از این قبیل 

چیزهایی نیست 
که با مرور زمان در 
یخ بشر و  طول تار
زندگی اجتماعی 

کهنه شود
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عبــارت زیر نیز بــه طور صریــح عدالــت اجتماعــی را از عدالت 
الهــی می داننــد: »بحــث عدالــت همــان بحــث صفــت حق 
تعالی اســت برای اشــخاصی که چشــم دارند، بحث عدالت 
هــم می کنند. بحــث عدالت اجتماعــی همه به دســت آن ها 
است. حکومت هم تأسیس می کنند. حکومتی که حکومت 
عادالنــه باشــد.« جالــب اســت کــه امــام خمینــی )ره( اصــل 
کمیت  کمیت و برپاداشتن حا عدالت را هدف برپاداشــتن حا
را هدف احکام شــرعی می دانند؛ یعنی در مطلوبیت ســنجی 
این ســه مــورد احــکام مطلــوب بالعــرض، دولــت و حکومت 
مطلوب بالــذات و اجرای عدالت و بســط آن مطلــوب اصیل 
اســت: »نهاد حکومت آنقدر اهمیت دارد که نه تنها در اسالم 
حکومت وجود دارد، بلکه اســالم چیزی جز حکومت نیست 
و احــکام شــرعی قوانینی اســت کــه یکــی از شــئون حکومت 
کمیت اسالمی و بسط عدالت مطلوب  است. بدین ترتیب حا
بالــذات و احــکام مطلوبــات بالعــرض هســتند که مقصــود از 

آن ها اجرای حکومت است.«
ح قاعــده عدالــت بــه  دیــدگاه فــوق می توانــد زمینه ســاز طــر
گر در  کم فقهی باشــد؛ بــه طوری کــه ا عنوان یــک قاعــده حا
فهم و اجــرای احکام فرعــی دیگــر تعارضی با قاعــده عدالت 
پیــدا شــد، در مقــام تعــارض قاعــده عدالت مقــدم شــود و در 
عرصه عمل نیز مزاحم قاعده عدالت محذوف گردد. اســتاد 
مطهــری به ایــن نکته توجــه  داشــته و از عدم حضــور قاعده 
عدالــت در فقــه اظهار تأســف کــرده اســت: »اصــل عدالت با 
همــه اهمیــت آن در فقــه، مــورد غفلــت واقــع شــده اســت و 
در حالــی کــه از آیاتــی چــون »و بالوالدیــن احســانا« و »أوفــوا 
بالعقود«؛ عموماتی در فقه به دســت آمده اســت. ولی با این 
کیدی که قرآن کریم بر روی مسئله عدالت اجتماعی  همه تأ
دارد، مع هــذا، یک قاعده و اصل عام در فقه، از آن اســتنباط 
نشده اســت و این نکته ســبب رکود فکر اجتماعی فقهای ما 

گردیده است.
عدالــت تنهــا یــک حســنه اخالقــی نیســت، بلکه یــک اصل 
اجتماعــی بــزرگ اســت و اســالم بــه آن فوق العــاده اهمیــت 
داده اســت.  همچنان که گفته شد اهتمام اســالم به شرایط 
کم و لزوم عدالــت در وی در جهت تضمین اجرای عدالت  حا
اجتماعی در جامعه اســت و اصواًل مناصــب اجتماعی هرچه 
حســاس تر می شــوند شــرط عدالت در مجری آن به تناســب 
کســانی  مهمتــر و دقیق تــر می گــردد. امــام خمینــی )ره( از 

هستند که به این مهم توجه جدی داشته اند.

     سیره عملی امام )ره(
بــدون تردیــد زندگــی شــخصی امــام خمینــی )ره( در دوران 
رهبــری و مرجعیت، مصــداق بــارزی از پیروی امــام علی)ع( 
و دســتورات دینی بــود. زندگی ایشــان هرگــز قابل مقایســه با 
زندگــی رهبــران و رئیس جمهورهای کشــورهای دیگــر نبود. 
با ایکه بــه لحاظ خانوادگــی، امام اجداد متمول داشــتند ولی 
با اختیار خود، از امکانات شــخصی، از امکانات وجوهات و از 
امکانات دولتی استفاده غیرمتعارف نمی کردند. بهره مندی 
ایشان از امکانات زندگی در حّد پایین تر از یک زندگی معمولی 
بــود. منــزل شــخصی ایشــان در قــم، در نجــف و در تهــران 

نشــان مهمی اســت از این مســئله. حضور پنهان و مستمر در 
ج گاه های نظامــی، شــهرهای زیارتــی و... در زندگی امام  تفر
وجود نداشــت. نســبت به نزدیکان حّســاس بودنــد و آنان را 
ج از کشــور و  از مســافرت های غیرضــرور به خصــوص بــه خــار
احیانًا حج و عمــره نهی می کردند. فرزند ایشــان هیچ ســمت 
ویژه ای را در حکومت به عهده نگرفت. هنگامی که بنی صدر 
به امام نامه نوشــت و مرحوم حاج ســیداحمد خمینی را برای 
نخســت وزیری پیشــنهاد کرد فرمــود: »بنــا ندارم اشــخاصی 

منسوب به من متصدی این امور شوند.«
امــام از حکومــت هــزار فامیــل احتــراز داشــتند و بــه حــق 
نگذاشــتند زمینه هــای فامیل بــازی در حکومت باب شــود. 
بعضــی از منســوبین ایشــان کــه در دولــت ِســمتی داشــتند، 
غالبًا دارای ِســمت های درجه چندم و براســاس حد لیاقت و 
توانایی خودشــان بود. یکی از مسائل مهم در اجرای عدالت 
اجتماعی آن اســت کــه توزیــع امکانــات و مناصب براســاس 

استحقاق و شایستگی باشد نه براساس قرب و بعد به امام.
تقســیم شــهریه امام در نجــف از ایــن ویژگــی برخــوردار بود. 
یکی از بزرگان نجف می گفت: »لم یســبقه سابق و لم یلحقه 
الحق« تا به حال نجف مثل امام را به خود ندیده اســت؛ زیرا 
ســایر مراجع امتیازاتی را برای دیگران قائــل بودند که گاهی 
ایــن امتیازات جنبه مــادی و تبلیغاتی داشــت ولــی اصاًل این 
معنا در نظر امام نبود. ولی آن شــهریه ای که امــام می داد به 
تمــام افــراد یکنواخــت مــی داد و هیچ تمیــزی برای کســی بر 

دیگری قائل نبود.
پس از پیروزی انقالب نیز امام هرگز خود را یک محور اساسی 
در قضاوت نســبت به دیگــران نمی دیدنــد و به خاطــر اینکه 
کســی بــه ایشــان اهانــت کــرده بــود او را از امکانــات عمومی 
محروم نمی کردنــد. بعضًا نیز نیــاز این افراد را بــه طور خاص 

برطرف می کردند.  
دربــاره یکی از گروه های سیاســی خاطره زیر شــنیدنی اســت: 
یک شب منزل حاج احمد آقا بودیم، امام بدون اینکه از کسی 
اســم ببرند، گفتنــد: این ها آدم هــای بدی نیســتند آدم های 
مســلمان خوبی هســتند. یکی از آقایان می خواست تحریک 
کنــد، گفت این هــا روحانیــت را قبــول ندارنــد امــام فرمودند: 
روحانیت را قبــول دارند شــماها را قبول ندارنــد. آن آقا گفت: 
شــخص شــما را قبول ندارند. امــام فرمودنــد: قبول نداشــته 
باشــند من که اصول دین نیســتم. امام در عمل تســاوی فرد 
اول مملکت و افراد عادی را در برابر قانون نشان دادند. یکی 
از یــاران امــام ایــن خاطــره را از ایشــان نقــل کرده اســت: یکی 
از اهالی خوزســتان کــه در اثر جنگ آواره شــده بــود، از امام به 
دادگستری تهران شکایت می کند. قاضی هم احضاریه صادر 
می کند کــه: آقــای روح اهلل مصطفوی بــه این شــعبه مراجعه 
گر  کنیــد؛ احضاریه به دســت امام می رســد. امــام می فرماید: ا
قرار اســت که من به دادگاه بروم می روم. جالب این است که 
کید  امــام در مورد قاضــی ای که ایشــان را احضــار کرده بــود تأ
کرده بودند که با او برخوردی نشــود. آقــای اردبیلی می گفت: 
امام مدتی بعد از من سؤال کردند برخوردی با آن قاضی نشد؟ 
او بــه وظیفــه اش عمل کــرده اســت. مبــادا شــغلش را عوض 

کنید، جایگاهش را هم نباید تغییر دهید.    

امام خمینی )ره( 
اصل عدالت را 

پاداشتن  هدف بر
کمیت و  حا
پاداشتن  بر

کمیت را هدف  حا
احکام شرعی 

می دانند؛ یعنی در 
مطلوبیت سنجی 

این سه مورد 
احکام مطلوب 

بالعرض، دولت و 
حکومت مطلوب 
بالذات و اجرای 
عدالت و بسط 

آن مطلوب اصیل 
است
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عنایــت و توجــه ویــژه ای داشــت برخــورداری همــه افــراد 
جامعه از آمــوزش و پــرورش و دسترســی برابر همــه ملت به 

فرصت های آموزشی است. 

     منشأ تمام امور
هر چند امام خمینی )ره( در آثار و بیانات خود به ارائه مفهوم 
خاصــی از عدالــت اجتماعــی یــا بعــد اجتماعــی آن نپرداخته 
اســت، ولی نگرش و توجهی که به مسأله قســط و عدالت در 
جامعه و نهادهای سیاســی، اجتماعــی، اقتصادی، قضایی 
آن داشــته بیانگــر این امر اســت که عدالــت را نه صرفــًا ملکه 
یا فضیلتی فردی بلکــه خصلت و حالتــی اجتماعی می داند. 
در ایــن نگــرش عدالــت خصلــت و ویژگــی قوانین سیاســی و 
اجتماعی و نیز ویژگی گروه ها و نهادهای اجتماعی و سیاسی 

مهمتر از آن، خصلت و ویژگی جامعه انسانی است.
از ســوی دیگر، باید دانســت که در نگاه او در جامعه مبتنی 
بر توحید، عدل الهی منشــأ تمام امور خواهد بود. بنابراین 
عدالــت در جامعــه منتــج از عدل الهــی و توحید اســت. چه 
بــه زعــم ایشــان در جامعــه توحیــدی، همــه امتیــازات لغو 
ک امور خواهد بــود. در چنین جامعه ای  می شــود و تقوا مال
»زمامــدار بــا پایین ترین فــرد جامعــه برابر اســت. ضوابط و 
معیارهــای متعالــی الهــی و انســانی مبنــای پیمان هــا و یــا 

قطع روابط است.«
مهمتر اینکه، از دیــد امام خمینی )ره( اســالم قابلیت تحقق 
ح کــرده اســت و با شــناخت آن  عدالــت در همــه ابعــاد را مطر
می تــوان عدالــت را در جامعــه پیاده نمــود. به عــالوه، آنچه 
اســالم در مورد عدالــت آورده اســت »به طــور عاقالنــه و قابل 

امــام خمینــی)ره( بــه عنــوان بنیانگــذار انقــالب اســالمی ایــران، عدالــت را یکــی از 
کید و تکرار  مهمترین ارزش های جوامع بشــری در همه اعصار و مکان ها می دانــد. تأ
ایشــان بر مفهوم عدالت و مضامین نزدیک بــه آن در آثار خویش گواه آن اســت که از یک ســو 
عدالت در نــزد امــام دارای ارزش زیادی بــوده و از ســوی دیگر مــواردی همانند ظلــم و جور به 

شدت مورد نفی و طرد واقع شده اند.
کیدات مکرر و مســتمر او بر  غور و تعمق در مکتوبات و گفتارهای امام، گویای آن اســت که تأ
مفاهیمــی مثل عدل، عدالــت، عدالت اجتماعی، توجــه به محرومین و مســتضعفین و کوخ 
نشــینان و فقیران و پابرهنگان، از یک ســو، و حمالت تند و گزنده اش علیه ظلــم، نابرابری، 
تبعیض و فســاد و از ســوی دیگر، داّل روشــنی بر منزلــت واالی عدالت و عدالــت اجتماعی در 

نزد وی بوده است.
گونــی از عدالــت دارد  امام خمینــی )ره( بــه اقتضای نــگاه چنــد بعدی خــود، تلقی هــای گونا
و همیــن برداشــت ها، نشــانه ای بــر تــک ســاحتی نبــودن عدالــت و حضــور آن درعرصه های 
گون جامعه، از نظر ایشــان اســت. مکتوبــات امام خمینــی )ره( این واقعیــت را به تصویر  گونا
می کشند که ایشان، مفهوم عدالت را در سه سطح خرد، متوسط و کالن در نظر داشته و بر این 
کید کرده اند که نقطه شــروع عدالت در عرصه انسانی، از خود انسان است. امام خمینی  امر تأ
کید بیشــتری نموده انــد، عرصه سیاســی، عرصه قانونی  در خصوص عدالت بر چنــد قلمرو تأ
وحقوقی، عرصه اقتصــادی و عرصه اجتماعی. »بایــد این امتیازات از بین بــرود؛ و همه مردم 
علی الّســواء هســتند با هم« یا در عرصه اقتصادی بر لزوم تبیین جهت گیری اقتصادی اسالم 
به سه شــاخص مهم یعنی حفظ منافع محرومین، گسترش مشــارکت عمومی در ثروت های 
کید می کنــد و این نکتــه را بارها تذکــر می دهد: اســالم تعدیل  جامعــه  و مبارزه بــا زر انــدوزی تأ
می خواهد؛ نــه جلــو ســرمایه را می گیرد و نــه می گــذارد ســرمایه آن طور بشــود که یکــی صدها 
میلیارد دالر داشته باشد...و یکی شب برود پیش بچه هایش نان نداشته باشد. در جمهوری 

اسالمی برای فقرا فکر رفاه خواهد شد؛ مستمندان به حقوق خودشان می رسند.
مهم تریــن مقوله ای کــه در چهارچــوب عدالــت اجتماعــی و در ذیل قلمــرو اقتصــادی مورد 
توجه فــراوان امــام خمینــی )ره( بود، توزیــع عادالنه ثــروت و درآمــد و کاهش شــکاف میان 
فقیــر و غنــی اســت. یکــی از مؤلفه هــای دیگری کــه امــام در ذیــل عدالــت اجتماعــی به آن 

ع ݣݣݣعدالت ݣݣݣاست کرامت ݣݣانسان ݣݣنقطه         ݣݣشرو
مصادیق عدالت اجتماعی در اندیشه امام خمینی)ره(

محمد حسین جمشیدی؛ ابراهیم ایران نژاد
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عمــل و عینیــت... بــه طــور کامــل« اســت. بنابراین امــام بر 
اســالمی نظــر دارد که عدالــت، محور و اســاس آن اســت: »ما 
عدالت اسالمی را می خواهیم در این مملکت برقرار کنیم... 
یک همچو اسالمی که عدالت باشــد در آن، اسالمی که در آن 

ظلم هیچ نباشد.«
در اینجــا بــرای روشــن تر شــدن مفهــوم عدالــت اجتماعــی از 
دیــدگاه امــام خمینــی )ره( به بیــان مفاهیــم اصلی مــورد نظر 

ایشان که ذیل عدالت اجتماعی قرار می گیرند اشاره می کنیم:

    1. احقاق حق
همانطور که پیش از این بیان شد یکی از مفاهیم اصلی عدالت 
که اندیشمندان مختلف به آن توجه داشــته اند، دادن حق به 
صاحبان حق است. امام خمینی نیز در مواردی، به این تعبیر 

و ضرورت اعطای حق افراد اشاره داشته اند. 

    2. مراعات شایستگی ها
طبق ایــن مفهــوم، عدالت مطابــق ویژگی هــا و شــئون افراد 
توجیه می شــود که به معنای ارزش قائل شــدن برای هر فرد 
برابــر ویژگی ها و شایســتگی های او اســت. امــام خمینی این 
مفهوم را نیز برای عدالت مورد توجــه قرار داده و می فرمایند: 
»برنامه جمهوری اســالمی این است که یک دولتی به وجود 
بیاورید که با همه قشــرها به عدالــت رفتار کنــد؛ و امتیاز بین 

قشرها ندهد، مگر به امتیازات انسانی که خود آن ها دارند.«
 

    3. مساوات و برابری
بر اســاس این مفهوم، یکی دیگــر از معانی عدالت در اندیشــه 
امام خمینی، به معنای برابر و مســاوی دانستن همه افراد در 
کید داشته  و  امور اســت. امام خمینی)ره( بر این مفهوم نیز تأ
می فرمایند: در اســالم هیچ امتیازی بین اشخاص غنی و غیر 
غنی، اشخاص سفید و سیاه، اشخاص، گروه های مختلف، 
ســنی و شــیعه، عرب و عجم، و ترک و غیر ترک بــه هیچ وجه 
امتیــازی ندارنــد. قــرآن کریــم امتیــاز را بــه عدالــت و بــه تقــوا 
دانسته است کسی که تقوا دارد امتیاز دارد، کسی که روحیات 

خوب دارد امتیاز دارد؛... امتیاز به دارایی ها نیست.

    ۴. انجام صحیح و بایسته امور
ایــن معنای عدالت بر این مفهوم اســتوار اســت کــه هر امری 
گر بــه صورت صحیــح و آن طــور که باید باشــد انجام شــود،  ا
عادالنه اســت. امام خمینی بــه این نوع از عدالــت هم توجه 
خاصی داشــته اند و در مواردی انجام امور به صورت صحیح 

و اصالح امور را مطابق عدالت قلمداد کرده اند. 

    5. انصاف
تعبیر عدالــت به انصــاف و عمــل منصفانــه به عنــوان عمل 
عادالنــه نیز از جملــه مفاهیم ارائه شــده برای عدالت اســت. 
کید قــرار داده اند. ایشــان در  امام خمینــی این را نیــز مــورد تأ
سخنرانی نسبت به اقداماتی که شاه و حکومت شاهنشاهی 
انجام مــی داد، می فرمایند: »حکومت شــاه برخالف موازین 
اســالمی، برخــالف موازیــن عــدل و انصــاف، هــر چــه ظلــم 

می توانند به این مستضعفین می کنند.«

    6. بی طرفی
 در این مفهــوم کــه بعــد اجتماعــی آن غنی تر اســت، عدالت 
به بی طرفی تعبیر شــده اســت؛ یعنــی اینکــه در برخوردهای 
گــر جانبدارانه عمل نکنیم  اجتماعی، یا در مســند قضاوت، ا
عادالنه اســت. درواقع امام خمینی به گونه ای بارز و روشــن 
مفهــوم و مصداق عدالــت اجتماعــی را تشــریح نموده اند و بر 
ایــن عقیده اند کــه معیار تمــام تصمیم گیری هــای حکومت 
و از جملــه توزیــع امکانــات و فرصت هــای مختلــف و متعدد 
در جامعه و خــرده بخش های آن بایســتی مبتنی بــر عدالت 
اجتماعی باشــد و البته در این میان توجه بیشــتری بر اقشــار 

محروم و گروه های نیازمند جامعه گردد. 

     راه های تحقق عدالت اجتماعی
امام خمینی با نفی جبر و تفویض و پذیــرش امر بین االمرین 
بــر عقــل، آزادی و اختیــار انســان در تصمیــم گیــری و اراده 
سرنوشــت خــود صحــه گذاشــت. او می گویــد: آدمی نــه تنها 
توان تحقــق عدالت را در نفس خود داراســت بلکــه می تواند 
نظام اجتماعی مبتنی بــر عدالت را پی ریــزی و ایجاد نماید. 
به عــالوه: »حکمت آفریدگار بــر این تعلق گرفته کــه مردم به 
طریقــه عادالنــه زندگــی کننــد، و در حــدود احکام الهــی قدم 
بردارنــد. ایــن حکمــت همیشــگی و از ســّنت های خداونــد 
کی از آن اســت  متعــال، و تغییرناپذیــر اســت.« این بیــان حا
که بشــر به صورت بالقوه توانایــی و امکانات و شــرایط الزم را 
برای چنین زیســتی داراســت.  امام در مورد برخــورد قانون با 
همه افراد جامعه به طور یکسان می فرمایند: »ملت چنانچه 
نخست وزیر هم یک وقت ظلم کرد در دادگاه ها از او شکایت 
گر ثابت  می کنــد و دادگاه هــا او را در دادگاه می برند؛ و جــرم او ا
شــد، به ســزای اعمالش می رســد.« امام خمینــی )ره( برخی 
راه های اساسی برای عملی کردن عدالت اجتماعی در جامعه 

را چنین برمی شمارد:
 

    1. حذف فاصله طبقاتی
حضرت امــام در بیانــات متعــددی در خصوص از بیــن بردن 
کید بر لزوم تعدیل ثروت ها سخن گفته اند  فاصله طبقاتی و تأ
و به همــه اقشــار مرفــه در جامعه توصیــه می کنند کــه به فکر 
طبقات پایین جامعه باشند. ایشان معتقدند که با تعدیلی که 
در وضعیت کشــور و نظام به وجود خواهد آمد فاصله طبقاتی 

کمتر شده و فقیر و غنی در یک سطح قرار خواهند گرفت. 

    2.حفظ منافع محرومان 
این مــورد نیز رابطــه نزدیکی بــا مورد قبلــی دارد و اجــرای هر 
کــدام از این ها با اجــرای دیگــری محقق خواهد شــد. در این 
خصوص امــام با توجــه ویــژه ای که نســبت بــه محرومان و 
ح ها  مستضعفین جامعه اسالمی دارند، می فرمایند: ارائه طر
و اصواًل تبییــن جهت گیری اقتصاد اســالم در راســتای حفظ 
منافع محرومین و گســترش مشــارکت عمومی آنان و مبارزه 
اســالم با زراندوزان، بزرگترین هدیه و بشــارت آزادی انســان 

حضرت امام در 
بیانات متعددی 

در خصوص از 
بین بردن فاصله 
کید  طبقاتی و تأ

بر لزوم تعدیل 
ثروت ها سخن 

گفته اند و به همه 
اقشار مرفه در 
جامعه توصیه 

می کنند که به فکر 
طبقات پایین 
جامعه باشند. 

ایشان معتقدند 
که با تعدیلی که 

در وضعیت کشور 
و نظام به وجود 

خواهد آمد فاصله 
طبقاتی کمتر شده 

و فقیر و غنی در 
یک سطح قرار 
خواهند گرفت. 



راهــــــــبرد

شهریور  98      مشاره  11 24
 دوره جدید

راهــــــــبرد

از اســارت فقر و تهیدســتی به شــمار می رود. پس از دید امام، 
یکی از اهداف نظام اســالمی برای برقراری عدالت اجتماعی 
در جامعه، بایــد رهانیدن مســتضعفین و مســلمین از تنگنا و 
فقر معیشت باشد. از دید ایشــان، این امر در تدوین قوانین و 

لوایح نیز باید لحاظ شود. 

    3. اجرای قوانین و مقررات اسالم
امام خمینی هــدف انقالب اســالمی را برقراری قانون اســالم 
می داننــد و معتقدند که بــا اجرای قانون اساســی که منطبق 
با قانون اســالم اســت و عمــل بــه آن، همــه اقشــار جامعه به 
خواســته های خــود خواهنــد رســید و از ایــن طریــق عدالــت 

اجتماعی در جامعه به وجود خواهد آمد. 

    ۴. همراهی با اقشار ضعیف جامعه
امام در ســخنرانی خطاب به مســئولین و علمــا و دولتمردان 
می فرماینــد: »شــما بیاییــد احــکام الهــی را اجــرا کنیــد. بایــد 
قوانیــن وضــع بشــود کــه حقــوق محرومیــن و فقــرا بــه آن ها 

بازگردانده شود، این وظیفه شماست.« 

    5. ساده زیستی و نفی تجمالت
هر یــک از ایــن راهکارهایی کــه رهبــر فرزانه انقالب اســالمی 
بــرای برقــراری عدالــت اجتماعــی در جامعــه در البــه الی 
سخنانشان بیان کرده اند در رابطه بســیار نزدیک با یکدیگر 
هســتند. ایشــان توجه ویژه ای به زندگی پیامبر اسالم )ص( 
و ائمه معصومین)ع( داشــته اند و روش زندگی آنان را نمونه 
و الگــوی خــود در زندگی قــرار داده بودنــد و به مــردم و علما و 
دولتمــردان توصیــه کردنــد کــه بــه دور از تجمــالت باشــند و 

ساده زیستی را سر لوحه زندگی خود قرار دهند. 

    6. نفی نفوذ سرمایه داران در حکومت
امام خمینی به اداره کنندگان کشور و عالمان توصیه می کنند 
که یکی از مسائل مهمی که بر عهده شما است، مقابله جّدی 
بــا دو فرهنــگ ظالمانــه و منحــط اقتصــادی شــرق و غــرب و 
کی در  مبارزه با سیاست های اقتصادی ســرمایه داری و اشترا
جامعه اســت. ایشــان معتقدند هر چند که این مشکل دامن 
همــه ملت هــای جهــان را گرفتــار خــود کــرده و عمــاًل بردگــی 
جدیدی بر همه ملت ها تحمیل کرده و حق تصمیم گیری در 
مسائل اقتصاد جهان را از آن ها سلب کرده ولی باید به مقابله 

با آن ها برخاست و جایگزین مناسبی برای آن پیدا کرد. 

    ۷. نفی حب دنیا و دنیاپرستی
امام خمینــی )ره( بزرگترین عامــل بی عدالتــی را حب دنیا و 
مظاهر آن دانسته است. به عنوان مثال  می فرمایند: بحث 
دنیــا خواهی و آخــرت جویــی دو مقوله ای اســت کــه هرگز با 
هم جمع نمی شــوند. تنها آن هایی تــا آخر خط با ما هســتند 

که درد فقر و محرومیت و استضعاف را چشیده باشند.

    8. نفی اخالق سرمایه داری و کاخ نشینی
امــام خمینــی )ره( در ایــن خصــوص می فرماینــد: مــا بایــد 

کوشش کنیم که اخالق کاخ نشــینی را از این ملت بزداییم. 
گر بخواهید ملت شــما جاوید بماند و اســالم را به آن طوری  ا
که خــدای تبــارک و تعالــی می خواهــد، در جامعه مــا تحقق 
پیدا کند، مردم را از آن خوی کاخ نشــینی به پایین بکشید، 
ســعادتمندها  مــی آورد.  را  خــوی  ایــن  نشــینی  کاخ  خــود 
آن هایی بودند کــه در کوخ ها بودند. آن هایــی که در کاخ ها 
هستند سعادتمند نیســتند. آن مقداری که برکات از کوخ ها 
در دنیا منتشــر شــده هیچ در کاخ ها پیــدا نمی شــود. نهایت 
اینکــه در دیــدگاه او تحقــق عدالــت بــه مفهــوم حقیقــی و 
بــه دور از شــوائب و اجــرای آن، به معنــای راســتین و در بعد 
جهانــی اش کار حضــرت بقیــة اهلل االعظــم )عــج( اســت که 
به ایــن معنا موفق خواهد شــد و عدالــت را در تمــام دنیا اجرا 

خواهد کرد.
امــام خمینــی )ره( نــگاه تک بعــدی به عدالــت نــدارد بلکه  
به »چند بعــدی بــودن« مفهــوم عدالت توجــه  داشــته اند و 
ع بــه ابعــاد مختلــف آن در عرصه های  به مقتضــای موضــو
گون اشــاره کرده انــد. امام از مفهــوم عدالــت  اجتماعی  گونا
بــرای تصحیــح روابــط اجتماعــی و طبقاتــی جامعــه و برای 
گیر  اصالح جامعه و در حقیقت ایجاد یک نظم اجتماعی فرا
و پایدار در جامعه ســود می جوید. این نشــان دهنــده میزان 

توجه امام به مفهوم عدالت اجتماعی است.
بر همیــن اســاس در عرصــه »برخــورد قانون بــا مــردم« امام 
معتقد بــه برابری و مســاوات هســتند. به این معنــا که همه 
افراد، جدای از اینکه دارای چه نژاد، مذهب، موقعیت و... 
یا دارای چه موقعیت سیاسی، اجتماعی، اقتصادی هستند 
به لحاظ اجــرای قانــون و نحــوه برخــورد قانون بــا آن ها به 
طور یکســان و در واقع بــه عنوان یک »انســان« مــورد توجه 
قرار می گیرد. بنابراین مساوات طلبی محض در این عرصه 

در اندیشه امام مشاهده می گردد.
بــر اســاس اندیشــه های امــام می تــوان یــک نظریــه عدالت 
جدید و متمایز از انواع غربی و شــرقی آن ســاخت. نظریه ای 
که در حد وســط محور نظریه های عدالت در نگاه لیبرالیسم 
و سوسیالیســم جــای می گیــرد و می توانــد مبنــای حرکــت 
و  اقتصــادی  کالن  تصمیم گیری هــای  و  فعالیت هــا  و 
اجتماعــی در نظام جمهوری اســالمی باشــد. شــاخص های 
مهمی همچــون »عــدم پذیرش شــکاف طبقاتــی« و »توجه 
بــه محرومیــن و مســتضعفین« و... بــه عنــوان محورهــای 
اساســی در اندیشــه امام خمینی در زمینه عدالــت اجتماعی 

ح شده اند. مطر
در این نــگاه عدالت به منزله وضع بایســته، یعنــی عدالت به 
معنــای وضعیتی که شایســته اســت در جامعــه برقرار باشــد، 
گر هر کاری آن طور که ســزاوار اســت انجام  ح می شــود. ا مطر
گیــرد و به جا و بــه مورد باشــد، هر توزیعــی که برقرار می شــود، 
صحیح و سزاوار باشــد و هر داوری که صورت می گیرد، برحق 
باشــد؛ هــر تصمیمــی کــه اتخــاذ می شــود و هــر انتخابــی کــه 
صورت می گیــرد همان باشــد که صحیح اســت و باید باشــد؛ 
در این صورت عدالت اجتماعی برقرار شــده است. به عبارتی 
عدالت، رعایت حــق در روابط و مناســبات اجتماعــی و توزیع 

خیرات و امکانات و مناصب  به نحو مناسب است.     

عدالت به منزله 
وضع بایسته، 

یعنی عدالت به 
معنای وضعیتی 

که شایسته است 
در جامعه برقرار 

باشد، مطرح 
گر هر  می شود. ا

کاری آن طور که 
سزاوار است انجام 

گیرد و به جا و به 
مورد باشد، هر 

یعی که برقرار  توز
می شود، صحیح و 

سزاوار باشد و هر 
داوری که صورت 

می گیرد، برحق 
باشد؛ هر تصمیمی 

که اتخاذ می شود 
و هر انتخابی که 
صورت می گیرد 
همان باشد که 
صحیح است و 

باید باشد؛ در این 
صورت عدالت 
اجتماعی برقرار 

شده است



تشـویق والدیـن بـه فرزنـدآوری یكـی از دغدغه هـای امـروزی کارشناسـان و 
مدیران جامعه است، برای همین در اولین مطلب این بخش عدم تمایل 
زوجین به فرزندآوری را بررسـی کرده ایم. نویسـنده در گفتگو با کارشناسـان 
بـه ایـن موضـوع می پـردازد که چرا جامعـه ایران امروز بـه پدیده کم فرزندی 
یـا بی فرزنـدی متمایـل شـده اسـت. مطلـب بعـدی بـه آشـنایی بـا دکتریـن 
کنتـرل جمعیـت جهـان می پـردازد و بـه ایـن پرسـش ها پاسـخ  آمریكایـی 
می دهـد؛ چـه کشـوری پیـش از دیگـران سیاسـت کنتـرل جمعیـت را اتخـاذ 
کـرد؟ اهـداف پنهـان ترویـج سیاسـت کنتـرل جمعیت چه بـود؟ چه افـرادی 
گـزارش بعـدی بـا عنـوان »تشـویق  در ایـن سیاسـت مرمـوز نقـش داشـتند؟ 
بی بی سـی  شـبكه  تاش هـای  بـه  مسـلمان«  دختـران  مجـردی  زیسـت 
در ایـن بـاره پرداختـه اسـت. بررسـی هـراس دشـمن از ایـران پرجمعیـت، 
صحبت هـای یـک فیلسـوف بوسـنیایی از ارتبـاط فرزند و فلسـفه، چگونگی 
مبـارزه کشـورها بـا بحـران جمعیت و 5 پاسـخ به پرسـش »چرا فرزنـد؟« دیگر 

مطالـب ایـن بخش هسـتند.

فرزند و زندگی

 2۴

آینده؛ سرد و تنها
جنگی علیه انسان
زیرساخت اقتدار
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آینده؛ سرد و تنها
بررسی عدم تمایل زوجین به فرزندآوری

پدیـده کـم فرزنـدی امـری اسـت کـه ایـن روزهـا در بسـیاری از خانواده هـا 
دیده می شود، این در حالی است که اغلب والدین از تبعات هشداردهنده 
آن بـرای خانـواده و جامعـه غافـل بـوده و آن را انتخـاب می کننـد. گـزارش 
»کیهـان« در گفتگـو بـا کارشناسـان بـه این موضوع می پـردازد که چرا جامعـه ایران 

امـروز بـه پدیـده کـم فرزنـدی یـا بی فرزنـدی متمایل شـده اسـت.  

»دانشــگاه را چــه کنــم؟ کالس دارم، از صبح تا عصر 
سرکارم، باشگاهم را که باید بروم، برنامه دورهمی با 
دوســتانم به هم می ریزد. کلــی کار در زندگــی دارم؛ پس فعاًل 
به فکر بچه دار شــدن هم نمی افتم.« این دیالوگ یا مشــابه 
آن را شــاید بارهــا از زبــان بســیاری از دختــران و زنــان جــوان 
شــنیده باشــید. جمالتــی کــه نشــان از هــزاران دغدغــه ریز و 
درشــت مادران عصر حاضر داشته و توانســته جای خود را به 

تمایالت ذاتی زنان از جمله حس مادری دهد.
یکی از پدیده هایی که جامعــه امروز با آن دســته و پنجه نرم 
می کند، موضوع کم فرزنــدآوری یا بی فرزندی اســت. امری 
که به عقیده کارشناسان با پیروی مردم از یک سبک زندگی 
کــرده اســت. در  نــه چنــدان درســت، در خانواده هــا رخنــه 
سال های اخیر در میان بسیاری از زوج های جوان اطرافمان 
نیز تمایــل بــه بی فرزندی یــا بســنده کردن بــه یــک فرزند را 
مشاهده کرده ایم و همیشــه هم تعدادی جمله تکراری را به 

عنوان بهانه شنیده ایم.
داشتن مشــغله های فراوان، ادامه تحصیل، حفظ موقعیت 
مشــکالت  و  وقــت  کمبــود  متنــوع،  فعالیت هــای  شــغلی، 
اقتصادی ازجمله مواردی اســت که معمواًل زوج های جوان 
خود را بــا آن قانع کرده و پدیــده کم فرزندی یــا بی فرزندی را 
گــر به برخی تبعــات این موضــوع که حتی  رقــم می زنند. اما ا
ک هــم باشــد توجــه شــود،  می توانــد بــرای والدیــن ترســنا
بهانه هــای والدیــن نیــز رنــگ باختــه و تصمیمشــان بــرای 

انتخاب کم فرزندی تغییر خواهد کرد.
با توجه به حرکت جمعیت کشور به سمت سالمندی، تجسم 
تصویر آینده کشــور چندان دشــوار نخواهد بــود. تصویری که 
نشــان از وجود جمع زیــادی از والدین ســالمند کــه در تنهایی 
به ســر برده و فرزندی برای حمایــت عاطفی و معنــوی از آنان 

وجود ندارد تا چندین دهه آینده می دهد.

     تغییر نگرش
مریــم ظهوریــان جامعه شــناس و خانــواده درمــان بــا اشــاره 
بــر پدیــده کــم فرزنــدی و تــک فرزنــدی می گوید: درگذشــته 
فرزنــدآوری بــه عنــوان یــک ســرمایه اقتصــادی، معنــوی و 
عاطفی بــرای خانواده محســوب می شــد، اما در حــال حاضر 
با تغییر نگرش ها و ایجاد ایده های مشــترک با جوامع دیگر، 
فرزنــدآوری نه تنها ســرمایه محســوب نشــده بلکــه فرزندان 

خود به عنوان قطب جذب سرمایه ها به شمار می روند.
ظهوریــان تغییــر ســبک زندگی هــا بــه ســوی رفــاه طلبــی و 
تأمیــن تمامی خدمــات الزم بــرای فرزنــدان را یکــی از علــل 
بــروز کــم فرزنــدی خوانــد و تصریــح کــرد: متاســفانه در حال 
حاضــر خانواده ها تــالش می کنند تــا بهتریــن خدمــات روز را 
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به فرزندان خــود ارائــه داده و تمامی نیازهای مــادی آن ها را 
برآورده کنند که بــا توجه به شــرایط اقتصــادی موجود، این 
امر موجب فشار به والدین و صرف نظر کردن از تولد فرزندان 

بیشتر می شود.

     بی توجهی به آینده
ج  وی توجه والدین به پیشرفت های شخصی و مسائل خار
از خانــواده ازجملــه اشــتغال، تحصیــل و فعالیت هــای دیگر 
را عامل مؤثر دیگــری در کم فرزنــدی خواند و اظهار داشــت: 
البته تمامی ایــن موارد خــوب و الزمه جامعه اســت اما امروزه 
والدیــن بــه قــدری درگیــر ایــن مســائل شــده اند که تشــکیل 
خانواده یــا فرزنــدآوری در اولویت های بعدی قــرار گرفته و از 
تولد فرزندان غافل شده اند. با حرکت به سوی کم فرزندی، 
تا چندین دهــه آینده والدیــن جوان به ســمت پیری حرکت 
کــرده و مــا بــا بســیاری از خانواده هایــی کــه فرزندانــی بــرای 
حمایت های عاطفی، مالی و معنــوی ندارند مواجه خواهیم 
بود. این در حالی اســت که با وجود ســوق جمعیت کشــور به 
ســوی ســالمندی، هیچ برنامه ریزی مدونی نیز برای دوران 

سالمندی خانواده ها انجام نشده است.
وی افــزود: در واقــع تنهایــی والدیــن در آینده و بــه دنبال آن 
کاهــش روابــط و افســردگی از جملــه تبعــات کــم فرزنــدآوری 
کــه متاســفانه امــروزه زوجیــن جــوان  یــا بی فرزنــدی اســت 
ح کــردن مســائل  بــه پیامدهــای آن توجــه نکــرده و بــا مطــر

اقتصادی از آوردن فرزند خودداری می کنند.

گاه سازی زوجین      آ
علی اصغــر احمدی، روانشــناس دربــاره مســئله کم فرزندی 
می گویــد: در حال حاضر مســائل اقتصادی و تفکــر موجود در 
خانواده ها مبنی بر داشــتن فرزند کمتر و ارائه تمامی خدمات 
جانبی به فرزنــدان، مهم ترین دالیل کم فرزندی محســوب 

می شود.
این روانشــناس بــا اشــاره بــر افزایــش روحیــه رفــاه طلبی که 
متاســفانه  کــرد:  عنــوان  شــده،  فرزنــدآوری  کــم  موجــب 
امــروزه جوانــان ترجیــح می دهنــد بــه تحصیل، پیشــرفت و 
بهره وری شــخصی خود از زندگی پرداخته و کمتر وارد چرخه 
فرزندآوری شــوند، در واقع امروزه والدین رفاه و فعالیت های 
گــر افــراد بــه  خــود را بــه رشــد فرزنــدان ترجیــح می دهنــد. ا
سطحی از رشد فکری درباره آینده جامعه و نگرانی از کاهش 
جمعیت برســند، می تــوان الگــوی فرزنــدآوری را تغییــر داد، 
البته این رشــد فکری نیازمند به رشــد درونی، ارزشی و توجه 

به منافع جمعی خواهد بود.
وی بــا بیــان اینکه با توجــه به گســترش بهداشــت عمومی و 

امیــد بــه زندگــی شــاهد دوران  پیــری طوالنــی در جامعــه 
هســتیم، توضیــح داد: یکــی از راه هایــی که می توان ســبک 
زندگــی خانواده هــا را تغییــر و آن هــا را ترغیب بــه فرزندآوری 
گاه ســازی والدیــن از پیــری طوالنــی مــدت و عــدم  کــرد، آ
وجــود حمایت هــای مــادی و معنــوی در آن دوران بــه دلیل 
نبــود فرزند یــا تعــداد کــم فرزنــدان خواهــد بــود. می تــوان از 
طریــق آموزش هــای قبــل، بعــد و حیــن ازدواج رســانه های 
گاه  جمعــی، خانواده هــا را نســبت بــه تبعــات تک فرزنــدی آ
کــرده و موجــب تغییــر ســبک زندگــی فعلــی و تمایــل زوج هــا 
بــه فرزنــدآوری شــد. از ســوی دیگــر وجــود خواهــر و بــرادر در 
کنــار افــراد موجــب ایجــاد احســاس حمایــت از دیگــران و از 
خودگذشتگی می شود؛ احساسی که تک فرزندان آن را کمتر 

تجربه خواهند کرد.
این روانشــناس با اشــاره به برخی تبعات تک فرزندی یا کم 
فرزنــدی اظهــار داشــت: تک فرزنــدی در نحــوه بزرگ شــدن 
کودکان نیــز تأثیر منفــی دارد چرا که تــک فرزنــدان در کانون 
توجــه شــدید دو نفــر قــرار گرفتــه و احســاس محرومیــت یــا 
تقســیم حقوق خود با خواهر برادر را حــس نخواهند کرد. به 
عــالوه ایــن فرزنــدان از دوران کودکی همــه چیــز را متعلق به 
خود و افــراد را در خدمت خود دانســته و این امر در بزرگســالی 
و ورود فرزنــدان بــه جامعــه می توانــد بــه آن هــا آســیب وارد 
کند. یکی دیگر از این آســیب های تک فرزنــدی نبود الگوی 
رفتاری برای فرزندان در فضای خانواده اســت چرا که بودن 
خواهر و بــرادر موجب ایجاد احســاس حمایت از دیگــران و از 
خودگذشتگی می شود که بسیاری از تک فرزندان آن را کمتر 

احساس خواهند کرد.

     بهانه اقتصادی 
برخــالف تصــور عمــوم جامعه کــه گمــان می کنند مشــکالت 
اســت،  فرزنــدآوری  مانــع  اولیــن  و  اصلی تریــن  اقتصــادی 
کــه  اســت  آن  از  کــی  ملــی حا و  بین المللــی  پژوهش هــای 
اصلی تریــن متغیــر مؤثــر در الگــوی فرزنــدآوری خانواده هــا 
ســبک زندگی و نوع نگــرش افراد نســبت به خانواده اســت. 
گــر چــه شــرایط اقتصــادی بــه ویــژه در دهک هــای پاییــن  ا
درآمــدی جامعــه در تصمیــم بــه فرزنــدآوری مؤثر اســت، اما 
داده های آماری و شواهد عینی موجود نشان دهنده تعریف 
کثریــت مــردم جامعــه از زندگــی مطلــوب و خانواده  عمومی ا
ایده آل بــوده کــه منتهــی بــه الگــوی فرزنــدآوری می شــود و 
شرایط اقتصادی در حد ابزاری محسوس برای توجیه علت 

بی فرزندی و کم فرزندی است.
نقــش  نیــز  اقتصــادی  شــرایط  میــان،  ایــن  در  چنــد  هــر 
سیاســتگذاری های  بــا  دولــت  اســت  الزم  و  مهمی داشــته 
را  گــون، زوجیــن  گونا و تســهیالت  اعطــای وام  مناســب، 
تشــویق بــه فرزنــدآوری کننــد. بدیهــی اســت عملــی شــدن 
سیاســت های فرهنگــی و اقتصــادی بــرای تغییــر الگــوی 
شــدن  اجرایــی  گــرو  در  جمعیــت  افزایــش  و  فرزنــدآوری 
ح جامع  ح هایی نظیــر »طر سیاســت های کلی جمعیت و طر
جمعیــت و تعالی خانــواده« خواهد بــود که همــت نهادهای 

مسئول را برای عملی شدن می طلبد.    

گر چه شرایط  ا
یژه  اقتصادی به و

در دهک های 
پایین درآمدی 

جامعه در تصمیم 
به فرزندآوری 

مؤثر است، اما 
داده های آماری 
و شواهد عینی 

موجود نشان 
یف  دهنده تعر

یت  کثر عمومی ا
مردم جامعه از 

زندگی مطلوب و 
خانواده ایده آل 

بوده که منتهی به 
الگوی فرزندآوری 
می شود و شرایط 
اقتصادی در حد 
ابزاری محسوس 

برای توجیه علت 
بی فرزندی و 

کم فرزندی است
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کـرد؟  اتخـاذ  را  جمعیـت  کنتـرل  سیاسـت  دیگـران  از  پیـش  کشـوری  چـه 
اهـداف پنهـان ترویـج سیاسـت کنتـرل جمعیـت چـه بـود؟ چـه افـرادی در 
ایـن سیاسـت مرمـوز نقش داشـتند؟ نقـش بانک جهانی در ایـن میان چه 
بـود؟ گـزارش مشـرق بـا نگاهـی تاریخـی بـه ایـن سـواالت و پرسـش هایی از ایـن 

دسـت پاسـخ می دهـد.  

کثــر مکاتــب سیاســی و علمی مــدرن دنیــای غــرب  ا
بــا  کــه  علی رغــم تفاوت هــا و تضادهــای عمیقــی 
یکدیگــر دارنــد در یــک موضــوع بــه اتفــاق نظــر مشــکوکی 
می رسند. میلیتاریســم، امپریالیسم، راســیزم، پرمون گرایی 
کمونیســم و دیگــر  رادیــکال، بیگانــه ترســی، سوســیالیزم، 
ایدئولوژی هــای مشــابه نوعــی جهان بینــی ضــد انســانی را 
ترویــج می کنند که در آن نژاد انســانی چیزی در حد حشــرات 
موذی دیده می شود که خواسته ها و اشتهای بی حد و حصر 
او نظم طبیعــی را به خطر می اندازد و در نتیجــه اتخاذ تدابیر 

سخت گیرانه ای برای محدود کردن آن ضروری است.
تومــاس مالتــوس )1766ـ 1834( اقتصــاددان انگلیســی را 
می تــوان پــدر ایــن دیــدگاه دانســت. مالتوس کســی بــود که 
پایه های شــبه علمی برای این نــوع نگاه به انســان را فراهم 
کرد. تئوری او می گویــد منابع غذایی در دســترس، هیچگاه 
کفــاف زاد و ولــد انســان را نمی دهد. همیــن جملــه بدبینانه 
مالتوس و محاســبات آماری او برای اثبات این تئوری کافی 
بود تا انگلستان در آن زمان، سیاست های سخت گیرانه ای 
را پیش بگیرد که موجب قحطی زدگی و گرسنگی میلیون ها 

انسان در ایرلند و هندوستان شد.

جنگی علیه انسان
آشنایی با دکترین آمریکایی کنترل جمعیت جهان

تلخیص و تنظیم: حسین تیموری
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فرزند و زندگی

     بمب جمعیت
مالتــوس معتقد بود رشــد جمعیت انســانی بدون هیچ شــک 
و شــبهه ای همیشــه به فقــر و قحطی منجــر می شــود. با این 
کــه ایــن نظریــه در تضــاد بــا واقعیت هــای تاریخی ای اســت 
کــه نشــان می دهنــد افزایــش جمعیــت موجــب بــاال رفتــن 
استانداردهای زندگی شــده اســت؛ هنوز هم در قرن بیستم و 
بیســت و یکم عده ای از رهبران سیاسی و روشنفکران معتقد 

به این نظریه هستند.
دکتریــن آمریکایــی با کنتــرل جمعیــت جهــان، مهلک ترین 
تاثیــر پذیــری از ایــن نظریــه را در دهه هــای اخیر بــه نمایش 
در  را  خــود  بیســتم  قــرن  نومالتوســیزم  اســت.  گذاشــته 
نوشــته های بوم شناســی بــا نــام پائــول ارلیــش نشــان داد. 
کتــاب »بمــب جمعیــت« او کــه در ســال 1968 انتشــار یافت 
به عنــوان کتــاب مقــدس معتقــدان به تئــوری ضد انســانی 
کاهش جمعیــت عمــل کــرد. در ایــن کتــاب ارلیــش در مورد 
ازدیاد نوع بشــر هشــدار داده و دولت آمریکا را تشویق می کند 
تــا تدابیــر کنتــرل جمعیتــی ســخت گیرانــه ای بــه کار بندد. 
ارلیــش از دولت آمریــکا می خواهد هــم در داخل کشــور و هم 
خ  در کشورهای جهان سوم سیاست هایی را برای کاهش نر
رشــد نوع بشــر اتخاذ کند. پیشــنهادهای ارلیش به ســرعت 
مــورد توجــه برنامه ریــزان سیاســت های خارجی آمریــکا قرار 
گفته نماند که جــان هولدرن مشــاور علمی اوباما از  گرفت. نا

گردان و همکاران ارلیش است. شا
تــا میانــه دهــه 60 میــالدی منابــع مالــی برنامه هــای کنترل 
ج از کشــور توســط  جمعیــت آمریکا هــم در داخل و هم در خار
ســازمان های خصوصــی تامیــن می شــد. ارگان هایــی مانند 
شــورای جمعیت و تنظیــم خانــواده از پرکارترین ســازمان ها 
در این زمینــه بودند که ارتبــاط عمیقی با برنامه های پشــت 
پــرده اصــالح نــژاد انســانی داشــتند. بــا ایــن کــه بنیادهــای 
کفلر، فورد و میلبنک ســاالنه میلیون ها دالر به این  یهودی را
ســازمان ها کمک می کرد؛ اما دالرهای تخصیص داده شــده 
نمی توانست اشــتهای ســیری ناپذیر برنامه کنترل جمعیت 

جهان را تامین کند.
در نتیجــه در نیمــه دوم دهــه 60 کنگــره آمریــکا برای پاســخ 
بــه عطــش کنتــرل جمعیــت سیاســت های ضدبشــری وارد 
ج از کشــور  معرکه شــد و برای کاهش جمعیت در داخل و خار
گهان  بودجه هــای فــدرال را تصویــب کــرد. بدیــن ترتیــب نا
صدهــا میلیــون دالر وارد ایــن برنامــه ضد بشــری شــد که به 
تدریج بــه میلیاردها دالر رســید و در برنامه های ســقط جنین 
و عقیم ســازی اجبــاری هزینــه گردیــد. از اولین اهــداف این 
برنامه، جمعیت های غیر سفید پوست و جهان سومی های 
کن در خــود آمریکا بــود. سرخپوســت های بومــی از اولین  ســا
قربانیــان نومالتوســیزم رایج در نظــام آمریکا بودند. در ســال 
1966 در تمامی بیمارســتان های مربــوط بــه سرخپوســتان 

برنامه عقیم سازی در دستور کار قرار گرفت.

     جنگ سرد
در ســال 2005 آنجــال فرنکــس در کتــاب خــود در ایــن مــورد 
می نویســد که این عقیم  ســازی بدون اطالع و رضایت افراد 

انجــام می گرفــت و تــا ســال 1977 حدود یــک چهــارم زنان 
سرخپوســتی که بــه هــر دلیلــی بــه بیمارســتانی در اوکالهاما 
دســت  در  شــواهدی  شــده اند.  عقیــم  کرده انــد  مراجعــه 
اســت که نشــان می دهد گاهی برنامــه عقیم ســازی بر روی 
جمعیت یا قبیله خاصی متمرکز شــده است. برای مثال طی 
دهه 70 تمامی زنان قبیله کاو در اوکالهاما توســط پزشــکان 

عقیم شده اند.
در یــک برنامه دیگــر کــه در کلینیک هــای مخصــوص افراد 
کز بــدون این که  فقیر اجرا شــد، مراجعه کننــدگان به این مرا
متوجــه شــوند عقیــم می شــدند. مســئول ایــن برنامــه اداره 
کثرا ســیاه پوســتان  فرصت هــای اقتصــادی آمریکا بــود که ا
فقیر را نشــانه گرفتــه بود. ایــن برنامــه همچنین در بخشــی 
کمیــت آمریــکا بــود نیز اجرا شــد.  از پورتوریکــو کــه تحــت حا
گزارش ها نشان می دهد در سال 1975 یک سوم از زنان این 

بخش عقیم شدند.
اما ســنگین ترین بخش برنامه کنترل جمعیــت جهان نه در 
ج از مرزهــای این کشــور در حال اجــرا بود.  آمریــکا که در خــار
در دوران جنگ سرد و تبلیغات کمونیست ها در اقصی نقاط 
جهان، مــردم کشــورهای فقیــر بیشــترین تمایل را بــه نظام 
کمونیســتی نشــان می دادند. این تمایل از دیــد آمریکایی ها 
به مثابه زنــگ خطری بــرای گســترش کمونیســم در جهان 
بود. در نتیجــه یکی از اهــداف کاهش جمعیت جهان ســوم 
کاســتن از نیروهایــی بود که می توانســتند بــه طــور بالقوه به 

خدمت کمونیسم درآیند.
تحلیل گران شــرکت »رنــد« در آن زمــان برای رئیــس جمهور 
وقت آمریکا، لیندون جانســون، گزارشــی تهیــه کردند که در 
آن محاسبات مغرضانه ای انجام شده بود تا به اثبات رساند 
که کودکان متولد شده در جهان سوم دارای ارزش اقتصادی 
منفی هستند. در نتیجه با تولد کودکان بیشتر در کشورهای 
آســیایی، آفریقایــی و آمریــکای التیــن، فقــر در این کشــورها 
گسترده تر می شــود و نیز جمعیت انبوهی به وجود می آید که 
از طبقه کارگر بوده و آماده رهبری شدن توسط سوسیالیت ها 
و انقالب هــای کمونیســتی هســتند. بــر ایــن اســاس بدیهی 
اســت هیــچ دولتــی نبایــد اجــازه دهــد فقــر در بیــن مردمــش 
گســترش یابد و در نتیجه باید از افزایش جمعیت کشــور خود 

جلوگیری کند.
طبق این تجزیــه و تحلیل ها جانســون به این نتیجه رســید 
کنتــرل جمعیــت پرســودتر از  کــه 5 دالر ســرمایه گذاری در 
100 دالر ســرمایه گذاری در رشــد اقتصــادی اســت. متعاقــب 
کاهــش جمعیــت  حمایــت دولــت جانســون از برنامه هــای 
جهانی، کنگــره آمریکا نتوانســت خــود را از افتخار مشــارکت 
در ایــن جنایــت محــروم کنــد و در ســال 1966 قانونــی را بــه 
تصویب رســاند که طبق آن بودجه ویژه ای در اختیار آژانس 
توســعه بین المللی آمریکا قرار گرفت تا در برنامه های کنترل 

ج از کشور هزینه کند. جمعیت در خار
طبق ایــن قانــون مقرر شــد کــه تمامی کمک های مالــی دولت 
آمریکا به کشــورهای دیگر منوط به ســطح ابتــکارات و تمایل 
دولت های آن ها برای کنترل جمعیت خواهــد بود؛ به عبارت 
کمانــی کــه در جهــان ســوم آمریــکا را در عقیــم کردن  دیگــر حا

ین  سنگین تر
بخش برنامه 

کنترل جمعیت 
جهان نه در 

یکا که در  آمر
خارج از مرزهای 

این کشور در 
حال اجرا بود. 

در دوران جنگ 
سرد و تبلیغات 

کمونیست ها 
در اقصی نقاط 

جهان، مردم 
کشورهای فقیر 

ین تمایل را  بیشتر
به نظام کمونیستی 

نشان می دادند. 
این تمایل از دید 

یکایی ها به  آمر
مثابه زنگ خطری 

برای گسترش 
کمونیسم در جهان 

بود. در نتیجه 
یکی از اهداف 

کاهش جمعیت 
جهان سوم کاستن 

از نیروهایی بود 
که می توانستند 

به طور بالقوه به 
خدمت کمونیسم 

درآیند
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فرزند و زندگی

جمعیت های فقیر کشــور خود کمــک می کردند؛ مشــوق های 
فراوانی به دســت می آوردنــد و دولت هایی کــه همکاری های 
الزم را انجــام نمی دادنــد؛ با مشــکل مواجه می شــدند. طبیعتًا 
با توجه به ماهیت دولت های جهان ســوم پیش بردن چنین 
طرحی برای آمریکا ســخت نبــود و هولوکاســت واقعــی کنترل 

جمعیت با موفقیت به دست آمریکایی ها به اجرا گذاشته شد.

     اپیدمی
با تاسیس اداره جمعیت در آژانس توســعه بین المللی آمریکا 
در ســال 1966، دکتر رونهولت ریاســت آن را به عهده گرفت 
و تا ســال 1979 در این پســت باقی ماند. این اداره توانســت 
بــا صــرف میلیاردهــا دالر یــک امپراتــوری قدرتمنــد جهانــی 
بــرای شــبکه یکپارچــه برنامه های کنتــرل جمعیــت جهان 
ایجاد کنــد و به وجــود آمدن انســان هایی را که نظــام آمریکا 
نامطلــوب توصیفشــان می کــرد، متوقــف ســازد. رونهولــت 
فردی جامعه گریز بود که دکترای همه گیر شناســی داشــت و 
ظاهرا بارداری زنان را هم مانند آبله یا تب زرد نوعی بیماری 
تصور می کرد که باید ریشــه آن را از بین برد. برهمین اســاس 

عقیم سازی زنان بیشترین توجه او را جلب کرده بود.
او در ایــن کار آنچنــان شــدت عملــی نشــان مــی داد کــه گاه 
موجــب تنفــر و اشــمئزاز همکارانــش می شــد. بــرای مثــال 
اطالعات کارت ویزیت او روی وسائل پیشــگیری از بارداری 
چاپ شــده بود! رونهولــت ایــن کارت ویزیت را بــا یک حس 
لــذت و ســرافرازی بــه تمامی مراجعانــش تقدیــم می کــرد. او 
کارهای تبلیغاتی نامناســبی نیز برای تبلیغ عدم باردار شدن 
زنان انجام مــی داد. برای مثــال رونهولت برای جشــن های 
یادمــان 200 ســالگی تاســیس آمریــکا دســتور داد میلیون هــا 
نوع از وســائل پیشــگیری از بارداری که روی آن پرچم رنگی 
آمریکا چاپ شــده بــود تهیــه و در همــه ســازمان های کنترل 
جمعیــت تحــت مدیریتــش در سراســر جهــان پخــش شــود. 
او بــه وفــور در مــورد راهکارهــای پخــش مقادیــر بیشــتری از 
قرص هــای ضــد حاملگــی ســخن می گفــت و از هــر فرصتــی 
برای ژاژخایی در مورد برنامه های ضدانســانی اش اســتفاده 
می کرد. او در مصاحبه ای گفته بود یک چهارم از تمامی زنان 
بــارور جهــان بایــد عقیــم شــوند تــا برنامه هــای آمریــکا برای 
کنترل جمعیــت جهان به اهداف خود برســد و آمریــکا بتواند 

نظام اقتصادی مد نظر خود را حفظ کند.
رونهولت یــک نژادپرســت بــود و دیدگاه هــای نژادپرســتانه 
خود را در تمامی برنامه های کنترل جمعیت تســری می داد. 
ســیاهان را هنوز بــرده می دیــد؛ چنانکــه در ســال 2000 گفته 
بود: »ســیاهان آمریکایی بایــد از بخت و اقبال خــود ممنون 
باشــند که در قرون اولیــه بــرده داری رایج بوده اســت. چون 
گر چنین نبود؛ این ســیاهان آمریکایی امروز وجود نداشتند  ا
زیرا که اجداد آن ها به جای فروخته شــدن به بــرده داران به 

دست دشمنان سیاه پوست خود کشته می شدند.«

     تجارت مرگبار
رونهولــت به عنــوان رهبر برنامــه آمریکایی کنتــرل جمعیت 
جهــان، خود با شــرکت های داروســازی و ســاخت تجهیزات 

کــره می شــد و بارهــا اتفــاق افتــاده بــود کــه  پزشــکی وارد مذا
داروهــا و مــواد ضدحاملگــی تاریــخ مصــرف گذشــته، مضر و 
تســت نشــده را خریداری و بــه ســازمان های زیردســت خود 
فرســتاده بــود. برخــی از داروهــای ضدحاملگــی توزیع شــده 
ع اعالم شــده بودند و  توســط این ســازمان ها در آمریکا ممنــو
برخی نیز از ســوی ســازمان غــذا و داروی این کشــور مجوزی 
نداشــتند. وســائلی کــه رونهولت به کشــورهای جهان ســوم 
می فرســتاد میلیون ها زن جوان را نه تنهــا عقیم کرد بلکه به 

امراض دیگری نیز مبتال ساخت که موجب مرگ آن ها شد.
در  داروهــا  ایــن  از  برخــی  بــرای  کــه  اســت  توجــه  جالــب 
آمریــکا پرونده هــای قضایــی تشــکیل شــده و ســازندگان و 
کمه قــرار گرفتــه و محکوم شــده  تجویزکننــدگان مــورد محا
بودند. اما همین داروهای ضدبــارداری با تصمیم رونهولت 

در سراسر جهان سوم به طور رایگان بین زنان توزیع شد.
کمپانی هــای داروســازی فراوانــی توانســتند از ایــن تجــارت 
مرگبــار ســود فراوانــی کســب کننــد و نــه تنهــا بخشــی از این 
دالرها دوباره وارد برنامه کنترل جمعیت شــد؛ کارخانه های 
داروســازی ویژه ای نیــز برای این برنامه تاســیس شــدند. در 
تمام مــدت پیش بــرد ایــن برنامه هــا رونهولــت از البــی خود 
در کنگــره اســتفاده فراوانی بــرده و حمایت بیشــتری را برای 

برنامه های خود جلب می کرد.
در ســال 1968 بودجــه ای بالــغ بــر 36 میلیــون دالر در اختیــار 
رونهولت بود. در سال 1972 این بودجه ساالنه به 120میلیون 
دالر رســید. اما اوج شــکوفایی فعالیت های ضدانسانی برنامه 

کنترل و کاهش جمعیت جهان هنوز در راه بود.
در ســال 1968 بــا ورود رابــرت مک نامــارا به بانــک جهانی، 
برنامــه کنتــرل جمعیــت ابعــاد تــازه ای یافــت و از مــرز عقیم 
ســازی و جلوگیری از بــارداری گذشــت و به یــک جنگ تمام 
عیــار ضدانســانی و بیوتروریســتی تبدیــل شــد. مک نامــارا از 
باورمندان سرسخت کاهش جمعیت بود که همکاری های 
نزدیکی بــا رونهولــت داشــت. او که قبــل از به دســت گرفتن 
ریاســت بانــک جهانــی وزیــر دفــاع آمریــکا بــود و میلیون هــا 
نفــر را در ویتنام کشــته بــود این بــار سیاســت های آمریکایی 
ک ســازی نــژادی را در قالــب برنامه هــای ســازمان ملــل و  پا

بانک جهانی به خورد دولت های جهان سوم می داد.
مــک نامــارا بــا دیکتاتــوری تمــام دادن کمک هــای مالــی و 
وام های بانک جهانی به دولت های جهان سوم را منوط به 
پیگیری سیاست آمریکایی کنترل و کاهش جمعیت در این 
کشــورها کرد. دولت های جهان ســوم ضعیف تــر از آن بودند 
که بتوانند از وام هــای بانک جهانی صرف نظــر کنند. بدین 
ترتیــب به هــر آنچــه کــه از ســوی سیاســت مداران آمریکایی 

دیکته می شد گردن می نهادند.
پــس از ورود مک نامــارا به بانــک جهانی بود کــه پروژه های 
تولیــد و انتشــار عوامــل بیماری زایــی همچون ویــروس ایدز 
توســط آمریکا شــروع شــد و در کنــار برنامه هــای جلوگیــری از 
بــاروری، کشــتار آرام و بی ســرو صــدای مــردم جهان ســوم از 
کســن های آلوده و ویروس های ناشــناخته ساخته  طریق وا
شــده در آزمایشــگاه ها در دســتور کار برنامــه کنتــرل جمعیت 

قرار گرفت.    

در سال ۱۹۶۸ با 
ورود رابرت مک 

نامارا به بانک 
جهانی، برنامه 
کنترل جمعیت 

ابعاد تازه ای یافت 
و از مرز عقیم 

سازی و جلوگیری 
از بارداری 

گذشت و به 
یک جنگ تمام 
عیار ضدانسانی 

یستی  و بیوترور
تبدیل شد. مک 

نامارا از باورمندان 
سرسخت کاهش 

جمعیت بود که 
همکاری های 

نزدیکی با 
رونهولت داشت. 

او که قبل از به 
گرفتن  دست 

یاست بانک  ر
یر  جهانی وز
یکا  دفاع آمر

بود و میلیون ها 
یتنام  نفر را در و
کشته بود این 

بار سیاست های 
یکایی  آمر

پاک سازی 
نژادی را در 

قالب برنامه های 
سازمان ملل و 

بانک جهانی به 
خورد دولت های 

جهان سوم می داد
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مختلــف در حــال تشــویق کــردن جوانــان بــه ازدواج و تولد 
فرزند بیشتر هستند.

خ ازدواج و از ســوی دیگر  از ســال 1990 و به دنبال کاهــش نر
ح هــای تشــویقی بــرای ازدواج در  افزایــش میزان طــالق، طر
ح ارائــه تســهیالت مالی،  اروپــا اجــرا شــد. بر اســاس ایــن طــر
کاهش پرداخت مالیات شهروندی، اختصاص بودجه های 
خــاص بــه زوج هــای جــوان بــه منظــور ترغیــب جوانــان به 
ازدواج انجام می شــود. علت اصلی اعطای ایــن امتیازها نیز 
افزایش ارزش هــای خانوادگــی و کاهش شــمار فرزندان تک 

ح شده است. والدینی مطر
خ ازدواج در انگلیــس طــی ســال های  بــه عــالوه کاهــش نــر
اخیر موجــب نگرانی مســئوالن این کشــور شــد؛ تــا جایی که 
3 ســال پیش نخســت وزیــر این کشــور اعــالم کــرد: خانواده 
پایه و اســاس جامعه را تشــکیل می دهد و به منظــور ترغیب 
افــراد جامعه به تشــکیل خانــواده، زوج های جوان مشــمول 
تخفیــف مالیاتی خواهند شــد. از ســوی دیگر فرزنــدآوری به 
عنــوان یکــی از مســائل مهــم در سیاســت گذاری های دولت 
بریتانیا به شــمار مــی رود و دولت بــرای تشــویق زوج ها برای 
تولد فرزند بیشتر امتیازات و تســهیالت مالی، شغلی و رفاهی 
گــون بــه آن هــا ارائــه می دهــد. بــه طــوری که بر اســاس  گونا
ح های تشــویق به فرزندآوری، مادران شــاغل می توانند  طر
بــرای تولــد فرزنــد خــود حــدود 52 هفتــه مرخصــی زایمــان 
دریافــت کننــد و در ایــام ایــن مرخصــی نیــز از تمامی مزایــای 

شغلی و ارتقا جایگاه بهره مند خواهند شد.
از ســوی دیگر دولــت انگلیــس برای تولــد هر فرزنــد، عالوه 
بر اعطا انــواع کمک هزینــه به والدیــن، خدمــات مختلفی 
ازجمله امکانــات رفاهــی در ایــام تحصیل کــودک و تأمین 
هزینه هــای رشــد طفــل را بــرای والدیــن فراهــم می کنــد. 
بــا وجــود مصــوب بــودن شــرایط قانونــی بــرای تشــویق 
شــهروندان بــه ازدواج و بــه ویــژه فرزنــدآوری در انگلیس، 
خ ازدواج جوانــان  شــاهد تــالش بریتانیــا بــرای کاهــش نــر
در کشــورهای دیگــر از جملــه کشــورهای مســلمان و ایران 
کــه از طریــق رســانه رســمی این کشــور و  هســتیم. تالشــی 
بــه صــورت غیرمســتتقیم در حــال انجــام اســت و معایــب 

ازدواج، تجرد را به افراد القا می کند.    

شــبکه بی بی ســی چندی پیــش پرونده ویــژه خبــری برای منصــرف کــردن جوانان 
مســلمان و فارســی زبــان از ازدواج منتشــر کرد، ایــن در حالی اســت که سیاســت های 
تشــویق بــه ازدواج و فرزنــدآوری در این کشــور جریــان دارد. »آیا زنــان مجرد شــادترند؟« این 
عنوان خبری بود که چندی پیش بخش فارســی زبان شــبکه بی بی ســی آن را منتشر و برای 
گرام خود نیز پرداخت. خبری که شاید در  بیشتر دیده شدن خبر، به تبلیغ آن در صفحه اینستا
ابتدا یک مطلب پژوهشــی و تحقیقی به نظر آید اما کمی دقت به مضمون آن نشــان می دهد 

که این مطلب تنها یک پژوهش نیست و شروعی برای یک هدف بلند مدت است.
هدفی به نام »کاهش ازدواج و جمعیت کشــورهای فارســی زبان و مســلمان« که پشــت ظاهر 
عادی و معمولــی اخبار بی بی ســی پنهان اســت اما نشــان از تالش بــرای بــه راه انداختن یک 
جریان فکــری می دهد. جریانی که ســناریوی اولیــه آن در قالب یک خبر پژوهشــی آن هم در 
بخش فارسی زبان شبکه بی بی ســی منتشر می شــود و نگارش مطلب به حدی زیرکانه است 

که مخاطب تصور وجود جریانی فکری برای تغییر شیوه زندگی را حس نمی کند.
این ســناریو با انتشــار خبری با مضمون اینکه »آیا زنان مجرد شادترند؟« شــروع شد. در ادامه 
این مطلب نیز بی بی ســی به برخــی مزایای تجرد پرداخته و نوشــته اســت: »مجردهــا روابط 
اجتماعی بهتــر و محکم تری دارنــد، از تحصیالت بهتری برخوردارند و از شــغل خود بیشــتر از 
افراد متأهل لذت می برند، غذاهای سالمتر می خورند و در سن پیری تنهایی را کمتر احساس 
می کنند. تازه ترین پژوهش ها نشــان می دهــد مجردها 25 درصد جمعیت عصر پســاصنعتی 
را تشــکیل می دهنــد. فرصت هــای شــغلی، آزادی هــای مالــی، شهرنشــینی، آزادی زنــان، 
ســکوالریزم جهانی و نظام های رفاهی سبب شــده اند که نیازهای اقتصادی، اجتماعی افراد 

به ازدواج و تشکیل یک خانواده ای سنتی کاهش یابد.«
در ادامــه ایــن مطلب نیــز تجربه چنــد بانــوی آســیایی و مســلمان از کشــورهای افغانســتان و 
ح آراســتن چهره تجرد در  ح شــده و به این شکل طر کســتان درباره مزایای مجرد بودن مطر پا
مقابل ازدواج کلید می خورد. به نحوی که بازگو کردن احساس دختری افغانستانی از مزایای 

طالق و گرفتن جشن طالق نیز بخشی از خبر بی بی سی را تشکیل می دهد.
در بخش دیگری از این مطلب نیز با تشــویق زنــان و دختران به حمایــت از افزایش تجرد، به 
توهین به شــخصیت وجودی زن و انکار غریزه انسانی »تولید نســل« پرداخته شده است. به 
طوری که در ادامه این خبر آمده: »ما همه باید با هــم به حمایت از دخترانی برخیزیم که خود 
را فراتر از وســیله تولید نســل و ارضای خاطر دیگران می بینند و به آنــان اطمینان دهیم که به 

نیرو و همت شان باور کرده و به دیده قدر نگریسته می شوند.«
اما نکتــه قابل توجه آن که حمایت شــبکه بی بی ســی از تجــرد و تالش بــرای منصرف کردن 
جوانــان از ازدواج تنهــا بــه بخــش فارســی زبــان ایــن شــبکه محــدود می شــود. بخشــی کــه 
مخاطبان اصلی آن کشــورهای مســلمان نشــینی از جمله افغانســتان، تاجیکســتان و ایران 
هســتند. تالش رســانه رســمی بازتاب دهنده خط فکری رسانه رســمی انگلیس برای کاهش 
آمار ازدواج، کاهــش فرزنــدآوری و در نهایت کاهش جمعیت در کشــورهای آســیایی به ویژه 
ایران در حالی انجام می شود که دولت انگلیس و دیگر کشــورهای اروپایی با ارائه تسهیالت 

تشویق
زیست مجردی

دختران مسلمان 

نسخه انگلیس 
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شـاخص های جهانـی بـه روشـنی حاکـی از آن اسـت کـه میـزان جمعیـت یـک 
کشـور بـر حوزه هـای گوناگـون اقتـدار آن کشـور تأثیـرات عمیقـی دارد. ایـن 
موضوع در دیدگاه رهبر معظم انقاب در خصوص موضوع افزایش جمعیت 

نیـز مشـهود اسـت، مطلـب زیـر بـه نقـل از »مشـرق« بـه همیـن مسـأله می پـردازد.  

پس از انتشار بیانات رهبر معظم انقالب درخصوص افزایش 
جمعیــت، رســانه های بیگانه تالش کردنــد با ارائه »بخشــی 
از حقیقــت« مولفه هــای مهــم مســتتر در بحــث جمعیــت را 
غ از نیت های شــوم معاندین نظام و  وارونه نمایی کنند. فار
هراس آنان از »ایران پرجمعیت« آنچه در ادامه می آید نشان 
می دهد بی تردید بیانات رهبر فرزانــه انقالب که با محوریت 
»جمعیت به عنــوان مؤلفه اقتــدار ایران« منتشــر شــد، کاماًل 

رهنمودهایی کارشناسی شده و صحیحی بوده است.

     زیربنای رشد
نه تنهــا برآوردهــای داخلــی، بلکــه شــاخص های جهانــی 
کــی از آن اســت که میــزان جمعیت یک کشــور  به روشــنی حا
گــون اقتــدار آن کشــور تاثیــرات عمیقــی  بــر حوزه هــای گونا
دارد. در حــوزه نظامی بــرای ســنجش قــدرت نظامی یــک 
گــون جمعیتی ســنجیده می شــود.  کشــور، مولفه هــای گونا
جمعیــت کل، نیــروی در دســترس، نیــروی نظامی مناســب 
برای خدمت، نیروی نظامی به ســن خدمت رسیده، نیروی 
نظامی فعــال و نیــروی نظامــی رزرو برخــی شــاخص هایی 
هســتند که بــرای ســنجش آمادگی قــوای نظامی هر کشــور، 

مورد سنجش قرار می گیرند.
خ بــاروری در  در حــوزه اقتصــادی نیــز دربــاره تأثیــر عمیق نــر
اقتصاد هر کشــور اتفاق نظــر وجــود دارد. »پل ساموئلســون« 
در مقالــه ای به نــام »یک مدل دقیــق وام مصرفی بــا یا بدون 
خ بــاروری انســانی«  قــرارداد اجتماعــی پــول« اثبات کــرد »نر
بهتریــن عامــل تحــرک و تکامــل اقتصــاد هــر کشــور اســت. 
»هنری هارود«، اقتصاددان برجســته رشــد جمعیت را عامل 
رشــد طبیعی اقتصاد می داند. همچنین مطابق نظر »رابرت 
خ رشــد  ســولو« اقتصــاددان مشــهور آمریکایــی، افزایــش نــر
گر چه »ذخیره سرانه ســرمایه« و همچنین »تولید  جمعیت،  ا
ســرانه« کمتری را بــرای اقتصاد رقــم خواهد زد، لیکن »رشــد 
پایا« و »توان اقتصادی باالتری« را به وجود می آورد. »ادموند 
فلپس« به رابطــه دقیق بین رشــد اقتصادی و رشــد جمعیت 

دست یافت که به »قاعده طالیی رشد« مشهور شد.
خ رشــد  بر اســاس ایــن قاعــده، کارایــی نهایی ســرمایه، با نر
جمعیت برابر اســت، به عبــارت دیگر، رشــد اقتصــادی تابع 
خ رشد جمعیت است. این نظریه را اقتصاددانان  مستقیم نر
دیگــری ماننــد »موریــس الــه« و »جــان نیومــن« نیــز تأییــد 
کرده انــد. »ســیمون کوزنتــس« با بررســی آهنگ رشــد درآمد 
ســرانه و آهنــگ رشــد جمعیــت در کشــورهای مختلــف، بــه 
این نتیجه رســید کــه همبســتگی معنــی داری بیــن کاهش 
یا افزایــش جمعیت با درآمد ســرانه وجــود نــدارد. »کنت آرو« 
و همکارانــش در ســال 2003 اعــالم کردنــد جمعیــت شــکلی 
از ســرمایه اســت، بــر این اســاس، بــا کنتــرل جمعیت، رشــد 

اقتصادی کنترل و محدود می شود.

     روند دو هزار ساله 
بر اســاس گزارش ها، رونــد تغییــرات جمعیــت روی زمین در 
گــذر تاریخ بســیار جالــب توجــه اســت. پیــش از رخدادهایی 
کاهــش  برنامه هــای  همچنیــن  و  جنســی  انقــالب  ماننــد 

پایگاه اطالع رســانی دفتر حفظ و نشــر آثار حضرت آیــت اهلل العظمی خامنه ای بیانات 
معظم له را در دیدار با جمعی از زوج های جوان به مناســبت یکم ذی الحجه، ســالروز 
ازدواج حضرت علــی)ع( و حضرت زهــرا )س( در مــرداد 1398 منتشــر کرد. بخشــی از بیانات 
رهبــر معظــم انقــالب در دیــدار زوج های جــوان از ایــن قرار بــود: »مــردم کشــور ما امــروز گوش 
می کننــد، حرفــی ندارند؛ آن کســانی کــه این حرف بــه آن ها می رســد، حرفــی ندارنــد و گوش 
می کنند منتها مسئولینی که بایســتی عماًل دنبال کنند و زمینه ها را فراهم کنند، آن کار الزم را 
انجــام نمی دهند. البتــه مســئولین ]رده[ بــاال می گوینــد »قبــول داریم« امــا مســئولین میانی 
درســت عمل نمی کنند؛ به هرحــال افزایش فرزنــد باید به صــورت یک فرهنگ در بیاید. شــما 
ببینید، در بعضی از کشورهای غربی؛ مثاًل در آمریکا خانواده ای پانزده تا بچه دارند، بیست تا 
بچه دارند و از این قبیل؛ تشویق ]هم[ می شوند و هیچ کس مذمتشــان نمی کند. اما نوبت به 
کشــور ما که می رســد، این طرف قضیه تشــویق می شــود، ]یعنی[ کم فرزندی و ماننــد این ها، 

بنابراین این هم یک نکته است که ان شاءاهلل باید مورد توجه باشد.«

زیرساخت اقتدار
هراس دشمن از »ایران پرجمعیت« برای چیست؟
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جمعیــت در غــرب، جمعیت جهــان از ابتدای ســده بیســتم 
رشــدی بی ســابقه به خود گرفته بــود. دلیل اصلی این رشــد 
بی ســابقه شــاید همه گیــری بهداشــت و درمان بوده اســت؛ 
کنون این روند افزایشــی بــه دلیل سیاســت های فرهنگی و  ا
اجتماعی غرب بسیار کند شــده است. روند افزایش جمعیت 
کنــون بیانگر آن اســت که  جهــان از ابتــدای میــالد مســیح تا
کنــون از 7/6 میلیــارد نفــر فراتــر رفتــه  جمعیــت جهــان هم ا
خ افزایش ســاالنه جمعیت، 1/09 درصد است که با  است. نر
این حساب هر سال حدود 82 میلیون نفر به جمعیت جهان 
اضافه می شــود. چین بــا بیــش از 1/4 و هندوســتان با 1/35 
میلیــارد نفــر کشــورهای اول و دوم پرجمعیت دنیا هســتند و 
مجموعًا 36 درصد جمعیت جهــان را در خود جای داده اند، 
پس از ایــن دو، ایاالت متحده با 326 میلیــون نفر در جایگاه 
ســوم قــرار دارد. ایــران بــا حــدود 82 میلیــون نفــر، جایــگاه 

هجدهم را به خود اختصاص داده است.
موضــوع مهم دیگــر در این زمینه، شــرایط افزایــش جمعیت 
جهان در گذر تاریخ اســت. برآوردها نشــان می دهد جمعیت 
جهان در سده های اول میالد مسیح)ع( کمتر از 200 میلیون 
نفر بود. این جمعیت در ســال 1000، به حدود 270، در ســده 
1500 به حدود 450، و در ابتدای ســده 1700 به 600 میلیون 
نفر رســید. از ایــن زمان بــا توجــه به تحــوالت فناوری، رشــد 
جمعیــت شــتاب بیشــتری گرفــت، چنانکــه طــی 150 ســال 
پــس از آن، در ســال 1850، جمعیــت جهــان دو برابــر شــده و 
از مــرز 1/2 میلیــارد نفــر گذشــته بــود. ایــن جمعیت در ســال 
1900 بــه 1/6 میلیارد نفر رســید. در قرن بیســتم، بــا توجه به 
مولفه های متعدد بهبود سبک زندگی، رشد جمعیت شتاب 
مضاعف گرفــت، چنانکه در ســال 1950، جمعیــت جهان از 
2/5 میلیارد نفــر فراتر رفت. پس از آن، بــا روندی تصاعدی، 
در نیمــه دوم قــرن بیســتم، 3/5 میلیــارد نفــر بــه جمعیــت 
جهان افزوده شــد و از مرز 6 میلیارد نفر گذشت. با روند فعلی 
پیش بینی می شــود ایــن جمعیت در ســال 2050، بــه حدود 
10 میلیــارد نفر برســد. نکتــه قابل تأمــل اینکه طــی نیم قرن 
خ افزایــش جمعیــت جهــان از حــدود 2 درصد به  گذشــته، نر
کم  حــدود 1/1 درصد کاهش داشــته اســت. در این میــان ترا
جمعیت نیز شــایان توجه است. ســرانه نفرات به ازای زمین 
در دســترس، از 19 نفر به 51 نفــر در هر کیلومترمربــع افزایش 
داشــته اســت. ترکیــب جمعیتــی ادیــان در جهان نیــز جالب 
اســت. بر اســاس آخرین مطالعــات، در ســال 2010 میالدی،  
میــان حــدود 7 میلیــارد جمعیــت جهــان، 2/2 میلیــارد نفــر 
مســیحی، 1/6 میلیارد نفــر مســلمان، 1/1 میلیــارد بی دین، 
1 میلیــارد هنــدو، 500 میلیــون بودیســت، 400 میلیــون نفــر 
معتقد به ادیان نوظهور، 58 میلیون نفر معتقد به آیین های 

متفرقه و کمتر از 14 میلیون نفر یهودی بوده اند.
رونــد تصاعــدی افزایش جمعیــت و همچنیــن قحطی های 
ناشی از توزیع نامتوازن غذا در جهان، دست مایه تبلیغ روی 
ح می کرد؛  ایده ای شــد کــه کاهــش جمعیــت جهــان را مطــر
غافــل از اینکــه ایــن ایــده، در یک پــازل بزرگ تــر و از ســوی، 
محافلــی کــه جمعیــت را به عنــوان مؤلفــه اقتــدار »دیگران« 

هدف گرفته اند،  هدایت می شود.    

داشتن فرزند 
محدودیت نیست

دارنده مدال طالی المپیاد ادبیات:

قهرمان المپیــاد ادبیــات درباره انگیــزه خود از بــردن فرزند خردســالش به 
دیدار نخبگان بــا رهبر انقالب گفــت: هدفم ایــن بود تا به فرهنگ ســازی 
بپردازم که با داشــتن فرزند هم می توان به موفقیت  دســت پیدا کــرد. زهرا هدایتی 
کــه در دیــدار امــروز مــدال آوران  متیــن، دارنــده مــدال طــالی المپیــاد ادبیــات 
المپیادهای علمی و اعضای تیم ملــی والیبال جوانان ایران بــا رهبر معظم انقالب 
حضور داشــت، درباره انگیــزه خــود از همراه بــردن فرزند خردســالش در ایــن دیدار 
ع  گفت: هدف مــن این بود تا با اقدامی نمادین به فرهنگ ســازی حــول این موضو
بپردازم که با داشتن بچه هم می توان به موفقیت  در عرصه های مختلف از جمله 

عرصه علمی دست پیدا کرد.
وی در توصیــف فضــای دیدار نخبــگان بــا رهبر انقــالب گفــت: بنــده در دیدارهای 
عمومی رهبر انقالب با نخبگان حضور داشــته ام، اما فضای این دیدار، صمیمانه تر 
ح  از دیدارهای عمومی بــود و نخبگان حاضر در جلســه، راحت تر نکات خــود را مطر
کردند. هدایتی، توصیه رهبر انقالب در این دیدار را مبنی ســم بودن ناامیدی برای 
نخبــگان را مــورد اشــاره قــرار داد و گفــت: این توصیــه، توصیه بســیار مهمی اســت 
و نخبــگان باید آن را آویــزه گوش خود داشــته باشــند. دارنده مدال طــالی المپیاد 
ادبیات درباره اثر گذاری دیدار با رهبر انقالب در انگیزه نخبگان گفت: به قول یکی 
گر مدال های رنگارنک ما، همین یک نتیجه را داشــته  از آقایان حاضر در جلســه، ا
باشــد که با رهبر انقالب مالقات کنیم و بتوانیم با ایشــان ســخن بگوییــم، برای ما 
ح کردم،  کافی اســت. هدایتی افزود: یکی از نکاتی که در دیدار با رهبر انقــالب مطر
انتقاد از بهــا ندادن بــه مقوله فرزنــدآوری در برخی ســطوح کشــور و فراهــم نکردن 
برخی تســهیالت در این زمینه بود. رهبر معظم انقالب در ســخنان خود با اشاره به 
زهرا هدایتی متین، گفتند: »حضور این خانم محترم به همراه همسر و فرزند خود، 
نشان می دهد خانم ها با داشتن همسر و فرزند نیز می توانند به موفقیت های بزرگ 

دست یابند.«    
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اوســت. آیا می تواند تبدیل به همان کسی شــود که خودش 
می خواهد؟

زمینــه ای خــود زندگی نامــه ای در پــس ایــن پرســش نهفته 
اســت. من در بوســنی و هرزگووین، در خانواده ای مســلمان 
زاده شــدم و 30 ســال نخســت زندگــی ام را آنجــا بــودم. بلوغ 
من هم زمان با جنگ های وحشیانه قومی اوایل دهه 1990 
بــود، بنابراین به ســوی هویتــی فرهنگی هل داده شــدم که 

می گفتند متعلق به من است.
مورد آزار قرارگرفتن به دلیل مسلمان بودن، باعث شد نوعی 
مقاومت فردی و فرهنگی در من به وجــود بیاید؛ این هویت 
کــی قــرار گرفتــه را پذیرفتــم و آن را ســتایش کردم؛  مــورد هتا
بدین ترتیب بود که رفته رفته تبدیل به یک مسلمان شدم. 
گرچه مورد طعن و آزار قــرار گرفتن را با آغوش بــاز پذیرفتم و  ا
آن را متعلق به خودم کردم، بااین حــال، خیلی زود فهمیدم 
که به خود بســتن یک هویت، به عنوان شــکلی از مقاومت، 
اوضاع را بدتــر می کند. چنین هویتی درســت مثل پوشــیدن 
جامه ای تنــگ و نامرغوب بود که باعث می شــد در سرتاســر 
بدن احســاس خــارش کنــی و بــه خــودت بگویــی ای کاش 

لباس راحت تری پوشیده بودم.

     فرایند خودآفرینی
من فلســفه ارزشــی توصیف ناپذیــری را در فراینــد خودآفرینی 
داشــتم. ایــن فلســفه نه تنهــا بــه من کمــک کــرد کــه بدانم و 
بپذیرم کــه کیســتم، بلکــه ابزارهایــی در اختیــارم نهــاد تا آن 
جامه تنــگ را از تــن بــه در آورده و جامــه ای مناســب تر بیابم. 
یکــی از نخســتین اندیشــمندانی کــه الهام بخش ایــن فرایند 
بــود، »هانــا آرنــت« اســت. زمانــی کــه بــرای نخســتین بــار بــا 
عقایــد و دریافــت او از آزادی آشــنا شــدم، بی درنــگ خــودم را 
در اندیشــه هایش پیــدا کــردم. آزادی از دید آرنــت، به معنای 
ظرفیتی اســت بــرای آغــازی دوبــاره و ایــن ظرفیت برآمــده از 
ظرفیــت عمــل اســت؛ یعنــی ویژگــی ای کــه تمامی انســان ها 
بــا آن زاده می شــوند. ریشــه آزادی بــرای آرنــت، در مفهــوم 
»زایشــمندی« نهفته اســت؛ یعنی در این واقعیــت که هر تولد 
تازه،  نمایانگر ظهور تازگی در جهان است. فرزندان نیز بخشی 
از بنیان تازه هستند؛ آن ها تجسم واقعی آزادی و رهنمونی به 

سوی ساختارمندسازی جهان اجتماعی مان هستند.
نمونه تاریخی محبوب آرنت برای زایشمندی، انقالب آمریکا 
است؛ یعنی عملی رادیکال برای آوردن آزادی به جهان و من 
متوجه شــدم جســتجویم برای جهان جدید، نوعی جستجو 
برای یافتن خویشــتن جدیــد بود. بــه محض آن که در شــهر 
تازگی های ابدی، یعنی نیویورک مستقر شدم، آغازی دوباره 

یافتم؛ با فرزندی که متعلق به خودم بود.

     تازگی بنیادین
در آن شــب های بی خوابــی، همانطــور کــه دخترم بــه زندگی 
ج از رحــم خــو می گرفــت، مــن هــم بســیار بــه آرنــت فکــر  خــار
گر دختــرم یک  می کردم. بــه یــاد دارم کــه از خــودم پرســیدم ا
تازگــی بنیادیــن در ایــن جهــان اســت، چگونــه می توانــم بــه 
او کمک کنــم تازگــی اش را حفظ کنــد و یگانگی اش ســرکوب 

گهان دود می شود و  کم بوده، نا با تولد کودک در خانواده روالی که همیشه در خانه حا
قواعد تازه ای شکل می گیرد. ساعت های طوالنی بی خوابی و نگرانی درباره سالمت، 
تغذیه و تربیت نــوزاد؛ پدر و مادر را بــه آدم هایی تبدیل می کند که قبل از بچه دار شــدن، برای 
خودشان هم باورنکردنی به نظر می رسیده است. یک فیلسوف بوسنیایی تعریف می کند که 
چطور تولد دخترش حتی مســائل فلســفی ذهــن او را نیز عوض کــرد. او تولد بچــه را به انفجار 

یک بمب در زندگی تشبیه می کند.
الدار ســاراجلیچ در ایــن خصــوص می گوید: فلســفه همــواره برایم از پــدر بودن جذاب تــر بوده 
اســت. عادت کــرده بــودم زندگــی ام را مثــل زنجیــره ای از مطالعه، ســفر و مداقه در خاموشــی 
گــر چــه می پنداشــتم باالخــره روزی فرزنــدی خواهم داشــت، اما چنــدان بــه آن فکر  ببینــم. ا

نمی کردم. پدر بودن، جایی در زندگی وقف فلسفه من نداشت.
با این حال در ســال 2014، ســه ماه پس از آن که از رســاله دکترایم دفاع کــردم، دخترم به دنیا 
آمد و همه چیز دگرگون شــد. در یک تابســتان، هم پدر شــدم و هم فیلســوف. هــر دوی این ها 
در وجودم آمیخت و هویتی برایم آفرید که به تمامی تازه بود. پیش از تولد دخترم، به فلســفه 
سیاســی عالقه داشــتم و مســائل مورد عالقه ام معطــوف بود به عدالــت سیاســی و اجتماعی، 
لیبرالیســم و مشــروعیت؛ ســپس، همانطور که فرزنــدم در رحم مادرش رشــد می کــرد، عالیق 
جدیدی نیــز در ذهن مــن بال و پــر می گرفــت. همســرم فرزندی بــه دنیــا آورد و فرزندمــان نیز 

اندیشه هایی تازه.
رفته رفته دریافتم والد بودن، راه هایی بی شــمار برای اندیشــیدن فراهم می آورد. فیلسوفان 
گون درباره والد بودن می پرســند. آیا توجیهی اخالقی برای بچه دار  عمومًا پرســش هایی گونا
کنون که خود را هم زمان فیلسوف  شــدن وجود دارد؟ ابعاد اخالقی پرورش کودک چیســت؟ ا
و والد می یافتم، شــروع به پرسیدن پرســش هایی مشــابه کردم. چگونه باید فرزندم را تربیت 

کنم؟ چطور می توانم پدر خوبی باشم؟

     هم ترس، هم رضایت
بیشــتر والدینی که تــازه فرزندشــان متولد شــده می دانند کــه نخســتین فرزنــد داری آمیزه ای 
اســت از رضایت، ترس، یاس و مهمتر از همه، بی خوابی؛ در همان انــدک لحظات بی خوابی 
در نخســتین ماه های پدر شــدن بــود که تمرکز فلســفی مــن معطوف به پرسشــی خاص شــد. 
دختر من، در بزرگسالی، به چه کســی تبدیل خواهد شــد؟ هویتش چه خواهد بود؟ همچنان 
که به پیچ و تاب تن کوچکش نــگاه می کردم، به آینــده محتملی فکر می کــردم که پیش پای 

تولد اندیشه های نو
فیلسوف ݣݣبوسنیایی از ݣݣارتباط ݣݣفرزند و فلسفه می گوید

الدار ساراجلیچ؛ ترجمه آرش رضاپور
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فرزند و زندگی

نشــود؟ چگونه می توانم این هســتی تازه و کوچک را پرورش 
دهم و بگذارم خودش باشد و نه کسی دیگر؟ چه کار می توانم 
انجام دهم تا دخترم همچون فردی اصیل تربیت شود؛ یعنی 
رونوشتی از من و زمینه ام نباشد؛ یا حتی از نسخه ای برآمده از 

انتظارات فرهنگی زمان و مکان تولدش نباشد.
شــب های بی خوابی بارورتر از آنــی بود که فکــرش را بکنید. 
نخســت اینکه، متوجه شــدم حق با آرنت اســت؛ فرزندان ما 
از بیــخ و بــن موجودیت هایی تازه هســتند و همیــن گونه نیز 
گرچــه درک چنین چیزی دشــوار  می باید بــا آنان رفتــار کرد. ا
اســت؛ به ویــژه بــرای والدینی که تــازه فرزنــددار شــده اند و از 
یافتن مشــابهات میان خودشــان و نوزادشــان لذت می برند 
)ببین عزیزم! دماغش به من رفتــه!( اما هم از نظر اخالقی و 

هم از نظر عملی الزم است چنین کاری را نکنیم.
دختر من، صرف نظــر از ژن هایی که از مــادرش و من به ارث 
برده، انســانی اســت منحصر به فــرد و هیچ محتمل نیســت 
که حتی من بتوانم آینده او را پیش بینــی کنم؛ تعیین کردن 
این آینده کــه دیگر جــای خــود دارد. آیــا هویــت او مطابق با 
انتظــارات من اســت؟ مــن اصاًل حــق نــدارم چنیــن انتظاری 

داشته باشم.

     شالوده خرد
بــرای آنکــه فرزنــدان، نــه همچــون محصــول انتظــارات 
والدین، بلکــه به عنوان انســان هایی اصیل پــرورش یابند، 
بایــد بیاموزنــد که هویتشــان بر شــالوده خــرد بنا می شــود، یا 
به کالم دیگر؛ بر حقانیت عقالنی اســتوار اســت و خود مفهوم 

هویت از چنین برداشتی از خرد استخراج شده است.
گر هویت فــردی عقاید خاصی باشــد که فرد دربــاره خویش  ا
گاه فرد و  دارد، بنابراین همواره محصول روابط میــان خودآ
مجموعه ای از واقعیات است. بر این اساس، بسته به اینکه 
گون چه باشــد، دالیــل هویت یابی نیز  ماهیت واقعیات گونا
می توانــد متفاوت باشــد. دالیلی کــه مبتنی بــر واقعیت های 

تاریخی، محیطی و تجربی هستند.
گر فرزندی، در مدرسه یا به یاری روابط اجتماعی، شیوه ای  ا
دیگر بــرای زندگــی بیابــد، بپذیــردش و مصمم شــود آنگونه 
زندگی کند، والدیــن باید به این موضوع احتــرام بگذارند که 
فرزندشــان می توانــد دلیلــی درســت بــرای انحــراف از مســیر 
فرهنــگ خانوادگی شــان داشــته باشــد. ممانعــت فرزنــدان 
از اقــدام براســاس دالیلی کــه می یابند، بــدون آن که صحت 
دالیل شــان را بســنجیم، خیانتــی بــه ارزش و معنــای رابطه 

والد و فرزندی است.
دیگر اینکه، متوجه شــدم والد بودن تمرینی اســت بی مانند 
در خودشناســی؛ یعنی فرصتی برای کشــف خودتــان فراهم 
می کنــد. پدر شــدن به من کمــک کرد چشــم انداز فلســفی ام 
را بهتر بفهمــم و درک کنم. اندیشــیدن دربــاره عقالنیتی که 
می توانــد خویشــتن آینده دختــرم را شــکل دهــد، کمک کرد 
تــا عقالنیــت نهفتــه در پــس هویــت فلســفی و فــردی خــود 
گــر بخواهــم روشــنتر ســخن بگوییــم، مــن کــه  را دریابــم؛ ا
مهاجری در ایاالت متحده هســتم، دو تابعیت و دو فرهنگ 

در خود دارم.

همیــن موضــوع بــه شــکلی تاثیرگــذار دلیــل عالقــه مــن بــه 
موضوعات فلســفی خاصی اســت. درســت اســت کــه من در 
ایاالت متحــده زندگی می کنم، اما هســتی ام در مرز دو کشــور 
اســت. من هیچگاه نمی توانم بدون این هر دو )بوســنیایی 
و آمریکایی( باشــم. دوگانگی، پیش فرض هستی شــناختی 
گاهم  من است. بنابراین پیوسته از ســاز و کارهای فرهنگ آ
مــدام  را می بینــم،  کناره هــای فرهنــگ  و چــون همیشــه 

پیرامون هسته اش پرسشگری می کنم.
حتــی عقیده من دربــاره حق فرزنــد به داشــتن هویتی اصیل 
نیــز در برگیرنــده دوگانگــی آن ســنت های فلســفی اســت که 
زیربنــای ایــن عقیــده را شــکل داده اســت. بــرای نمونــه، 
اصالــت، از نظــر ســنتی، دعــوت بــه هم اندیشــی از ســوی 
رمانتیک هایــی ماننــد روســو بــوده اســت کــه معتقــد بودنــد 
پیشرفت روشن اندیشی سبب زدودن فردیت افراد می گردد. 
همه مــا اصیل به دنیــا می آییــم، اما همچون یک رونوشــت 
از دنیــا می رویم. تمــدن چیزی اســت کــه فاصله میــان تولد 
و مــرگ مــا را شــکل می دهــد؛ تمدن مــا را بــه گونه ای شــکل 
می دهد که اغلب در تضاد با بخش هایی از خویشتن ماست 

که طبیعت در وجودمان به ودیعه نهاده است.

     گرداب بی معنایی
دیگــر  و  برمــن  مارشــال  مونتســکیو،  روســو،  دیدگاه هــای 
اندیشــمندانی کــه ســودای برهــان آوری برای نوعی هســتی 
اصیل را داشته اند، همیشــه به شکلی خاص مرا مفتون کرده 
اســت. بااین حــال، اصــرار بــر اینکه فــرد با دســتیابی بــه خرد 
و ارزیابــی آن بــه اصالت می رســد، بازتابــی اســت از روش ها و 
اندیشــه هایی که در ســنت متفکران روشــن اندیش می توان 
ســراغ گرفت. من، برخالف رمانتیک ها، معتقدم به کارگیری 
و ترویج خــرد کمک می کند خویشــتن حقیقی مــان را بیابیم. 
خــود بیگانگــی محصــول ذهنــی غیرمنطقی اســت. مــن نیز 
گاهــی و خرد  ک عقیــده دارم هویــت حاصــل آ ماننــد جــان ال
است و تا زمانی که معقول نباشیم، نمی توانیم اصیل باشیم.

حاال دیگر شــب های بی خوابی بــه همراه یک نوزاد را پشــت 
کنون دخترم 4 ســاله است؛ با هویتی متعلق  سر گذاشته ام. ا
به خودش و اراده ای آهنین برای انجام هر آنچه دلخواهش 
اســت. با این حــال، برخــی شــب ها؛ نیمه شــب ها، نگرانی از 
آینــده غیر منتظــره گریبانــم را می گیــرد، آرامشــم را می تاراند 
و وادارم می کنــد همه چیز را زیر ســؤال ببــرم. در این لحظات 
هیچ الالیــی نمی تواند آرامم کنــد، تنها کاری که از دســتم بر 
ک چشــم بدوزم، بی آنکه امیدوار  می آید این است که به مغا

ک به من چشم ندوزد. باشم مغا
 اما وقتی می بینم دخترم اینچنیــن در آرامش به خواب رفته 
ک  ک ترســید؛ چرا کــه مغا اســت، می فهمم کــه نبایــد از مغــا
نوعی گرداب بی معنایی نیســت که ما را بــه جنون رهنمون 
ک دروازه ای اســت به ســمت خویشــتن مــا و تنها  شــود. مغــا
خود مــا هســتیم کــه تصمیــم می گیریم بــا چه چیــزی پرش 
کنیــم؛ رؤیــا، تــرس، بلندپروازی یــا... ایــن یگانه شــانس ما 
اســت برای آنکه تبدیــل به چیزی شــویم که واقعًا هســتیم؛ 

فرصتی برای اینکه والد خودمان باشیم.    

متوجه شدم والد 
ینی  بودن تمر

است بی مانند 
در خودشناسی؛ 

یعنی فرصتی 
برای کشف 

خودتان فراهم 
می کند. پدر شدن 

به من کمک 
کرد چشم انداز 

فلسفی ام را بهتر 
بفهمم و درک 

کنم. اندیشیدن 
باره عقالنیتی  در

که می تواند 
یشتن آینده  خو
دخترم را شکل 

دهد، کمک کرد 
تا عقالنیت نهفته 

یت  در پس هو
فلسفی و فردی 

یابم خود را در
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فرزنــدآوری  مشــوق های  کالن  برنامــه  اجــرای  می شــود. 
کــه از ســال 2007 و هم زمــان بــا دومیــن دوره  در روســیه 
ریاســت جمهوری والدیمیر پوتیــن و تحت حمایــت وی آغاز 

شد، نتایج موفقیت آمیزی داشته است.
دولت روسیه در برنامه ملی و مصوب »سرمایه مادری« برای 
تولد فرزندان دوم و سوم، جوایز فرزندآوری برقرار کرد. دولت 
فدرال روســیه، بــرای فرزندان بیشــتر، اعطای نشــان دولتی 
»شــکوه والدیــن« را در نظر گرفته اســت. روس ها در پیشــبرد 
سیاســت ترغیب خانواده های روســی به فرزندآوری بیشــتر، 
سیاست تشویقی مشخص و ملموسی در پیش گرفته اند. در 
امتداد این سیاست، دولت روسیه به خانواده هایی که فرزند 
دوم آن ها به دنیا می آمد، 450 هزار روبل معــادل 15 هزار دالر 
کمک مالــی و بــه ازای تولد فرزند ســوم نیــز یک قطعــه زمین 
600 تا یک هــزار مترمربع اهدا می کند. ارائه خدمات پزشــکی 
رایــگان بــه مــادران در دوران بــارداری و وضــع حمــل و حتــی 
یــک ســال پــس از آن، پرداخــت ماهانــه 80 دالر کمک هزینه 
فرزندپروری در سه سال نخست زندگی، از دیگر مشوق های 

مالی دولت روسیه است.
جمعیــت فعلــی روســیه در حــدود 143 میلیــون نفــر اســت 
کشــور 1.17 درصــد اســت. میــزان  خ بــاروری در ایــن  و نــر
روس تبارهایــی که نابــارور هســتند و توانایی بچه دار شــدن 
ندارنــد در حــدود 15 درصــد اســت. ایــن در حالــی اســت کــه 
75 درصــد از زنــان روســی، حیــن بــارداری، دچار مشــکالت 
پزشکی حاد می شوند. الزم به ذکر است، کارشناسان مسائل 
خ زاد  اجتماعی بر این موضوع اذعان داشــته اند، چنانچه نر
و ولد در روسیه افزایش نمی یافت، شمار جمعیت این کشور، 
به حــدود 75 میلیون نفر در ســال 2050 کاهش می یافت که 

نتیجتًا روسیه را در ورطه ای سخت می افکند.

     آلمان
آلمان، قدرت نخســت اقتصادی اروپا، بــا مهمترین معضل 

در حال حاضر و مطابق با آمار رسمی منتشر شده از سوی سازمان ملل متحد، جمعیت 
گرچه سازمان ملل، نسبت به افزایش  جهان در حدود هفت و نیم میلیارد نفر است. ا
گوار آن هشدار جدی داده است، لیکن آهنگ رشد  کی و پیامدهای نا بی رویه جمعیت کره خا
جمعیــت در جهــان نســبت بــه پنجــاه ســال گذشــته، کاهــش یافتــه و جمعیــت کــره زمیــن، 

به تدریج، در حال پیر شدن است.
خ  روســیه، آلمان، اوکراین، ایتالیا، اتریش، یونان و ژاپن در زمره کشــورهایی قــرار دارند که نر
خ مرگ و میر  ک و زیــر صفر قــرار دارد؛ بدین معنا که نــر رشــد جمعیت آن ها، به گونه ای خطرنا
خ زاد ولد بیشتر است و نتیجتًا این کشــورها، ضمن آنکه با کاهش  ساالنه در این کشــورها از نر
تدریجی جمعیت مواجه هستند، با معضالتی نظیر پیری جمعیت و کاهش نیروی کار جوان 

و پرتوان نیز دست و پنجه نرم خواهند کرد.
خ رشــد جمعیت  نکته درخــور توجه آن اســت که بیش از نــود درصد کشــورهایی کــه دارای نر
منفی هســتند، در قاره ســبز یا همان قاره اروپا واقع هســتند و سیاســت ورزی سیاســت مداران 
کشــورهای مذکور در قبــال پدیده »پیــری جمعیت«، امــری بســیار قابل تامل اســت. در ادامه 

برخی سیاست های کشورهای مذکور، جهت مقابله با »بحران جمعیتی« خود، آمده است.

     روسیه
جمعیت جمهــوری فــدرال روســیه، از 160 میلیــون نفر کــه در زمان فروپاشــی اتحــاد جماهیر 
شوروی در دسامبر 1991 ثبت شــده اســت به حدود 142 میلیون نفر در سنوات نخستین قرن 
21 کاهش یافت و لــذا زنگ خطری جــدی را برای این کشــور به صــدا در آورد. از ایــن رو، یکی 
از مهمتریــن نگرانی هــا و دغدغه های سیاســت مداران روســی، مبحث »بحــران جمعیت« یا 
خ منفی رشد جمعیت روسیه اســت. یکی از اولویت های حزب »روسیه متحد« که والدیمیر  نر
پوتین، رئیس جمهور کنونی فدراسیون روســیه و دمیتری مدودف رئیس جمهور پیشین این 

کشور در عضویت آن هستند، مقابله با »کاهش جمعیت« روسیه است.
خ  والدیمیر پوتین در نطق ســاالنه خود در ســال 2006 میالدی اظهار کرد: »بحــران جمعیت و نر
رشد جمعیت منفی، اضطراری ترین مشکلی است که روسیه با آن مواجه است«. وی در جریان 
کید کرد که جمعیت روسیه بایستی افزایش داشته باشد تا  کمپین تبلیغات انتخاباتی خود نیز تا
در آینده، برای این کشور، مخاطراتی پیش نیاید. او رسمًا اعالم داشت که در صدد تغییر در روند 
رو به کاهش جمعیت روسیه برخواهد آمد و قصد دارد برنامه ها و سیاست های اجتماعی خود را 

به گونه ای تنظیم نماید تا جمعیت روسیه به 154 میلیون نفر برسد.
مطابق بــا آمارهای انتشــار یافته، تنهــا 6.5 درصــد از خانواده های روســی، دو فرزند یا بیشــتر 
دارند که بــرای ایــن کشــور کــه جمعیتــی در حــدود 143 میلیــون نفــر دارد نگران کننــده تلقی 

هیچ  کس
در خانه
نیست

کشورها چگونه با
»بحران جمعیت«
مبارزه می کنند
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امنیتــی و اقتصــادی یعنی »بحــران پیری جمعیــت« مواجه 
است. کشور آلمان، جهت حفظ جایگاه اقتصادی خود، نیاز 
خ رشد جمعیت  مبرم به نیروی کار جوان دارد و به واســطه نر
پاییــن و بعضًا منفی، این کشــور بــا پیری تدریجــی جمعیت 
گرچه سیاست مداران آلمانی، به منظور  خود رو به رو اســت. ا
مقابلــه بــا »بحــران جمعیــت« خــود، بــه سیاســت »پذیرش 
مهاجــران« روی آورده انــد، لیکــن آلمانی ها به خوبــی بر این 
موضــوع واقــف هســتند کــه ایــن سیاســت، موجــب کاهش 

ضریب امنیت ملی و وفاق اجتماعی آن ها خواهد شد.
در حــال حاضــر و مطابــق بــا جدیدتریــن آمــار منتشــر شــده، 
جمعیــت آلمان، قریب بــه 81 میلیــون نفر ارزیابی می شــود و 
خ رشــد جمعیت این کشــور، رقمی در حدود  0.06 درصد را  نر
خ رشــد جمعیت منفی، در سال 1972  نشان می دهد. این نر
خ موالید  پدیدار شــد و شــمار مرگ و میــر آلمانی ها بیشــتر از نــر
خ  خ زاد و ولــد و نر آن ها محاســبه شــد. این شــکاف میان نــر

مرگ و میر، در سنوات بعد نیز تداوم داشت.
گرچــه آلمانی هــا ســاالنه میلیاردهــا یــورو صــرف بــاال بــردن  ا
میــزان فرزنــدآوری خانواده هــا می نمایند، لیکــن تحقیقات 
نشــان می دهــد، ایــن تالش هــا، در ترغیــب خانوارهــا جهت 
فرزندآوری بیشــتر، تاثیرات ناچیزی داشته اســت و نتیجتًا، 
خ رشــد جمعیــت آلمــان همچنــان در زیر صفــر قــرار دارد.  نــر
برآوردها نشــان می دهد که جمعیت آلمان تا ســال 2050، در 
حــدود 16 درصد کاهــش خواهد داشــت و به رقمــی در حدود 

69 میلیون نفر خواهد رسید.
دولت آلمــان، در راســتای سیاســت های تشــویقی خــود که 
به منظــور افزایــش جمعیــت ایــن کشــور صــورت می پذیرد، 
بــه پــدران و مــادران شــاغلی کــه بــه دلیــل تولــد فرزنــد خود 
نکرده انــد،  دریافــت  دســتمزدی  مرخصــی،  به واســطه 
کمک هــای مالــی اعطــا می کنــد. مطابــق ایــن کمک هــای 
مالی، پــدران و مادران، دو ســوم دســتمزد خود را بــا افزایش 
2.375 دالری در هر ماه از دولت دریافت می کنند و کســانی 

که حقــوق پایین تــری می گرفتنــد، در این برهــه زمانی، 100 
درصد حقــوق خــود را از دولــت دریافت می کننــد. همچنین 
با تولــد فرزنــد، یکــی از والدیــن می توانــد 12 ماه درخواســت 
مرخصــی نماید؛ بدون آنکــه دغدغه از دســت دادن منصب 

پیشین خود را داشته باشد.

     فرانسه
خ رشــد  کشــور فرانســه با جمعیتــی بالغ بر 65 میلیــون نفر و نر
جمعیتــی در حــدود 0.42 درصد، بــا معضل پیــری تدریجی 
از نگرانی هــای عمــده  یکــی  لــذا  اســت؛  جمعیــت مواجــه 
خ پایین رشد جمعیت  سیاست مداران این کشور، مقابله با نر
اســت. نهادهای ذیربط در فرانســه، با اتخاذ سیاســت های 
خ رشــد جمعیت این کشــور، به  تشــویقی جهت باال بــردن نر
هر فرزند تازه متولد شــده، یارانه ای اختصــاص می دهند که 
تقریبًا برابر با کمک مالی است که آلمانی ها به خانواده های 

ح شد. آلمانی پرداخت می کنند و در اثنای مطالب فوق مطر
کز کودک یاری ارزان قیمتی وجود  عالوه بر آن، در فرانسه، مرا
دارد که از فرزندان خانواده ها تا ســنین شــش تا هفت سالگی 
مراقبت و نگهــداری به عمــل می آورند. ســبد کاال همچنین 
کاهــش اخــذ مالیــات و اســتفاده از امکانــات دولتــی بــرای 
فرزنــدان و خانواده هــا در نظــر گرفتــه می شــود و در صــورت 
اســتخدام خدمتــکار بــرای خانواده هایــی کــه دارای فرزنــد 

شده اند، دولت تا حدی، هزینه خدمتکار را تقبل می کند.

     ژاپن
ژاپنی هــا نیــز همچــون آلمانی هــا و روس هــا، دارای نرخ رشــد 
جمعیــت منفــی برابــر بــا 0.22 درصــد هســتند؛ به نحوی کــه 
برآوردها نشان می دهد، چنانچه اقدام عاجلی صورت نپذیرد، 
این کشــور در ســال 2055، با جمعیتی که 35 درصد آن را گروه 

سنی باالی 65 سال تشکیل می دهد مواجه خواهد شد.
ژاپنی هــا نیز همچــون دیگر کشــورهای قدرتمنــد، جهت مهار 
بحران جمعیتــی خــود، قانونی موســوم بــه »کودومو تیــت« را 
تصویــب کرده اند کــه در ســال 2010 توســط حــزب دمکراتیک 
این کشــور اجرایی شــد. مطابق با این قانون، خانوارهایی که 
فرزندی تا سن 15 سال دارند، ماهانه تا 13 هزار ین کمک مالی 
دریافت می کنند؛ از سوی دیگر پدر و مادر، هریک می توانند در 
صورت اخذ مرخصی با نصف حقوق خود تا ســقف تعیین شده 
در مرخصی حضور داشته باشند و با پایان مرخصی، بدون هیچ 

تغییری به منصب پیشین خود باز گردند.
براســاس آنچــه در این گزارش ارائه شــد، شــاهد آن هســتیم 
کشــورهای بــزرگ و تاثیرگــذاری نظیــر  کــه سیاســت مداران 
روســیه، آلمــان، فرانســه و ژاپــن اهمیــت باالیی بــه مباحث 
جمعیت شــناختی خــود می دهنــد و با تمــام توان بــرای حل 
معضــالت جمعیتــی کشــور خــود  می نماینــد. در این راســتا، 
کشــورها، مشــوق هایی را جهــت ترغیــب خانوارهــا  اغلــب 
برای فرزنــدآوری بیشــتر تجویــز نموده انــد. به نظر می رســد 
در دورانی کــه بحــران اقتصــادی، خانواده ها را دســتخوش 
مشــکالت مالی کرده اســت، کمک هــای اقتصــادی دولت، 

خ موالید بازی می کند.     نقش بسیار مهمی در ازدیاد نر

سیاست مداران 
کشورهای بزرگ 

و تاثیرگذاری 
نظیر روسیه، 

آلمان، فرانسه 
و ژاپن اهمیت 

باالیی به مباحث 
جمعیت شناختی 

خود می دهند و 
با تمام توان برای 

حل معضالت 
جمعیتی کشور 

خود  می نمایند. 
در این راستا، 

اغلب کشورها، 
مشوق هایی را 
جهت ترغیب 
خانوارها برای 

فرزندآوری بیشتر 
یز نموده اند تجو
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نوزاد، مورد توجه دیگران بودن است. در مقابل، والدین نیز 
نیاز دارند از کســی حمایت کنند و او را دوســت داشته باشند. 
لذا کارکــرد نیازهــای مذکــور به گونــه ای اســت کــه والدین و 
فرزند مکمــل یکدیگر هســتند و حاصل آن رضایــت خاطری 
است که نصیب آن ها می شود. این احساس رضایت موجب 
انــس بیشــتر بــا کســی می شــود کــه در تامیــن خواســته های 
درونی سهمی دارد و نقش ایفا می کند و در نتیجه با گسترش 
خانواده پــس از تولد فرزنــدان، ظرفیت های انــس و الفت در 

زندگی افزایش می یابد.

     بهداشت روانی
در  نشــاط  و  شــور  ازدیــاد  عوامــل  مهمتریــن  از  یکــی 
پیامبــر  اســت؛  خانــواده  در  فرزنــد  تولــد  مشــترک،  زندگــی 
تعبیــری جالــب می فرمایــد: »فرزنــد  گرامی اســالم)ص( در 
صالح، گلی از گل های بهشت است.« همانگونه که گل های 
بهشتی باعث وجد و سرور اهل بهشت می شوند، فرزند صالح 
نیز باعث شــادمانی و ســرور والدین می گردد. »ویل دورانت« 
می گوید: »مالحظــه کنید که زناشــویی بــدون فرزنــد پژمرده 

است و چگونه پس از آوردن فرزند شکفته می شود.«
کودکان از زمــان تولد و گاه از همــان زمان که داخــل رحم مادر 
هستند، موجب شــادی و هیجان در خانواده می شوند. آن ها 
بــا افزایــش نشــاط در روابــط همســران، ســالمتی و بهداشــت 
روانی آن ها را نیــز تامین می کننــد. همانگونه کــه تولد کودک 
موجب شــادی پدر و مادر اســت، نــگاه بــه چهــره او و کارهای 
کودکانه اش نیز نشاط و سالمت روانی والدین را به همراه دارد. 
»مایکل آرگیل«، کودکان را سرچشمه فایده های زیادی برای 
خانواده می داند و می نویســد: »با وجود فرزند، لذت بســیاری 
در خانــواده وجــود دارد. بیشــتر والدین تحــرک و شــادی را به 

عنوان یک مزیت از کودکانشان دریافت می کنند.«
پژوهشــی که »راســل« انجام داد، نشاط و شــادمانی حاصل 
از تولــد فرزنــد در خانــواده را تأیید می کنــد. گذرانــدن وقت با 
کودک و بازی با او یکی از بهترین لحظاتی است که می تواند 
به پدر و مــادر انرژی و نشــاط بخشــد. تحقیقــات »فیلدمن« 
نیز درباره پــدران و مــادران جوانی کــه فرزند اولشــان به دنیا 
کی از آن اســت که لذت پدر و مادر شــدن و احساس  آمده، حا
شادی و نشاط حاصل از آن در ایجاد آرامش و آسایش زندگی 

زناشویی بسیار موثر است.
کالم ائمه)ع( نیز نشــان دهنده همین دل بســتگی ســالم به 
فرزندان اســت. از امام صــادق)ع( پرســیدند: شــیرین ترین 
چیز بــرای انســان چیســت؟ ایشــان فرمــود: »داشــتن فرزند 
جوان«. ســپس پرســیدند: بدتریــن و تلخ تریــن حالت برای 
انســان چیســت؟ فرمــود: »از دســت دادن فرزنــد«. یکــی از 
ع مناســب اســت و در  عوامــل پایــداری زندگــی، داشــتن تنو
مقابــل آن یکنواختی، موجب مالل، ســرخوردگی و تضعیف 
مناســبات بیــن اعضــای خانــواده می گــردد. روانشناســان 
معتقدند دلبســتگی متقابــل والدین و فرزنــدان از ضروریات 
بــرای  دل بســتگی ها  اینگونــه  اســت.  شــدن  اجتماعــی 
موفقیــت پــدر و مــادر در اجــرای وظایــف مربــوط بــه رشــد 
خانواده و بهداشــت روانی آنان ضــروری اســت و فرزندان از 

توانمندی تن
نتایج تحقیقات پژوهشگران دانشگاه »بریگهام یانگ« آمریکا روی 200 هزار خانواده 
از 86 کشــور جهان طــی ســال های 1981 تــا 2005 گویای آن اســت که داشــتن فرزنــد، موجب 
کاهش فشار خون والدین، افزایش تمایل به یادگیری، استفاده بیشتر از قدرت تعقل، افزایش 
اعتماد به نفس، امکان بهتر درک زیبایی ها، افزایش دقت در کارهای جزئی و افزایش شادی 
والدین می گردد. فرزندآوری برای زنان اهمیت بیشتری دارد و بدن آنان برای تغذیه و پرورش 
کودکان آمادگی دارد. داشتن فرزند برای زن، حکم ســالمت او را دارد و با تامین شادابی، او را به 
زندگی سرگرم و امیدوار می کند. تحقیقات جدید نشــان می دهد که پدر و مادر شدن، خطر ابتال 
به بیماری هایی که سالمت انسان را تهدید می کند؛ مانند سرطان و بیماری های قلبی کاهش 
می دهد. همچنین ایــن پژوهش ها کــه روی 1/5 میلیون نفر انجام شــده، نشــان می دهد که 

داشتن فرزندان پرشمار، خطر ابتال به سرطان سینه را در زنان کاهش می دهد. 
عالوه بر آن، دانشمندان بر اســاس نتایج برخی آزمایش ها و تحقیقات اعالم کرده اند مادرانی 
که تازه صاحب فرزند شــده اند، حافظه بصری قوی تری دارند و در مقایســه بــا زنانی که فرزند 

ندارند، بهتر می توانند اطالعات اطراف خود را دریافت کرده و به خاطر بسپارند.
کی از آن اســت که داشــتن فرزند، موجــب بهبود حافظــه مادران  همچنیــن این تحقیقــات حا
گو« بر اساس نتایج تحقیقاتش در همایش انجمن روان شناسی آمریکا اعالم  می شود. »سانتیا
کرده است که ممکن است این مسئله در میان مادران احساس نشود؛ اما عملکرد حافظه آن ها 

با قبل تفاوت دارد و بارداری موجب می شود مغز آن ها عملکرد بهتری داشته باشد.

     حّب و حمایت
با آغاز زندگی مشترک، بخش قابل توجهی از نیازهای عاطفی همسران جوان تأمین می شود 
و در صــورت بهره مند بــودن آنــان از الگوهای خانــواده متعادل، به مــرور زمان توانایی پاســخ 
دادن بــه نیازهای بیشــتر را پیــدا می کننــد. تولد فرزند نیــز زمینه پاســخگویی بســیاری از این 
نیازها از جمله نیاز به دوســت داشــتن و محبوب بــودن را فراهم می کند؛ زیرا یکــی از نیازهای 

گل های بهشت گلی از 
فرزندان روح و جسم ما را دگرگون می کنند

علی اکبر مظاهری

انسـان ها اهداف و انگیزه های متفاوتی از ازدواج دارند، یکی از این اهداف 
کـه عمـوم زوج هـا بـه آن توجه جدی دارند فرزندآوری اسـت. داشـتن فرزند 
یکـی از اهـداف مهـم ازدواج و زندگـی مشـترک اسـت و اکثـر زوجیـن داشـتن 
فرزنـد را بـه عنـوان یکـی از خواسـته ها و هدف هـای خود در زندگی مشـترک مد نظر 
دارنـد. نتایـج تحقیقـات نشـانگر آن اسـت کـه اکثـر خانواده هایـی کـه صاحـب فرزند 
هسـتند، بیـش از خانواده هـای بـدون فرزنـد از زندگـی لـذت می برنـد و احسـاس 
خوشـبختی بیشـتری می کنند. در ادامه به برخی از فواید وجود فرزند در خانواده 

اشـاره شـده اسـت. 
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فرزند و زندگی

عناصر بنیادین خوشبختی در خانواده محسوب می شوند.

     امید به آینده
بــا ورود اولین فرزنــد به کانــون خانــواده و شــعاع گرمابخش 
او، دایــره امیدهــا و آرمان هــای والدیــن افزایــش می یابــد. 
همچنــان کــه فرزنــد در مقابــل چشــمان والدیــن می بالــد و 
شــکوفا می شــود، بذرهای امید نیــز در دل پــدر و مــادر جوانه 
می زنــد و آرزوهــای نوین، منشــأ حرکــت و تالش آن هــا برای 
تداوم حیات می گــردد؛ چرا کــه فرزندانی کــه صحیح تربیت 
می شــوند، غیر از اینکه خود آنان مســیر ســعادت را در زندگی 
طی می کننــد و باعث افتخار پــدر و مادر می گردنــد، در زندگی 
آینــده والدیــن نیــز نقــش موثــری دارنــد و از آنــان حمایــت 
می کنند. چنیــن فرزندانــی در ســال های پیری و ســالمندی 
پــدر و مــادر، از آنــان دســتگیری می نماینــد و آن هــا را تنهــا 
نمی گذارنــد؛ حال آنکه کســانی کــه فرزند ندارنــد، معموال در 

دوران کهولت از احساس تنهایی رنج می برند.
امام ســجاد)ع( در دعــای خویش در حــق فرزنــد می فرماید: 
»بار خدایا! بازوی مرا به وســیله ایشــان اســتوار گــردان و کمر 
مرا به آنان راست نما؛ در سختی و گرفتاری آنان را کمک من 
گردان و عدد و شــمار مــرا به آنان افــزون کن و مجلــس مرا به 
ایشــان بیارا و یاد مرا به آن ها زنده دار و به وسیله ایشان برابر 

حاجت و خواسته ام یاری فرما.«
همچنیــن تولــد فرزنــدان در خانواده، احســاس مفیــد و موثر 
بودن را برای پــدر و مادر بــه ارمغان می آورد. امام ســجاد)ع( 
می فرمایــد: »بایــد بدانــی کــه او )فرزنــد( از تــو و ثمــره وجــود 
توســت.« داشــتن ثمره نیکو، عامل دلگرمی والدین اســت و 

احساس مفید بودن و ارزشمندی را در آنان تقویت می کند.

     سد گسست
والدین به لحاظ ایجاد شبکه ارتباطی جدید پس از تولد فرزند، 
جاذبه هــا، دل مشــغولی ها و ســرگرمی های تــازه ای را تجربــه 
می کنند که مرکز ثقــل آن فرزند اســت و مشــاهده ناتوانی های 
نوزاد، حس مســئولیت و شــفقت را در والدین برمی انگیزد تا با 
کمک یکدیگر، همه تــوان خویش را بــرای حمایــت از او به کار 
گیرند. بر اساس تحقیقات و مطالعات، یکی از علت های طالق 
زوجین، نداشتن فرزند اســت. فرزند به ویژه فرزند خردسال به 
منزله پیوند بین پــدر و مادر اســت؛ از ایــن رو بی فرزندی باعث 
تزلزل خانواده می شــود؛ چــرا که زندگی کم کم عــادی می گردد 
و مشــکالت نمایان تــر می شــود و در نتیجه عالقه همســران به 
زندگی مشــترک کم خواهد شد. پژوهش ها نشــان می دهد که 
خانواده های بی فرزنــد در ایران بیــش از خانواده های دیگر در 
معرض گسســت قرار دارنــد. بنابراین فرزنــد کــه در آموزه های 
دینی از او به »جگرگوشه والدین« و »گل خوشبوی بهشتی« یاد 
شده، نقش مثبتی در اســتحکام و تداوم حیات خانواده را دارد 
و پــدر و مادر حاضر نیســتند به راحتی این جگرگوشــه خــود را با 

اختالف یا طالق آزرده خاطر کنند.
 

     آهنگ زندگی
یکی از عوامل پایداری زندگی، داشــتن تنوع مناســب است و 

در مقابل آن یکنواختی، موجب مالل، سرخوردگی و تضعیف 
مناســبات بین اعضای خانواده می گردد. تولــد فرزند جدید، 
فرصتی بــرای تنوع بخشــیدن به زندگــی و رهایــی از دلتنگی 
گیاهــان،  گل هــا و  کــه مشــاهده رویــش  اســت. همانگونــه 
حــس حرکــت و بالندگــی را در آدمی بیــدار می کنــد، تماشــای 
صحنه های دلپذیر رشــد کودکان، والدین را بــه وجد می آورد 
و موجب پویایی و انگیزش آنان می شود. اضافه شدن فرزند 
به جمع خانواده، شتاب خاصی به آهنگ زندگی می بخشد. 
»ویل دورانــت« در توصیف حاالت پدر و مادر می نویســد: این 
زن اســت که توانایی هــای تــازه ای بــه دســت آورده؛ مادری 
چنــان شــکیبا و مهربان شــده کــه حتــی در هنــگام هیجان و 
شدت عشق نیز سابقه نداشته و این مرد مسئولیتی می پذیرد 
کــه او را پخته کــرده، افــق دیــدش را وســیع می ســازد و از یک 

گهان فرا می رسد، لذت می برد. حس پدری عمیق که نا

     مثلث تعامالت
خانواده ابتدا متشکل از زن و شوهر اســت و روابط آن ها نیز در 
محدوده خاصی اســت که اصطالحا از آن بــه رابطه خطی زن 
و شــوهری تعبیر می شــود. با تولد اولین فرزنــد، باب جدیدی 
در روابط انســانی خانواده گشوده شــده، رابطه ای غیرخطی 
)مثلثی( میان پدر، مادر و فرزند ایجاد می شود. این گسترش 
رابطه، عالوه بر تغییر کمی، سبب تغییر کیفی رابطه آن ها نیز 
کنــده از دل بســتگی ها و تعلقات  می شــود و ارتباطات جدید آ
خــاص خواهــد بود. شــاید آمــدن فرزنــد به جمــع خانــواده در 
ابتــدا باعث شــود زن و شــوهر در رفتن به برخــی محافل دچار 
محدودیت شوند؛ اما همین تازه وارد باعث می شود دوستان 
خانوادگی جدیدی پیدا کنند. همچنین وجود کودک، توجه 
دیگران به خانواده او را نیز در پی خواهد داشت و در نتیجه از 
حمایت اجتماعی بیشتری بهره مند خواهند شد که همین امر 

در افزایش سالمت خانواده موثر است.
»هافمن« تحقیقــی بر خانواده هــای دارای فرزنــد انجام داد 
و چنیــن نتیجه گرفت کــه فرزند بــر فرآیند اجتماعی شــدن و 
جامعه پذیــری والدیــن تاثیــر می گــذارد؛ مــوارد زیــر از نتایــج 

پژوهش اوست:
   کــودکان به پــدر و مــادر اعتبــار بخشــیده، آنــان را از تنهایی 

نجات می دهند.
   کودکان بــا حضور خــود، وضعیت بزرگســاالن، به خصوص 

زنان را تایید می کنند و به آنان هویت اجتماعی می بخشند.
   آن هــا والدین خــود را از طریق فعالیت هایشــان در مدرســه 
کــز تفریحِی ســالم و محیط همســایگی با جامعــه پیوند  و مرا

می دهند.
   کــودکان بــا توجــه بــه اصــول اجتماعی شــدن، شایســتگی 
و صالحیــت والدیــن را افزایــش می دهنــد و آنــان را بــه مــرز 

خودکفایی می رسانند.
   چون والدین بیش از افراد بی فرزنــد دارای تایید اجتماعی 
هســتند، کودکان عالوه بر کسب شــخصیت، بر اعمال نفوذ 

والدین نیز می افزایند.
بنابراین فرزندآوری یک جنبه کلیدی برای اجتماعی شدن 

کثریت مردم در همه فرهنگ ها است.     ا

والدین به لحاظ 
ایجاد شبکه 

ارتباطی جدید 
پس از تولد 

فرزند، جاذبه ها، 
دل مشغولی ها 
و سرگرمی های 

تازه ای را تجربه 
می کنند که مرکز 

ثقل آن فرزند 
است و مشاهده 

ناتوانی های نوزاد، 
حس مسئولیت 

و شفقت را در 
والدین برمی انگیزد 

تا با کمک 
یکدیگر، همه 

یش را  توان خو
برای حمایت از 
گیرند.  کار  او به 

یژه  فرزند به و
فرزند خردسال 
به منزله پیوند 

بین پدر و مادر 
است؛ از این رو 

بی فرزندی باعث 
تزلزل خانواده 

می شود؛ چرا که 
زندگی کم کم 

عادی می گردد 
و مشکالت 

نمایان تر می شود 
و در نتیجه عالقه 
همسران به زندگی 

مشترک کم 
خواهد شد.
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خرابی را تعمیر و مرمت نمود و یتیمــی را پناه داد، من هم به 
پاداش این عمل خیر فرزند، پــدرش را آمرزیدم )و عذاب را از 
او بر داشــتم(. در حدیث دیگری آمده است: میراث خداوند 
از بنــده مومنــش، فرزنــد صالحــی اســت کــه بــرای او طلــب 

مغفرت نماید.
امیرالمومنیــن)ع( در روایتــی می فرمایــد: مــن از خداونــد، 
فرزندانــی زیبا صــورت و زیبا قامت درخواســت نکــردم بلکه 
اوالدی مطیع خــدا و اهل تــرس از او طلب کردم تــا وقتی که 
آن هــا را در حــال اطاعــت از خداونــد ببینم، چشــمم روشــن 
شــود یعنــی فرزنــد صالــح، مایــه چشــم روشــنی والدینــش 
اســت. در روایــت دیگــری آمــده: داشــتن فرزنــد صالــح، از 
ســعادت انســان اســت. همچنین در حدیث دیگری چنین 
می خوانیم: فرزند صالح، گلی از جانب خداوند اســت که آن 

را بین بندگانش تقسیم کرده است. 
   ۴. عالــم، آمیــزه ای از ســختی و آســانی و شــیرینی و تلخی 
اســت. داشــتن فرزنــد و تربیــت آن نیز بــا وجود ســختی ها و 
زحمت فراوان، همراه با شیرینی و گوارایی خاصی است که 
برای کســانی که از این نعمــت برخوردار نیســتند قابل درک 
نیســت. عالوه بر این، تحمل ســختی های فرزنددار شدن و 

تربیت او، اجر الهی را در پی دارد و بی مزد و پاداش نیست.
   5. هدف اصلی از آفرینش انسان، رسیدن او به قرب الهی 
و کمــال و تعالــی معنــوی اســت و ایــن امــر، در ســایه تحمل 
ســختی ها و شــدائد حاصــل می گــردد و تحمــل ســختی و 
زحمت بچه  داری و تربیت فرزند، از اســباب و عوامل رشــد و 

کمال معنوی است.    

حتما این پرســش را از زبان زوج های جوان شــنیده اید که »با کوهی از مشــکالت که 
پیــش روی مــا قــرار دارد چــرا بایــد بچــه دار بشــویم؟« و بعــد هــم قطــار مشــکالت 
اقتصادی، تربیتی، زمانی، روانی و آینده نگرانه را شــمار می کنند. در پاســخ بــه این نگرانی و 

کاستن از دغدغه آن ها می توان موارد ذیل را برشمرد:
   1. همــان طــوری کــه ازدواج از ضروریات زندگی انســان به شــمار می آیــد و نیــازی فطری و 
واقعی اســت و هدف ها و نیازهای زیادی را تامین می کند، مســاله تولید و بقای نســل انسان 
نیز از اهــداف اساســی ازدواج اســت که مــورد توجه دیــن اســالم قــرار دارد و داشــتن فرزند نیز 
خواسته ای تکوینی و فطری اســت و مبارزه با آن و بی اعتنایی نسبت به آن، در واقع مبارزه و 

بی اعتنایی با این نیاز فطری و تکوینی است.
   2. تربیــت انســان های ارزشــمند، از ثمــرات بــزرگ ازدواج اســت. وجــود فرزنــدان، باعــث 
گرمــی، پویایی و صفای کانــون خانوادگــی و انگیزه ای بــرای دوام زندگی و احتمــااًل تخفیف 
درگیری های زن و شــوهر اســت. از دیدگاه اســالم، به طور کلی وجود فرزند صالح بــرای پدر و 
مادر، یک عمل نیک محســوب می شــود کــه در ســعادت دنیا و آخــرت آنان موثــر خواهد بود 
کرم اســالم)ص( نیــز می فرمایند: تزویــج کنید تا صاحب فرزند شــوید و بر شــمار شــما  رســول ا
افزوده شــود زیرا من در قیامت با امت های دیگر، به وســیله کثرت شــما مباهات می کنم. در 
حقیقت، زوج ها هســتند که رشــته پیوند بین اعضای یک نســل را از طریق فرزنــدان خود به 

وجود می آورد.
   3.  یکــی از مهمترین اهــداف ازدواج، تولید نســل ســالم و صالح اســت. فرزند صالح کســی 
کسار و فروتن در برابر والدین و خدمتگزار  است که مطیع پروردگار و عامل به دستورات او و خا
و خادم آن ها باشــد و رضایت و خشــنودی آن دو را که جلــب کننده رضا و خشــنودی خداوند 
اســت، به دســت آورد. فرزند صالح آثار و برکاتی برای خودش و پدر و مــادرش در دنیا و آخرت 
به همــراه دارد. در روایتــی آمده اســت: روزی حضــرت عیســی)ع( از کنار قبری می گذشــت و 
صاحب آن را در حــال عذاب دید. ســال آینــده که از کنــار همان قبر گذشــت، متوجه شــد که 
عذاب، از آن فرد برداشــته شده اســت. علت این امر را از خداوند پرســید. خداوند به او چنین 
غ رســید و جاده  وحی کرد:  ای روح اهلل! این فرد، فرزند کوچکی داشــت که به ســن رشــد و بلو

5 پاسخ به
پرسش
»چرا فرزند؟«



نكاتـی دربـاره آداب و اسـرار رکـوع در نمـاز اولیـن مطلـب ایـن بخـش اسـت 
اندیشـمندان مسـلمان می پـردازد.  از دیـدگاه  بـه معنـا و مفهـوم رکـوع  کـه 
مطلـب بعـدی داسـتان جـذاب و عبـرت آمـوز زندگـی حضـرت عزیـر )علیـه 
السـام( در قـرآن را روایـت می کنـد. در قسـمت تفسـیر قـرآن، آیـات 261 تـا 
274 سـوره مبارکـه بقـره را کـه دربـاره انفـاق در راه خـدا اسـت از بیـان عامـه 
طباطبایـی برگزیده ایـم. ایـن آیـات بـا تمثیلـی دربـاره انفـاق آغـاز می شـود و 
سـپس خداونـد بـه شـیوه صحیـح انفـاق و دوری از ریـا و منت اشـاره می کند. 
در صفحه بعد توصیه های آیت اهلل وحید خراسانی و آیت اهلل بهجت درباره 
انفـاق را گـردآوری کرده ایـم. در مطلـب بعـدی نیـز بـه نكاتـی از زبـان آیت اهلل 
کمـک بـه دیگـران  مظاهـری دربـاره شـیوه رسـیدن بـه آرامـش در زندگـی بـا 
اشـاره کرده ایـم. نقـش انفـاق در درجـات ایمـان از نـگاه نهـج الباغه و شـرح 
فراز پنجم از دعای نخسـت صحیفه سـجادیه درباره روزی و بهروزی دیگر 

مطالـب ایـن بخش هسـتند.
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نشانه ای عزیز
سخاوت، شما ݣݣرا دارا می کند
گر پاداش ݣݣݣالهی ݣݣرا  ݣݣݣباورداری! ا
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ســاق مبارکــش جــاری می شــد. خــود آن حضــرت در اّولیــن 
خطبــه نهــج البالغــه می فرمایــد: خداونــد فرشــتگانی دارد 
که همــواره در حال رکوعنــد و هرگز قیــام نمی کننــد. البّته در 
ح نیســت، لذا انسان های  فرشــته خســتگی وگرســنگی مطر
انجــام  طوالنــی  ع هــای  رکو چنیــن  کــه  عاشــق  و  عــارف 
می دهند، فرشــتگان را به تمجیــد خــود وادار می کنند. این 
کرم در  حالــت اولیای خداســت، اّما حال مــا چطور؟ پیامبــر ا
مسجد نشســته بودند، مردی وارد شــد و به نماز ایستاد، اما 
ع و ســجودش را ناقص و ســریع انجام داد. پیامبر)ص(  رکو
گر او با این نماز  فرمودند: او همچون کالغ نوکی زد و رفــت، ا

از دنیا برود بر دین من نمرده است.

ع      خضو
در کتــاب »از ژرفای نمــاز« اثر مقــام معظم رهبری آمده اســت: 
»نمازگــزار پــس از قرائــت به رکــوع مــی رود. یعنــی در برابــر خدا 
- موجــودی کــه مــاورای نقطــه اوج اندیشــه انســان در آفــاق 
خصلت های نیــک و عظمت آفرین اســت - از ســر تعظیم خم 
می شود. رکوع نمایشــگر و نمودار خضوع انسان اســت در برابر 
قدرتــی کــه آن را فراتر از خــود می داند؛ و مســلمان چــون خدا را 
برترین قدرت هــا می داند در برابر او رکــوع می کند. و چون هیچ 
موجودی جز خدا را برتر و فراتر از انسانیت خود نمی داند در برابر 
هیچ کس و هیچ چیز دیگر ســر خم نمی کند. در همان حال که 
تن خود را در برابر خدا به حالتی خاضعانه در آورده است، زبان 

را نیز به حمد و ستایش و بیان عظمت او می گشاید.
ک و پیراســته اســت  ســبحان ربــی العظیــم و بحمــده - پــا
خداوندگار بزرگ من و من او را ستایش می کنم- این حرکت 
که بــا گفتــاری هماهنــگ انجــام می گیرد بــه نمازگــزار و هم 
به دیگــران کــه ایــن حالــت را از او می بیننــد، بندگــی او را در 

     نشانه ادب
ع این چنین می نویسد: یکی از  حجت االسالم قرائتی در کتاب تفســیر نماز درباره رکو
ع اســت که با کم و زیاد شدن آن، خواه عمدی یا ســهوی، نماز باطل می شود.  ارکان نماز رکو
ع اســت. قبیله  کلمــه رکعت کــه در شــمارش بخش های نمــاز بــکار مــی رود از همیــن واژه رکو
ع و سجود نداشــته باشند و می گفتند:  کرم درخواســت کردند، در نماز رکو بنی ثقیف از پیامبرا
ع  خم شدن برای ما عار است. آیه نازل شد: »َو ِاذا قیَل َلُهْم اْرکُعوا الَیْرکُعوَن. هرگاه فرمان رکو
ع نمی کنند.« دیگــران در برابر انســان هایی مثل خود خم می شــوند و  به آنان داده شــود رکــو

تعظیم می کنند، اّما شما تنها در برابر خالق خود خم شوید و تعظیم کنید.
ع خداوند  ــک اْلَعظیــِم« نازل شــد، پیامبر دســتور دادنــد در رکــو ْح به اســم َرّبِ وقتی آیــه »َفَســّبِ
ــی اْلَعظیــِم َو ِبَحْمــِدِه« در روایات  ع بگوییــد: »ُســْبحاَن َرّبِ را تعظیــم کنید و ایــن ذکــر را در رکو
ع نشــانه ادب اســت و ســجود نشــانه قرب بــه خدا، و تــا ادب را خــوب انجام  می خوانیم: رکو
ع، راهــی بــرای توبــه و اســتغفار و عذرخواهــی بــه درگاه  ندهیــد آمــاده قــرب نمی شــوید. رکــو

کعًا َو َاناَب«. ُه َو َخّرَ را خداوند است: »َفاْسَتْغَفَر َرّبَ

     تعظیم 
ع خود را کامل انجام دهد از وحشت قبر در امان است.  امام باقر)ع( می فرماید: کســی که رکو
هرچه در برابر خداوند بیشــتر خم شویم، قدرت برخورد با شیطان و شــیطان صفتان را بیشتر 
ع و ســجود طوالنی، ابلیس را عصبانی کرده  خواهیم داشــت. امام صادق)ع( می فرمود: رکو
و می گویــد: وای بر مــن! این مردم بــا اینگونــه بندگی، دیگــر مرا اطاعــت نمی کننــد. خداوند 
بــه فرشــتگان می گویــد: ببینیــد بنــدگان مــن چگونــه مــرا تعظیــم می کننــد و در مقابــل مــن 
ع می کنند، من نیــز آنان را بــزرگ خواهم کــرد و به آنان عــزت و عظمت می بخشــم. امام  رکو

ع و سجود طوالنی در طوالنی شدن عمر مؤثر است. صادق)ع( می فرماید: رکو
ع گردن خود را بکشــید تا رمز این باشد که من ایمان آورده ام گرچه  سفارش شده است در رکو
ع آنســت که مــردان آرنج هــا را همچون بــال پرندگان  گردنــم در راه او بــرود. از دیگر آداب رکو
به بیرون دهند، نــه آنکه به پهلوها بچســبانند. کف دســت را به زانوها بگذاریم و انگشــتان 
دســت را بــاز کنیم. پاهــا در یک خــط، نه جلــو و نه عقــب، و میــان دو پا بــه مقــدار یک وجب 
ع، در همان حال  ع نــگاه به میان دو قدم باشــد و پــس از ذکر رکــو فاصله باشــد. به هنگام رکو
ع حداقل ســه مرتبه مورد  ع بــر محّمــد و آل محّمد صلوات بفرســتیم. البّتــه تکرار ذکر رکــو رکو

سفارش و عنایت است.

     شیوه اولیای خدا
ع خــود را طول مــی داد که عرق از  امام صــادق)ع( می فرماید: حضرت علــی)ع( به قدری رکو

معراج در اوج فروتنی
نکاتی درباره آداب و اسرار رکوع در نماز

مجید میرصفی

نمـاز حلقـه وصـل دایمـی بنـده و پـروردگار و میعـادگاه عاشـقان مناجـات بـا 
خداونـد اسـت و آشـنایی بـا مفاهیـم عمیق نهفته دراین عبـادت روزانـه یکی از 
وظایف مسـلمانی به شـمار می رود. در شـماره های قبل درخصوص »نیت« 
و »تکبیـره االحـرام« کـه آسـتانه های ورود بـه نماز هسـتند مطالبـی را برگزیدیـم و در این 

شـماره نکاتـی دربـاره »رکـوع« را از نـگاه اندیشـمندان اسـامی تقدیـم می کنیـم. 
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برابر خدا بــاز می نماید و چــون بنده خدا، بنده غیر خدا نیســت آشــکارا 
سرافرازی و آزادی او را از بردگی غیر خدا اعالم می کند.

     باقی اوست
کتــاب »صــاله  کــه خــود شــهید راه نمــاز اســت در  آیــت اهلل دســتغیب 
ع می نویســد: پــس از اتمــام مقــام اول از  الخاشــعین« درخصــوص رکــو
اظهار عبودیت - که قیام باشــد به بهترین احوال - پس متذکر شــود و 
تصدیق نماید عظمت و جاللت و حکومت و مالکیت حق - جل و علی 
- را و حقــارت و ذلت و محکومیــت و مملوکیت خود را یــاد آور که مالک 

هیچ چیز خود نیست، نه سود و نه زیان، نه زندگی و نه رستاخیز.
همچنیــن یــاد آورد کــه دائــم و باقــی اوســت و غیــر او، همــه هالــک و 
فانی اند. پــس بــرای شــروع در اظهــار درجــه دوم از اظهــار عبودیت به 
کبــر و برای بزرگــی حق تعالی  ع باشــد تکبیــر بگوید: اهلل ا ح که رکو جوار
اعضــای رئیســه و عالی بــدن را که ســر و صــورت باشــد، پســت نماید و 
خم شــود و آنچه از عظمت حــق تعالی در قلب اوســت، به زبان آشــکار 
ع بگوید: سبحان ربی العظیم و بحمده  ع و خشــو سازد و با کمال خضو
ک می دانم پروردگار عظیم خــود را از جمع کمبودها، به  یعنی منزه و پا

حسب ذات و صفات و افعال.
ک اســت وجــودش عین  خداوند از آنچــه الزمه امکان اســت، منزه و پا
ذاتش بــوده و نیازمند به غیر نمی باشــد بلکــه جز او به او نیازمند اســت 
ک و منزه  در هســتی و خالصه آنچه ســزاوار غیر خداســت، خدا از آن پــا
اســت. به حســب صفات نیز، منزه اســت از اینکــه حادث باشــد؛ مانند 

صفات مخلوق بلکه صفاتش مثل ذاتش قدیم و عین ذات اوست.
بــه حســب افعــال نیــز منــزه از فعــل عبــث و قبیــح اســت و کارهایــش 
همراه با حکمت ها و مصلحت هاســت و بــه هیچ وجه هــدف از کارش 
مانند هــدف کارهای مخلوقاتش نیســت؛ زیــرا در مخلوقــات غرض از 
افعالشــان دفع ضرر یا جلب منفعت برای خودشــان می باشــد؛ اما ذات 

بی زوال و بی نیاز مطلق از این جهت منزه و مبر است.     

آیت اهلل میرزا جواد ملکی تبریزی

کبریا سایه 
چگونه رکوع در زندگی ما تأثیر می گذارد؟

پیــش از رفتن به رکوع نیز تکبیر اســت. مناســب اســت در تکبیر، 
قصد کند خدا متعال، برتر از آن است که کسی قدرت داشته باشد 
حق عبادت او را به جا آورد، و با باال بردن دست این قصد را بکند. آنگاه از 
روی ادب و خضــوع، از حالــت قیام بــه رکوع برود و ذکــر رکــوع را بگوید و از 
تسبیح خود، اراده کند خداوند، منزه است از آن که در اراده شریکی داشته 
باشــد. تســبیح خــدا بــا حمــد اوســت. در ذکــر ســجود نیــز چنیــن اســت 
)ســبحان... و بحمــده( خداونــد نیــز در قــرآن فرمــوده: بــه وســیله حمد 
پروردگار، او را تسبیح بگو فسبح بحمده ربک حقیقت تنزیه و تسبیح، آن 
اســت که بنده، همه عیب ها و کاســتی ها را با قلب خود، از خداوند ســلب 
کند و با اعضا و اندام به مقتضای آن عمل کند. الزمه تنزیه عملی آن است 
که بیشــتر صفات خــوب مانند اخــالص، توکل، تســلیم، رضــا و توحید در 
بنده به کمال برســد، زیرا وقتی بنده اعتقاد داشته باشــد خدا از هر جهت 

کامل است، یعنی در قدرت و عنایت و علم هم کامل و یگانه است. 
وقتی بداند خدای متعــال به صالح و خیر او دانا اســت و در حق او عنایت 
کامــل دارد و قــدرت کامــل بــرای اصــالح دارد، صفات ســه گانــه )توکل، 
تسلیم، رضا( در وجود عبد هم فراهم می آید. حالت تسبیح در بنده، آن 
اســت که در باره پــروردگارش، بــه کمال از هــر جهت معتقد باشــد و همه 
حرکات و سکنات او از این شناخت سرچشمه بگیرد. در مصباح الشریعه 
ع  از امــام صــادق)ع( نقل شــده اســت: هیچ بنــده ای بــرای خداونــد رکو
حقیقــی نمی کند، مگــر آنکــه خداونــد او را با نــور و جلوه خویــش می آراید 
و در ســایه کبریای خــودش جای می دهــد و از پوشــش برگزیدگانش بر او 
می پوشــاند. رکوع در اول اســت و ســجود در مرتبــه دوم. کســی که رکوع 

کند، شایستگی سجود پیدا می کند.
در رکــوع ادب اســت و در ســجود قــرب و هر کــه ادب را نیکــو به جــا آورد، 
شایسته قرب اســت. پس باید با رکوع، خضوع قلبی و اندامی در پیشگاه 
خداوند داشــت. هــر کس تکیــه بر اســباب کنــد و در کارهــا بر تدبیــر خود 
اعتماد کند و بنگرد و نیروی خودش را به حســاب آورد و بر آن تکیه کند، 
رکوع حقیقی را به جای نیاورده اســت. حقیقت رکوع و روح، وقتی اســت 
که قلب عبد، برخوردار از توکل باشــد و عملش همچــون عمل اهل توکل 
گردد و جز خدا، کســی را مدبر و فاعل مســتقل نبیند. چنین کسی ممکن 
ک  نیســت در کســب خود حریص باشــد و یــا در پی حــرام و اموال شــبه نا
برود، بلکه هر چــه می گردد و می دهد برای خدا و به دســتور او می شــود و 
ع برداشت،  ج کردن و نگه داشتن در نظر او می گردد.  وقتی ســر از رکو خر
نیت او این باشــد که پس از تواضع برای خدا، با نیروی الهی بر دشمنان 
خدا خــود را باال بگیرد و وقتی دســت را بــرای تکبیر باال می بــرد، از تواضع 
ع، پشت خود را  برای دشمنان خدا بیزاری بجوید، مستحب است در رکو
صاف نگه داری؛ گردن را بکشد، به این قصد که خدایا! هر چند گردنت 
مــرا بزنی، بــه تــو ایمــان آورده ام. چون ســر بلنــد می کنــی، امیدوار باشــد 
خضوعش پذیرفته شده و تســبیح و حمدش مورد قبول الهی قرار گرفته 

باشد. خدا را تکبیر گوید؛ یعنی او را در کمال، بی شریک می داند.    
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بر تو وزیده، ولی با گذشــت این ســال های طوالنــی و حوادث 
کت ســالم مانده و آب آشامیدنی تو  مختلف می بینی که خورا

تغییر نکرده است.
کنــده االغ خویــش  ای عزیــر! نگاهــی بــه اســتخوان های پرا
بیانــداز، می بینی که اعضایش از هم پاشــیده شــده و خدا به 
زودی به تو نشان خواهد داد که چگونه این استخوان های 
کنده جمــع و زنده می شــوند و روح در آن دمیده می شــود.  پرا
کنون شــاهد این جریــان باش تــا بــه روز قیامت یقیــن پیدا  ا
کنی و بر ایمانت به رستاخیز بیفزایی و خدا تو را آیتی از قدرت 
ک  خود قرار داد تا شک و تردید به رســتاخیز را از ذهن مردم پا
کنــی و بــر اعتقــاد آن هــا بیفزایــی و آنچــه را از درک آن عاجــز 

ح دهی. بودند بر ایشان شر
عزیر دقت کرد، دید االغ وی با تمام شرایط و عالئم روی دست 
و پای خود ایستاد و آثار زندگی در آن هویدا شد. عزیر با مشاهده 

این منظره گفت: »من می دانم که خدا بر هر چیز قادر است.«
 

     صد سال فراق
عزیــر بــر حیــوان خــود ســوار شــد و بــه جســتجوی راه منــزل 
خویش پرداخت. در راه متوجه شد که اوضاع مسیر و خانه ها 
تغییر کرده و تصویر گذشــته فقط به صورت رؤیایی در ذهن 
او وجود دارد.  با دقت در مســیر و تداعی خاطــرات باالخره به 
خانه خود رســید. بر درب خانــه پیرزنی را دید بــا کمر خمیده 
و اندامــی الغــر کــه گذشــت ایــام پوســت بدنــش را چروکیده 

»یا چــون آن کس که به شــهری که بام هایش یکســر فرو ریختــه بود، عبور کــرد؛ ]و با 
خــود[ می گفــت: چگونــه خداونــد، ]اهــل[ ایــن ]ویرانکــده[ را پــس از مرگشــان زنــده 
می کند؟ پس خداوند، او را ]به مّدت[ صد ســال می راند. آنگاه او را برانگیخت، ]و به او[ گفت: 
چقدر درنگ کردی؟ گفت: یک روز یا پاره ای از روز را درنگ کردم. ]نه[ بلکه صد ســال درنگ 
ک و نوشــیدنی خــود بنگر ]که طعــم و رنــگ آن[ تغییر نکرده اســت، و بــه دراز  کردی، بــه خورا
گوش خود نگاه کن ]که چگونه متالشــی شــده اســت. ایــن ماجرا برای آن اســت که هــم به تو 
پاســخ گوییــم[ و هــم تــو را ]در مــورد معــاد[ نشــانه ای بــرای مــردم قــرار دهیــم. و بــه ]ایــن[ 
اســتخوان ها بنگــر، چگونــه آن هــا را برداشــته به هــم پیونــد می دهیم؛ ســپس گوشــت بر آن 
می پوشــانیم. پس هنگامــی کــه ]چگونگی زنــده ســاختن مرده[ بــرای او آشــکار شــد، گفت: 

کنون[ می دانم که خداوند بر هر چیزی تواناست.«)سوره مبارکه بقره، آیه 259( ]ا
»و یهود گفتند: عّزیر، پسر خداست. و نصاری گفتند: مسیح، پسر خداست. این سخنی است 
]باطل[ کــه به زبان می آورنــد، و به گفتار کســانی که پیش از این کافر شــده اند شــباهت دارد. 

خدا آنان را بکشد؛ چگونه ]از حق[ باز گردانده می شوند؟« )سوره مبارکه توبه، آیه 30(
 

     صد سال خواب
عزیر چون وارد باغ خود شــد، دید درخت ها ســبز و ســایه آن ها گسترده اســت و زمان برداشت 
میوه آن ها نزدیک شــده اســت، نغمه بلبل ها گوش را می نــوازد و پرندگان به طــرب آمده اند. 
عزیر ســاعتی در این باغ بیاســود و از نســیم جان پــرور آن بهره مند و از تماشــای ســبزه و چمن 
و طراوت یاس و یاســمن غرق در نشــاط شــد، آنــگاه ســبدی از انگور و ســبد دیگــری از انجیر و 

مقداری نان به همراه برداشت، سوار بر االغ خود شد و راه منزل خویش را در پیش گرفت.
عزیر در بازگشت خود غرق در اسرار آفرینش و عظمت موجودات بود و آنچنان در فکر فرو رفت، 
که راهش را گم کرد. چند لحظه بعد خود را در میان ویرانه ای دید که از دهکده خرابی حکایت 
کندگی خانه هــای ویران، ســقف ها و دیوارهای فرو ریخته، وجود اســتخوان های  می کرد، پرا

کی را ایجاد کرده بود. پوسیده و اسکلت های متالشی شده در سکوتی مرگبار، منظره وحشتنا
عزیر از االغ خود پیاده شد و سبدهای میوه را کنار گذاشت و حیوان خود را بست و به دیوار خرابه ای 
تکیه داد، تا خســتگی خود را بر طرف ســازد و نیروی جســم و فکر خود را باز یابد. سکوت مطلق و 
نسیم مالیم فکر عزیر را آزاد ساخت تا درباره مردگان و وضع رستاخیز ایشان بیندیشد. عزیر با خود 
فکر می کرد که این بدن های متالشــی شــده که طعمه خاک گشــته اند و ابرهای فــراوان بر آن ها 

باریده و جریان سیل آن ها را به هر سو رانده، چگونه در روز قیامت بار دیگر زنده می شوند؟
با ادامــه این تفکر و تأمــل، کم کم چشــم های عزیر گرم شــد و پلک هایش بــه آرامــی روی هم آمد 

عضالتش سست گشت و در خواب عمیقی فرو رفت، آنچنان که گویا به مردگان ملحق شده است.
صد ســال تمام گذشــت.  کودکان پیر شــدند و عمر پیــران پایان یافت، نســل ها تغییــر کردند، 
قصرها عوض شدند ولی عزیر هنوز به صورت جســدی بی روح در خواب بود، استخوان های 
کنده و اعضایش از هم گســیخته، تا اینکه خداوند اراده کرد برای مردمی که در موضوع  او پرا
قیامت حیــران و از درک آن عاجزنــد و در بیــان آن اختالف دارنــد، حقیقت را به نحوی آشــکار 

سازد تا آن را با چشم ببینند و با لمس احساس کنند تا به آن یقین پیدا کنند.
خدا استخوان های عزیر را فراهم و آن ها را مرتب ساخت و از روح خود در آن دمید، ناگهان عزیر با 
بدنی کامل و نیرومند از جای برخواست بر روی پای خود ایستاد. عزیر با خود اندیشید که از خوابی 

سنگین بیدار شده است. سپس به جستجوی االغ خود پرداخت و به دنبال آب و غذا روان شد.
فرشته ای به ســوی او آمد گفت: فکر می کنی چقدر در خواب بوده ای؟ عزیر بدون دقت و تفکر 
در اوضاع گفت: یک روز یا کمتر از آن خوابیده ام. فرشــته گفت: تو صد سال است که مانند این 
اجساد در این زمین بوده ای، باران های نرم و رگبارهای شدید بر بدنت باریده و بادهای بسیار 

نشانه ای عزیز
داستان زندگی حضرت عزیر)ع( در قرآن

تلخیص و تنظیم: محمدجواد خطیبی
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و بینایی چشــمانش را فرو کاســته اســت. ولی با این حال در 
برابر مصائــب دوران و جریان ماه و ســال هنوز رمقــی در بدن 
دارد. این پیرزن مادر عزیر است که عزیر او را در ایام جوانی و 

بهار زندگی رها کرده و رفته است.
عزیر از پیرزن پرســید: آیا این خانه منزل عزیر اســت؟ پیرزن 
گفــت: آری ایــن منــزل عزیــر اســت و بــه دنبــال ایــن ســخن 
صدای گریه او بلند و اشــکش روان شــد و گفــت: عزیر رفت و 
مردم او را فراموش کرده اند و سالیان متمادی است که غیر از 

تو، نام عزیر را از کسی نشنیده ام.
عزیــر گفت: مــن عزیرم، خــدا صد ســال مــرا از این جهــان به 
کنون بار دیگر مرا به صحنه وجود آورده  وادی مردگان برد و ا

و زنده نموده است.
 

     چند مرحله آزمایش
پیرزن از گفته عزیر مضطرب شــد و در اولین برخــورد، ادعای 
عزیر را منکر شده، سپس گفت: عزیر مرد صالح و شایسته ای 
بود و دعــای او همواره مســتجاب می شــد. هر چیــزی را که از 
خدا می خواســت حاجتش بر آورده می شــد، برای هر بیماری 
گر تــو عزیــر هســتی از خدا  واســطه می شــد، شــفا می گرفــت. ا
بخواه بدن من ســالم و چشــم من بینا گردد. عزیر دعــا کرد و 
گهان مادر او بینایی و ســالمت و شــادابی خود را بــاز یافت.  نا
مــادر بــه همســاالن وی کــه روزگار استخوانشــان را فرســوده 
و جوانــی آنــان را گرفته بــود، اطــالع داد و گفت: عزیــری را که 

صد ســال پیش از دســت داده ایــد، خدا بار دیگــر او را بــه ما باز 
گردانده اســت. وی به همان صورت و سن و ســال جوانی نزد 

ما باز گشته است.
عزیر همــان مــرد نیرومند با بــدن ســالم و قوی نزد بســتگان 
خود حاضــر شــد ولــی اقــوام عزیــر او را نشــناختند و منکر وی 
شدند و ادعای او را دروغی بزرگ شــمردند و در صدد آزمایش 
او بر آمدند، یکی از فرزندان عزیر گفت: پدر من خالی در کتف 
خود داشــت و با این نشــان شــناخته می شــد و به این صفت 
معروف بود. بنی اســرائیل شــانه او را باز کردنــد، دیدند خال 
هنــوز باقی اســت و با همــان اوصافی که بــه خاطر داشــتند یا 

شنیده بودند تطبیق می کند.
بنی اســرائیل تصمیم گرفتند کــه برای اطمینــان قلبی و رفع 
هرگونه شــک و تردید او را مــورد آزمایش دیگری قــرار دهند، 
لذا بزرگترشــان گفــت: ما شــنیده ایم زمانــی که بخــت النصر 
به بیــت المقدس حملــه کرد و تــورات را ســوزاند، فقــط افراد 
انگشــت شــماری و از آن جمله عزیر تــورات را از حفظ بودند، 
گر تو عزیری، آنچه از تورات محفوظ داری برای ما بخوان. ا

عزیر تــورات را بــدون هرگونه تغییــر و انحــراف و کــم و زیاد از 
حفظ خواند، در این موقــع بود که بنی اســرائیل، ادعای او را 
تصدیق و تکریم کردند و با او پیمان بســتند و به وی تبریک 
گفتند ولــی گروهــی از بنــی اســرائیل کــه در نهایــت بدبختی 
بودند با این وجود ایمان به حــق نیاوردند، بلکه به کفر خود 

افزودند و گفتند: »عزیر پسر خداست«.    

فرشته گفت: تو 
صد سال است 

که مانند این 
اجساد در این 
زمین بوده ای، 

باران های نرم و 
رگبارهای شدید 
یده  بر بدنت بار
و بادهای بسیار 

یده،  بر تو وز
ولی با گذشت 
این سال های 

طوالنی و حوادث 
مختلف می بینی 

که خوراکت سالم 
مانده است
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ســــودای ســراســــــر سود 

کیره خــود انفاق  می برد ســپس دســتور می دهد که از مــال پا
ک و  کنند، نه اینکه از جهت بخل و تنگ نظــری هر مال ناپا
دور انداختنــی را در راه خدا بدهند، و آنگاه مــوردی را که باید 
مال در آن مــورد انفاق شــود ذکــر می کند کــه عبارت اســت از 
فقرایی که در راه خدا از هســتی ســاقط شــده اند، و در آخر اجر 
عظیمی که این انفاق نزد خدای تعالــی دارد بیان می کند. و 
ســخن کوتاه اینکــه: آیــات مورد بحــث، مــردم را دعــوت به 
انفاق می کنــد و در مرحله اول، جهت این دعــوت و غرضی را 
که در آن است بیان نموده و می فرماید: هدف از این کار باید 
خدا باشــد نه مردم، و در مرحلــه دوم صورت عمــل و کیفیت 
آن را تبییــن کــرده که بایــد منــت و اذیت بــه دنبال نداشــته 
باشــد، و در مرحله ســوم وضع آن مال را بیان می کند که باید 
طیب باشــد نه خبیث، و در مرحله چهارم مــورد آن را که باید 

آیــات 261 تا 274 ســوره مبارکــه بقره دربــاره انفــاق در راه 
خدا اســت. این آیات با تمثیلی درباره انفاق آغاز می شود و 
ســپس خداوند به شــیوه صحیح انفاق و دوری از ریا و منت اشــاره 
می کند و می فرماید: »حکایت آنــان که اموال خویــش را در راه خدا 
انفاق می کنند حکایت دانه ای اســت که هفت خوشه رویانیده که 
در هر خوشــه صد دانه باشــد، و خدا برای هــر که بخواهــد، دو برابر 
هم می کنــد...« بیــان آیات و ســیاق ایــن آیــات از ایــن جهت که همــه دربــاره انفاق اســت، و 
مضامین آن ها به یکدیگر ارتباط دارد این را می فهماند که همه یک باره نازل شده و این آیات 
مؤمنین را تحریک و تشــویق به انفــاق در راه خدا می کند، و نخســت برای زیاد شــدن و برکت 
مالی که انفــاق می کنند مثلی می زند، که یک درهم آن هفتصد درهم می شــود، و چه بســا که 
خدا بیشترش هم می کند، و سپس برای انفاق ریایی و غیر خدایی مثلی می آورد تا بفهماند که 
چنین انفاقی برکت و بهره ای ندارد، و در مرحله سوم مسلمانان را از انفاق با منت و اذیت نهی 
می کند، زیرا کــه منت و اذیت اثــر آن را خنثــی می کند، و اجر عظیمــش را حبط نمــوده و از بین 

تفسیر آیات انفاق
در سوره بقره

عالمه محمد حسین طباطبایی
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فقیری باشــد که در راه خدا فقیر شــده و در مرحلــه پنجم اجر 
عظیمی که در دنیا و آخرت دارد بیان نموده است.

     راه اصالح
یکــی از بزرگترین امــوری که اســالم در یکــی از دو رکن حقوق 
الناس و حقوق اهلل مورد اهتمام قرار داده و به طرق و انحای 
گون، مردم را بدان وادار می ســازد، انفاق اســت. پاره ای  گونا
از انفاقات از قبیل زکات، خمس، کفارات مالی و اقسام فدیه 
را واجب نمــوده و پــاره ای از صدقــات و امــوری از قبیل وقف 
ســکنی دادن مــادام العمــر کســی، وصیت هــا، بخشــش ها و 
غیر آن را مستحب نموده اســت. تعدیل ثروت ها، کم کردن 
فاصلــه طبقاتــی، ایجــاد بــرادری بیــن مســلمین و... علل و 

کید شدید نسبت به انفاق است. اهداف تا
و غرضــش این بــوده کــه بدین وســیله طبقــات پائیــن را که 
نمی توانند بدون کمک مالی از ناحیه دیگران حوائج زندگی 
خود را برآورند، مورد حمایت قرار داده تا ســطح زندگیشــان را 
باال ببرند، تــا افق زندگــی طبقــات مختلف را به هــم نزدیک 
ســاخته و اختــالف میــان آن هــا را از جهــت ثــروت و نعمــات 
مادی کم کند. و ازسوی دیگر توانگران و طبقه مرفه جامعه 
را از تظاهر به ثروت یعنی از تجمــل و آرایش مظاهر زندگی، از 
خانه و لباس و ماشــین و غیــره نهی فرمــوده و از مخارجی که 
در نظر عموم مردم غیر معمولی است و طبقه متوسط جامعه 
ج ها را ندارد )تحت عنــوان( نهی از  تحمل دیدن آنگونــه خر

اسراف و تبذیر و امثال آن، جلوگیری نموده است.
و غرض از این ها ایجاد یک زندگی متوسطی است که فاصله 
طبقاتی در آن فاحــش و بیش از اندازه نباشــد، تــا در نتیجه، 
نامــوس وحــدت و همبســتگی زنــده گشــته، خواســت های 
متضاد و کینه های دل و انگیره های دشــمنی بمیرند، چون 
هدف قرآن این اســت که زندگی بشــر را در شــؤون مختلفش 
نظام ببخشــد، و طوری تربیتش دهد که ســعادت انســان را 
در دنیــا و آخرت تضمیــن نماید و بشــر در ســایه ایــن نظام در 
معارفــی حــق و خالــی از خرافــه زندگــی کنــد، زندگــی همه در 
کم بر آن باشــد و در  جامعه ای باشــد که جو فضائل اخالق حا
ک از آنچه خدا ارزانیش داشــته استفاده  نتیجه در عیشــی پا
کند، و داده هــای خــدا برایش نعمت باشــد، نه عــذاب و بال، 
و در چنین جــوی، نواقــص و مصائب مــادی را برطرف کند. 
ک که  و چنیــن چیــزی حاصل نمی شــود مگــر در محیطی پــا
کــی و خوشــی و صفا شــبیه به هم باشــد، و  زندگی نــوع، در پا
چنیــن محیطی هــم درســت نمی شــود مگربــه اصــالح حال 
نوع، به اینکه حوائــج زندگی تامیــن گردد، و ایــن نیز به طور 
کامل حاصل نمی شــود مگر بــه اصالح جهات مالــی و تعدیل 
ثروت هــا، و بــه کار انداختــن اندوخته هــا، و راه حصــول این 
مقصود، انفاق افراد - از اندوخته هــا و مازاد آنچه با َکد یمین 
و عرق جبین تحصیل کرده اند - اســت، چون مؤمنین همه 
برادر یکدیگرند، و زمیــن و اموال زمین هم از آن یکی اســت، 
و او خــدای عزوجــل اســت. و ایــن خــود حقیقتــی اســت کــه 
ســیره و روش نبوی )که بر صاحب آن ســیره برترین تحیت و 
سالم باد( صحت و اســتقامت آن را در زمان استقرار حکومت 
کرم )صلی اهلل علیه و آله و سلم( اثبات می کند و این  پیغمبر ا

همــان نظامــی اســت کــه امیرالمؤمنیــن صلــوات اهلل علیه از 
انحراف مردم از مجرای آن تأسف خورده و شکوه ها می کرد.

     قصد رضا
در آیه مــورد بحث، مثلی را کــه آورده مقید به آخــرت نکرده و 
به طور مطلق فرموده: »خــدا انفاق شــما را مضاعف می کند« 
پــس هــم شــامل دنیــا می شــود، و هــم شــامل آخــرت، فهــم 
عقالئــی هــم ایــن را تاییــد می کنــد بــرای اینکه کســی کــه از 
دسترنج خود چیزی انفاق می کند هر چند ابتدا ممکن است 
بــه قلبش خطــور کند کــه این مــال از چنگــش رفــت، و دیگر 
گر کمــی دقت کند خواهــد دید که  بــه او بر نمی گــردد، لیکن ا
جامعه انســانی به منزله تــن واحــد و دارای اعضای مختلف 
اســت، و اعضای آن هر چند اسامی و اشــکال مختلف دارند، 
امــا در مجموع، یــک تــن را تشــکیل می دهنــد، و در غرض و 
هدف زندگی متحد هســتند، از حیث اثر هم همــه مربوط به 
هم هســتند، وقتی یکی از اعضــا، نعمتی را از دســت می دهد 
مثاًل فاقد صحت و سالمتی شده و در عمل خود کند می گردد، 
همین عارضه هــر چند که در نظــر بدوی، متوجــه یک عضو 
اســت، ولــی در حقیقــت تمــام بــدن در عملکــرد خــود کنــد و 
سســت می گــردد، و بــه خاطــر نرســیدن بــه اغــراض زندگــی 

خسران و ضرر می بیند. 
گر دچار  یک فرد از جامعه که عضوی از یک مجموعه است، ا
فقر و احتیاج شــد، و ما با انفاق خود وضــع او را اصالح کردیم، 
ک کرده ایم،  هم دل او را از رذائلی که فقر در او ایجاد می کند پا
و هم چراغ محبت را در دلش ایجاد نموده ایم، و هم زبانش را 
به گفتن خوبی ها به راه انداخته ایم، و هم او ر ا در عملکردش 
نشــاط بخشــیده ایم، و این فوائد عاید همه جامعه می شود، 
چون همه افراد جامعه به هم مربوط هستند، پس انفاق یک 
نفر، اصالح حال هزاران نفر از افراد جامعه است، و مخصوصًا 
گر این انفــاق در رفــع حوائج نوعــی از قبیل تعلیــم و تربیت و  ا

امثال آن باشد. این است آثار و فوائد انفاق.

     مضرات انفاق
وقتــی انفــاق در راه خــدا و بــه انگیــره تحصیــل رضــای او 
باشــد، نمو و زیاد شــدن آن از لوازم تخلف ناپذیــر آن خواهد 
بود، چــون فوائد انفاق در غیــر راه خدا ممکن اســت تواءم با 
ضررهایی باشد که )حتمًا هســت( برای اینکه وقتی رضای 
خــدا انگیــره آدمــی نباشــد البــد انگیــره ایــن هســت کــه من 
توانگر بــه فقیر انفاق کنــم تا شــر او را از خود دفــع نمایم، و یا 
حاجت او را بــرآورم، تــا اعتدالی به حــال جامعه ببخشــم، و 
فاصلــه طبقاتــی را کم کنــم )و در همــه این فرض هــا به طور 
غیر مســتقیم منافعی عاید خود انفاق کننده می شود( و این 
خود نوعی اســتخدام و اســتثمار فقیر به نفع خویش اســت، 
که چه بســا در دل فقیر آثار ســوء بجای گذارد، و چه بسا این 
کم شــود و ناآرامــی و بلواهــا به راه  آثار ســوء، در دل فقــرا مترا
گر انفــاق تنها برای رضای خــدا صورت بگیرد،  بیندازد، اما ا
و انفــاق گــر به جــز خشــنودی او هدفــی و منظوری نداشــته 
باشــد، آن آثار ســوء پدید نمی آید، و در نتیجه این عمل خیر 

محض می شود.

یک فرد از جامعه 
که عضوی از یک 

مجموعه است، 
گر دچار فقر و  ا
احتیاج شد، و 

ما با انفاق خود 
وضع او را اصالح 
کردیم، هم دل او 

را از رذائلی که فقر 
در او ایجاد می کند 

کرده ایم، و  پاک 
هم چراغ محبت 
را در دلش ایجاد 

نموده ایم، و هم 
بانش را به  ز

گفتن خوبی ها به 
راه انداخته ایم، 

و هم او ر ا در 
عملکردش نشاط 

بخشیده ایم، و 
این فوائد عاید 

همه جامعه 
می شود، چون 

همه افراد جامعه 
به هم مربوط 
هستند، پس 

انفاق یک نفر، 
اصالح حال 

هزاران نفر از افراد 
جامعه است، 

گر   ا
ً
و مخصوصا

این انفاق در 
رفع حوائج نوعی 

از قبیل تعلیم و 
تربیت و امثال آن 

باشد
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که انفاق کرده در نظرش بسیار عظیم اســت، و از درخواست 
سائل ناراحت شده است.

ایــن دو فکر غلط دو بیماری اســت که باید انســان بــا ایمان، 
ک کند چون مؤمــن باید متخلق به اخالق  دل خود را از آن پا
خدا باشــد، و خدای ســبحان غنی ای اســت که آنچه نعمت 
می دهــد در نظرش بــزرگ نمی نماید، و هر بخششــی می کند 
آن را بزرگ جلوه نمی دهد و نیز خدای ســبحان حلیم است، 
کاران عجلــه نمی کنــد، و در برابــر جهالــت  و در مؤاخــذه جفــا
خشم نمی کند، و به همین جهتی که گفته شد آیه شریفه، با 

دو نام غنی و حلیم ختم شده است. 
ِذیــَن َءاَمُنــوا ال ُتْبِطُلــوا صَدَقِتکــم... ایــن آیه شــریفه 

ّ
یَهــا اَل

َ
یأ

داللت دارد بر اینکــه آزار و منت بعــد از صدقه اجــر آن را حبط 
کــرده و از بین می بــرد، و بعضی با ایــن آیه اســتدالل کرده اند 
بــر اینکه هــر معصیــت و یــا حداقــل هر گنــاه کبیــره باعــث از 
بین رفتــن و بی اجر شــدن اطاعت هــای قبــل از آن معصیت 
می شــود، و لیکن ما چنین داللتی در آیه نمی بینیم، و داللت 
آیه تنها در بی اجر شــدن صدقه به وســیله خصــوص   منت و 

اذیت است.
از آنجایــی کــه خطــاب اول آیــه فقــط شــامل مؤمنین بــود - 
کار نمی توانند مؤمن باشــند، چــون به فرموده  چون افراد ریا
خــدا، منظــور این هــا از اعمالشــان خــدا نیســت - بــه همین 
جهــت خداونــد متعــال مؤمنیــن را صریحــًا از ریا نهــی نکرد، 
کار نباشــید« بلکه افــرادی را که  و نفرمــود: »ای مؤمنیــن ریــا
صدقه می دهند و به دنبالش منت و اذیت می رسانند تشبیه 
کار بی ایمــان کــرد، که صدقاتشــان باطــل و بی  به افــراد ریــا
اجراســت، و فرمــود: »عمــل چنین مؤ منی شــبیه بــه عمل او 
اســت «، و نفرمود: »مثل آن اســت« زیرا عمل مؤمــن در ابتدا 
صحیح انجام می شــود، ولی بعدًا پــاره ای عوامل مثل منت 
کار از همان اول  و اذیــت آن را باطل می ســازد، ولی عمــل ریــا

باطل است.

     مال باارزش
نکته ای که باید به آن توجه کرد این اســت که خدای تعالی 
در ایــن آیه کیفیــت مالی را کــه انفاق می شــود بیــان نموده و 
می فرماید: باید از اموال طیب باشــد، نه خبیــث، یعنی مالی 
باشــد که فقیر به رغبت آن را بگیرد نه به کراهت و اغماض، 
برای اینکه کســی که نخواهد با بذل مال طیب، خویشتن را 
به صفت بخشنده متصف سازد، و بخواهد مال خبیث خود 
را از ســر باز کند، و زندگی خود را از چنین آلودگی ها رها ســازد، 
چنین کســی دوســتدار کار نیــک نمی شــود، و چنیــن انفاقی 
نفــس او را به کمالی نمی رســاند، و به همین جهت اســت که 
می بینیم آیه شــریفه با جملــه: »و اعلمــوا ان اهلل غنی حمید« 
شروع شده است چون این جمله به ما می فهماند که باید در 
انفاق خود بی نیازی و حمد خدای را در نظر بگیریم، که خدا 
در عین اینکــه احتیاجی بــه انفاق ما نــدارد، مع ذلــک انفاق 
طیب ما را می ستاید، پس از مال طیب خود انفاق کنید. و نیز 
ممکن اســت جمله را چنین معنا کنیم: که چــون خدا غنی و 
محمود است نباید با او طوری ســودا کرد که الیق به جالل او 

)جل جالله( نبوده باشد.    

در پرتو معنا 

     زبان خوش بهتر از منت 
در ایــن آیــه شــریفه خداوند متعــال قــول معــروف و آمرزیدن 
و مغفرت )یعنی چشــم پوشــی از بدی ها که مردم به انســان 
می کننــد( را بــر صدقــه ای کــه گوشــه و کنایــه داشــته باشــد 
ترجیــح داد  و ایــن مقابله داللــت دارد بــر اینکه مــراد از »قول 
معروف« این اســت کــه وقتی می خواهــی ســائل را رد کنی با 
زبانــی خــوش رد کنــی، مثــاًل دعایش کنــی که خــدا حاجتت 
را بــرآورد. البتــه ایــن در صورتی اســت که ســائل ســخنی که 
گــر لفظــی خــالف ادب  باعــث ناراحتــی تــو باشــد نگویــد، و ا
گفت باید چنــان رفتار کنــی که او خیال کند ســخن زشــتش 
را نشــنیده ای و آن دعــای خیــر و ایــن چشــم پوشــی ات از 
ســخن زشــت او، بهتر از آنســت کــه بــه او صدقــه ای بدهی و 
به دنبالــش آزار برســانی، چــون آزار و 
منــت نهــادن انفــاق گر بــه این 
معنی خواهد بود 
کــه می خواهد 
نــد  بفهما
آن مالی 

خداوند متعال 
قول معروف 

و مغفرت را بر 
صدقه ای که 
کنایه  گوشه و 
داشته باشد 

ترجیح داده و مراد 
از »قول معروف« 

این است که وقتی 
می خواهی سائل 

بانی  را رد کنی با ز
خوش رد کنی، 

مثاًل دعایش کنی 
که خدا حاجتت 

را برآورد. 
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در پرتو معنا در پرتو معنا 

حسرت بزرگ
آیت اهلل وحید خراسانی

در روایــت آمــده اســت: »ِإنمــا یْرَحــُم اهلُل ِمــْن ِعبــاِدِه 
الرَحمــآَء؛ خداونــد تنهــا بــه بنــدگان مهربانــش، رحم 
می کنــد«. باید همــه از حــال یکدیگــر باخبر باشــند، نــه اینکه 
خصوص اهل علــم از همدیگــر تفقد کننــد و از احــوال یکدیگر 
باخبر باشــند. شــاید یکی از ِحکم حضــور در جماعــت هم این 
باشــد که از حال یکدیگــر باخبر باشــند و به همدیگر رســیدگی 
گر بیچاره ای در میان آن ها پیدا شد،  کنند، و از هم دور نشوند و از یکدیگر غافل نباشند، تا ا
گر بــرای این منظــور از هر نفر در یــک روز یا یــک ماه، یک  در فکر رفــع بیچارگی او باشــند. ا
تومان مثاًل گرفته شودـ  که چیزی نیستـ  خدا می داند مثاًل از یک شهر چند میلیونی، چقدر 
جمع می شــود و چقدر گرفتاری ها از محرومان جامعه رفع می شود. این ها توفیقاتی است 
گر مرحوم کاشــف الغطا بود آن را واجــب می کرد، زیــرا او جرأت داشــت که چنین  که شــاید ا
فتوای کثیراالنتفاع را بدهد. خدا می داند این گونه جمع آوری ها چقــدر فایده دارد، و چقدر 
رفع مضــار می کند! روزی یک تومان چیزی نیســت و برای هرکس میســور اســت، ولی چه 

کنیم که اطمینان از همدیگر سلب شده و از یکدیگر خاطر جمع نیستیم!

     حق واجب فقرا
حاضر نشــدیم حقــوق واجبه را به فقــرا بدهیم، تا اینکه کمونیســم شــوروی، ثــروت را از 
ســرمایه داران به نام کمک به فقرا گرفت. به حــدی که نقل کرده اند مأمــوران دولتی در 
بخارا، شب با لباس مخفی به خانه ها می رفتند و طالهای زن ها را می بردند، و فردا سر و 
صدا و جنجال به راه می انداختند که: بگیرید! چه کنید! کــه بود؟ فقرا در مال اغنیا حق 

گر همین نکته را همه بفهمند، دیگر از حد حق خود تجاوز نمی کنند. محدودی دارند. ا

     سخاوت و ثروت
گر دســت باز باشــند و انفاق نماینــد، دیگر برای آنان مــال و ثروتی  برخی گمان می کنند ا
گــر با ســخاوت، مــال جمــع نمی شــود، پــس چطور  جمــع نمی شــود و باقــی نمی مانــد. ا
حضــرت ابراهیم)ع( بــا آن همه بخشــش کــه بدون میهمــان غــذا نمی خــورد، آن همه 

اموال و دارایی داشت؟!    

سخاوت، شما ݣݣرا دارا می کند
تأکیداتی درباره کمک به فقرا

آیت اهلل محمد تقی بهجت

عذری که بشــر مــی آورد، 
این اســت که ما در زمین 
در مقابــل قدرت هــا و هجمه هــا 
تــوان  و  بودیــم  مســتضعف 
مقاومــت نداشــتیم ولــی خــدا به 
گر چنین است چرا  آن ها می گوید ا
از سرزمینی که در آن بودید مهاجرت نکردید. خداوند انسان 
را بــه انفــاق امــر کــرده اســت امــا بســیاری بــه اشــتباه تصــور 
می کنند که انفاق کــردن فقط در انفــاق مال اســت، انفاق از 
محــل روزی اســت که خــدا بــه انســان می دهــد و بــه همین 
جهــت بایــد روزی انســان بررســی شــود و برخــالف تصــور 

بسیاری از مردم رزق، تنها رزق مادی نیست.
گــر عالمــی علمش را بــه دیگــران آمــوزش ندهــد در حقیقت  ا
گــر ثروتمندی مــال خود را بــه دیگران  انفاق نکرده اســت و ا
ندهــد او نیــز در آخرت بازخواســت خواهد شــد. انفــاق باعث 
گر علما، علم و اغنیاء، مال  شکوفایی جامعه می شــود یعنی ا
خود را انفــاق کنند دیگــر فقیــری در جامعه باقــی نمی ماند و 

ائمه هدی نیز به این مطلب به خوبی اشاره کرده اند.
امام معصــوم در ذیــل آیه دوم ســوره بقــره به همیــن مطلب 
اشاره فرموده است. حسرت بزرگ انســان در دم مردن است 
آن لحظه ای که خداوند به انســان می گوید چــرا آن چیزی را 
که به شما دادیم قبل از اینکه از شــما بگیریم انفاق نکردید و 

این بزرگترین حسرت است.
بزرگ ترین روزهای وحشت انســان به تعبیر امام رضا)ع( روز 
تولد اســت که خداوند بــه خاطر فضــل انســان، آن را از خاطر 
ک روز مرگ اســت که با  انســان می برد و دومین روز وحشــتنا
دنیای بعــد از دنیای فانی مواجه می شــود و ســومین روز، روز 
بعث است؛ این مســئله در قرآن نیز بیان شــده است آنجا که 
خدا بــه حضــرت یحیــی)ع( فرموده اســت که ســالم بــر تو در 

روزی که متولد شدی و در روزی که خواهی مرد.
نکتــه جالب در اینجا ســالم خداونــد به یحیی اســت و همین 
امر در خصوص حضرت عیسی)ع( نیز آورده شده ولی در آنجا 

حضرت عیسی خودش به خودش سالم کرده است.    
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و اضطراب ها نــه فقط گریبان گیــر خود آنان اســت، بلکه به 
اطرافیان، وابستگان و خویشان نیز سرایت می کند، همانند 
کــه کبریتــی بــر اتــاق می انــدازد و چــون جریــان  دیوانــه ای 
طبیعی آتش ســوزاندن اســت لذا وســایل خانه، زن، فرزند و 
خودش همگــی در معــرض خطــر و خســارت قــرار می گیرند، 
آتش ظلم و ظالم دامن دیگران را نیز می گیرد. زندگی منهای 
خدا، زندگی توأم بــا گناه )مخصوصًا گنــاه اجتماعی و تجاوز 
ک اســت: »او کظلمــات  بــه حــق النــاس( تاریــک و وحشــتنا
فی بحر لجی یغشــاه مــوج من فوقه مــوج من فوقه ســحاب 
ج یده لم یکدیراها و من لم  ظلمات بعضها فوق بعض اذا خر

یجعل اهلل له نورًا فما له من نور.«
یا کارهایشــان مانند تاریکی هایی اســت کــه در دریایی ژرف 
است که موجی آن را می پوشاند و روی آن موجی دیگر است 
و باالی آن ابری اســت تاریکی هایی اســت که بعضی بر روی 
بعضی قرار گرفته اســت. هرگاه انســان غرق شــده دستش را 
بیرون آورد، به زحمت آن را می بیند و خدا به هر کســی نوری 

نداده باشد او را هیچ نوری نخواهد بود.
گنــاه بــزرگ آن اســت کــه مســئولیت هایی کــه به دوشــمان 
گذاشــته شــده انجام ندهیــم و در فکــر حل مشــکالت مردم 
نباشــیم. آرامش خاطر و آســایش وجدان برای یــک کارمند 
و یا منصب دار آن اســت که در پســت و ســمتی که هست به 
گر نکنــد بی شــک مرتکب گناه  خوبــی انجام وظیفــه کند. ا
عظیم گشــته که عاقبت آن نیز از کف دادن آرامش و راحتی 

وجدان است.
در آخر ســوره کهف چند آیه وارد شــده که از متشــابهات قرآن 
اســت و باید بگوییــم یک دنیــا علم در ایــن چند آیــه موجود 
اســت و مســئله قضا و قدر جبــر و تفویــض و تجســم اعمال را 
به خوبــی حل می کنــد. در این ســوره داســتانی دربــاره خضر 
و موسی اســت که بســیار خواندنی اســت: آن دو، وارد شهر یا 
دهی شــدند و درخواســت غذا کردند اما مردم به آنان ندادند 
کردنــد. در بیــرون ده بــه دیــوار  گرســنه از ده بیرونشــان  و 
شکســته ای برخورد کردنــد، حضرت خضــر گفــت: باید این 

خدمت بــه مــردم از جنبه های مختلفــی برای آدمــی مؤثر 
اســت، یکــی از آن جنبه هــا آرامــش روحــی و روانی اســت؛ 
یعنی کســی که در اندیشه گره گشــایی از کار مردم اســت وجدانش 
کســیر آرامش را به او هدیه می دهد. همه  دائمًا او را یاری می کند و ا

مردم به دنبال کسب آرامش اند، اما راه های آن را گم کرده اند.
مردم معمــواًل در تکاپو هســتند تا با پــول و امکانات مــادی آرامش 
را به دســت آورند. روشــن اســت که رفاه، آســایش و خوشــی مرهون پول و قدرت نیســت، چه 
بســیار افرادی که تمکن و قدرت و شــخصیت و پول دارند امــا به اندازه ای غــم، غصه، دلهره 
گر مــرگ خریدنی بود تمام هســتی خود را  و اضطراب خاطــر و نگرانی آنــان را احاطه کرده کــه ا
می دادند و آن را می خریدند. عکســش را هم فراوان می بینیم که انســانی خانه و یا فرشــی که 

روی آن بنشیند ندارد اما با نشاط و روحیه است و طمأنینه و وقار دارد.
از نظر قرآن، کســی رفاه و آســایش دارد که امنیــت دل دارد: »الذین آمنوا و لم یلبســوا ایمانهم 
به ظلــم اولئک لهــم االمن وهــم مهتدون؛ کســانی کــه ایمــان آورده و ایمــان خود را به شــرک 

نیالوده اند، آنان راست ایمنی و ایشان راه یافتگانند.«
گر چه  افرادی که ایمــان دارند و ایمانشــان آلــوده به گناه و ظلم نیســت، مؤمــن و متقی انــد، ا
پول، مکنت و قدرت ندارند اما رفاه و آســایش دارند، چرا که امنیت قلبی دارند و باالترین رفاه 
و آســایش یعنی این، انســان در زندگی همه چیز را بــرای آرامش می خواهد. تشــکیل خانواده 

می دهد برای این که سکینه و آرامش به دست آورد.
و مــن آیاته أن خلق لکــم من انفســکم ازوجًا لتســکنوا الی ها وجعل بینکــم مودتًا و رحمــة؛ و از 
نشــانه های او این که از نوع خودتان همســرانی برای شــما آفرید تا بدان هــا آرام گیرید و میان 

شما دوستی و رحمت نهاد.
گر خانــه ناامن شــد زندگــی تلخ  تشــکیل خانواده بــرای آن اســت کــه آرامش دل پیــدا شــود، ا
کــم نشــد زن و شــوهر حقــوق یکدیگــر را رعایــت  می شــود، وقتــی معنویــت بــر خانــواده ای حا
نمی کنند، مرد پرخاشگر و زن زبان دراز می شود و زندگی را به جهنم تبدیل می کنند. گناه، غم 
و غصه مــی آورد، اضطراب و نگرانی به همــراه دارد، وقتی می بینید کســی خانه ای چون قصر 
دارد، ریاســت و قدرت دارد، حســرت نخورید. »و الذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعة یحسبه 
الظمان ماء و کســانی که کفر ورزیدن کارهایشــان چون ســرابی در زمین هموار است که تشنه 

آن را آب می پندارد.«

     تاریکی گناه
فــرد گنــاه کار دائمــًا کوبندگــی و عــذاب وجــدان دارد، مثل پتکــی که بــر روی ســندان کوبیده 
می شــود، بر ســر و روی زندگی چنین افرادی غم، غصه و اضطــراب می بارد. ایــن گرفتاری ها 

چگونه می توانیم
آینده خود و
فرزندانمان را
بسازیم؟
آیت اهلل حسین مظاهری

خدمت به مردم 
کسیر آرامش ا

است
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دیوار را تعمیر کنیم موســی با ایــن که به حضــرت خضر قول 
داده بود کــه اعتراضــی نکند امــام باز هــم نتوانســت تحمل 
کند، لــذا به حالــت اعتــراض گفت: بــه ما غــذا ندادنــد و حاال 

دیوارشان را هم تعمیر کنیم.
حضرت خضر در تفسیر این قضیه فرمود: زیر آن دیوار، مالی 
از دو بچه یتیم مدفون اســت، بــرای این که این مــال از بین 
نــرود و بــه دســت بچــه یتیم هــا برســد آن را تعمیر کــردم. در 
همین آیه می فرماید: )و کان ابوهما صالحًا( برای اینکه پدر 

و مادرش شایسته و صالح بودند.
خوبی پــدر و مــادر باعث شــد کــه حضــرت خضر و موســی آن 
دیــوار را تعمیــر کننــد. ایــن آیــه شــریفه بــه مــا می فهماند که 
گر می خواهیــم آینــده اوالد و فرزندانمــان تأمین شــود، باید  ا
خدمتگــزار جامعــه باشــیم و تــا می توانیم بــه مــردم درمانده 
و بینــوا، و افــرادی که جز خــدا پناهــی ندارند خدمــت کنیم. 
خداونــد بیناســت و بــر تمامــی کردارهــای بنــدگان نظــارت 
دارد. وقتی که از ما کــردار صحیح و خدمــات صادقانه ببیند 

خودش را راه های فراوانی که دارد ما را تأمین می کند.
خ داده اســت که پدر و مــادری آینــده فرزندانشــان را  بســیار ر
از نظر مــادی تأمین نکــرده و مرده اند و هنــگام مردن چیزی 
کــه بــرای  نداشــته اند، امــا آن شایســتگی و شــخصیتی را 
فرزنــدان خــود بــه ارث گذاشــته بودنــد آنــان را بــه مقــام واال 

رسانیده و در جامعه عزیزشان کرد.

     سعادت بازماندگان
یکــی از خلفای بنی عبــاس به عالــم و دانشــمندی گفت: به 
من نصیحتــی کــن، عالم گفــت: عمــر بن عبــد العزیــز وقتی 
مرد، بچه هایش شــام نداشــتند، امــا  از آنجا کــه وی خدمت 
کــرد بچه هایــش عزیــز شــدند، امــا از  بســیاری بــه جامعــه 
خلفای بنی امیه دیدم کســی )مــروان حمار( را کــه وقتی مرد 
شــمش های طالیش را بــا تبر تقســیم کردند و طولی نکشــید 

دیدم که بچه های او به گدایی افتاده اند.
را  فرزنــدت  ســعادت  و  خوشــبختی  و  آینــده  تأمیــن  گــر  ا

کــه  در صورتــی  بــاش،  در جامعــه خدمتگــزار  می خواهــی 
مــردم آزار باشــی و ظلــم کنــی، مکافات ایــن ظلم ها دســت و 

پایت را می گیرد، و فرزندانت نیز در زندگی خیر نمی بینند.
گر خوشــبختی و ســعادت فرزندانــت را می خواهــی و تنها به  ا
گــر قصــد داری تحصیالت  فکــر تأمیــن دنیایشــان نیســتی، ا
گر  عالی را ادامه دهند و پست های مهم اجتماعی را بگیرند، ا
گر دنیــا را برای  می خواهــی از او تاجر یــا صنعتگر بســازی و یا ا
او به ارث بگــذاری، تــا زمانی که به وظایفش آشــنا نســازی، 
مســائل شــرعی، اجتماعی و اخالقی اســالم را به او نیاموزی، 
نتیجه ای ندارد، اول نماز، بعد شــغل و تجارت و پست های 

اجتماعی و سیاسی.
آســایش و رفــاه، ثــروت و دارایــی در زندگــی، آســودگی خاطر 
و آرامــش وجــدان نمــی آورد. شــهید مطهــری می فرمــود: 
شــخصی از نظــر مــال و تمکــن و ازنظر شــخصیت در ســطح 
عالی بود و همه ما حســرت می خوردیم و می گفتیم این آدم 
چقدر خوشــبخت اســت! تا این کــه روزی در ضمن صحبت 
بــه او گفتــم چــرا بچــه دار نمی شــوی؟ داشــتن اوالد خــوب 
اســت. عصبانــی شــد و گفــت: آقــا! چــه می گویــی؟! خــودم 
بدبخت شــدم بس اســت، نمی خواهــم اوالدم نیــز بدبخت 
شــوند. دیدم زندگــی برایش بــه قدری تلخ اســت کــه حاضر 

نیست دارای اوالد شود.
شما تصور نکنید حال که کشورهای متمدن، از نظر مادی و 
نظم اجتماعی و پیشرفت صنعتی تکامل یافته اند، آسودگی 
خاطــر و آرامــش وجــدان هــم دارنــد، هرگــز چنیــن نیســت، 
بلکــه مــردم ایــن کشــورها، هــر شــبانه روز چندیــن میلیــون 
قرص خــواب آور می خورنــد تا چند ســاعتی به خــواب روند و 

استراحتی بکنند.
آری، خدمتگــزار مــردم بــودن و کارهــای آنــان را ســنجیده و 
صادقانه انجام دادن، سبب آرامش است. این حالت روحی 
را در همه انســان های خدوم به روشــنی مشــاهده می کنیم. 
خدمــت بــه مــردم، خدمت بــه خداســت و کســی که بــه خدا 

خدمت کرد، در آرامش است.    

بسیار رخ داده 
است که پدر 

و مادری آینده 
فرزندانشان را از 
نظر مادی تأمین 
نکرده و مرده اند 

و هنگام مردن 
چیزی نداشته اند، 

اما آن شایستگی 
و شخصیتی را که 
برای فرزندان خود 

به ارث گذاشته 
بودند آنان را به 

مقام واال رسانیده 
و در جامعه 
یزشان کرد عز
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     دل های لرزان
ذیَن ِإذا 

َ
َما الُمؤِمنوَن اّل آیه 2 سوره مبارکه انفال می فرماید: »ِإّنَ

ُذِکَر اهلُل َوِجَلت ُقلوُبُهــم َو ِإذا ُتِلَیت َعَلیِهم آیاُتــُه زاَدتُهم إیماًنا 
لــوَن«. این به عنــوان آیه ای کــه متضمن 

َ
ِهــم َیَتَوّک َو َعلــی َرّبِ

نشــانه ها و ویژگی هــای مؤمــن واقعــی اســت، بیان مــی دارد 
مومنــان واقعی کســانی هســتند که وقتــی یاد خدا می شــود، 
ک و لرزان می شود.  برایشان عادی نیست و دل شان هراسنا
و وقتی آیات خداوند برایشــان گفته می شود ایمان شان زیاد 
می شــود؛ این افراد به پروردگار خود هم توکل دارند و جز خدا 

کسی را در این عالم مؤثر نمی دانند.
در بیــان نشــانه ها و ویژگی هــای عملــی مومنــان واقعــی نیز 
ِذیَن 

ّ
می توان به آیه ســوم ســوره مبارکه انفال اشــاره کرد: »اَل

ا َرَزْقَناُهــْم ُیْنِفُقوَن«. باید توجه داشــت  ــالَة َوِمَمّ ُیِقیُموَن الَصّ
ــاله« و »َرَزْقَناُهــْم ُیْنِفُقوَن« در قــرآن معمواًل  که »ُیِقیُمــوَن الَصّ
بــا یکدیگــر ذکر می شــوند کــه »نمــاز« نماد عبــادات فــردی و 
»انفــاق« نمــاد خدمــات اجتماعــی اســت و مومنان کســانی 

هستند که در عمل شان هر دو را دارند.
ا 

ً
وَلِئَک ُهُم اْلُمْؤِمُنوَن َحّق

ُ
آیه چهارم سوره انفال می فرماید: »أ

ِهْم َوَمْغِفَرٌة َوِرْزٌق َکِریٌم« کسانی که حقا  ُهْم َدَرَجاٌت ِعنَد َرّبِ
َ
* ّل

و واقعًا مؤمن هســتند دارای یک درجه و یک مرتبه نیســتند 
بلکه در پیشگاه پروردگارشان دارای درجایی هستند.

روایتــی معتبر از امــام جعفر صــادق)ع( در اصول کافی اســت 
که در آن ایمان را به یک نردبان 10 پله تشــبیه کــرده  و یادآور 

در بخشــی از نامــه امیرالمؤمنیــن)ع( بــه حــارث همدانی، 
ْفَضُلُهْم َتْقِدَمًة ِمْن 

َ
ْفَضَل َاْلُمْؤِمِنیَن أ

َ
ّنَ أ

َ
آمده است »َو ِاْعَلْم أ

ْرُه  ْم ِمْن َخْیٍر َیْبَق َلَک ُذْخُرُه َو َما ُتَؤّخِ َک َما ُتَقّدِ ْهِلِه َو َماِلِه َفِإّنَ
َ
َنْفِسِه َو أ

َیُکْن ِلَغْیِرَک َخْیُرُه« )ایــن را بدان که بهترین مومنــان برترین آن ها 
هستند نســبت به پیش کش کردن از خود و اهل و دارایی خود؛ چرا 
که آنچــه را از نیکی پیش می فرســتی ذخیــره اش از تو باقــی خواهد 
کالم  کــه از ایــن  مانــد و آنچــه باقــی می گــذاری ســودش بــرای دیگــران اســت(، نکاتــی را 

امیرالمؤمنین)ع( درباره درجات ایمان و درجات مؤمنین برمی آید می توان این چنین برشمرد:
    1. هر چند همه مومنان دارای فضیلت هستند اما در یک درجه و رتبه نیستند.

    2.  رتبه مؤمن در همین دنیا و به دست خودش تعیین می شود.
    3.  آنچــه که رتبه مؤمــن را تعیین می کنــد اعمال اوســت. بنابراین مبنای درجــات ایمان و 
درجات بهشــت، اعطایی و موهبتی نیســت؛ بلکه درجه و رتبه، دســت خود انســان است و بر 

اساس عملش تعیین می شود.  
    ۴.  یقین داشته باشید که از این دنیا، آن چیزی برای شــما باقی می ماند که زودتر به آخرت 
می فرســتید و آنچه که از دنیا برای آخرت اســتفاده می کنید، در حقیقت مال شماســت و بقیه 
مال دیگران است. بنابراین آخرت جای عمل و تکامل و باال رفتن درجات نیست بلکه آخرت 

فقط تبلور آن چیزی است که در دنیا انجام شده است.
    5.  برتریــن مومنان کســانی هســتند که از ســه چیز )خودشــان، اهلشــان و مال شــان( برای 

آخرت سرمایه گذاری می کنند.
عده ای که ایمــان ندارنــد و بــه دروغ اظهــار می کنند کــه ایمــان دارند، منافــق هســتند و بر طبق 
آموزه هــای قــرآن و نهج البالغه، آن هایــی که ایمان آوردند یعنی کســانی کــه به مبــدأ و معاد باور 
دارند و نســبت به این باور، جدی هســتند و عمل می کنند، مؤمن واقعی هســتند. اما کسانی که 

اعتقادی ندارند یا به آنچه که عنوان می کنند اعتقاد دارند، عمل نمی کنند، واقعًا مؤمن نیستند.

قطع بندهای
وابستگی به دنیا 

نقش انفاق در درجات ایمان از نگاه نهج البالغه

دکتر محسن اسماعیلی

در پرتو معنا در پرتو معنا 
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می شــود همه کســانی که در این پله هــا قــرار گرفته اند مؤمن 
گــر کســی در یــک پلــه باالتــر اســت حــق نــدارد به  هســتند و ا
دیگــری بگوید کــه مؤمن نیســتی! بلکــه وظیفــه مؤمنی که 
در پلــه باالتر قرار گرفته، این اســت کــه با مدارا و رفق، دســت 
مؤمنــی کــه در پلــه پایین تــر اســت را بگیــرد و یــک پلــه باالتر 
بیــاورد. امــام صــادق)ع( می فرمایند هر کســی، دیگــری را از 
این نردبان پایین بیندازد، مســئول تمام توابع و آثاری است 

که در پی این عمل حادث می شود.

     نقطه سفید ایمان
امیرالمؤمنین)ع( در حکمت 261 نهج البالغه ایمان را به یک 
نقطه سفید برجسته در قلب انسان تشبیه کرده و فرموده اند 
که هرچــه ایمــان زیــاد می شــود ایــن نقطــه ســفید نیــز بزرگتر 
گر  می شــود. بنابرایــن ایمــان قابل کــم و زیاد شــدن اســت و ا
مؤمنین دارای درجاتی هســتند، بر اســاس حکمت و عدالت 
پروردگار، جایگاه و پاداش شان در قیامت باید متفاوت باشد. 
عبارت »َدَرَجــاٌت ُمَتَفاِضــاَلٌت، َو َمَناِزُل ُمَتَفاِوَتــاٌت« در خطبه 
ج بــودن بهشــت اســت و امام  کــی از مــدر 85 نهج البالغــه حا
علی)ع( ذکر کرده اند که پایه ها و رتبه های بهشتیان متفاوت 
اســت. منتها مــواردی برای همه بهشــتیان مشــترک اســت؛ 
اعم از اینکه بهشت برای همه بهشتیان لذت محض است، 
لذت های بهشــتی پایان ناپذیر است و کســی هم که بهشتی 
شد، دیگر از آنجا بیرون نمی آید و رنج و اندوهی هم ندارد؛ اما 

در آنجا، لذت با لذت فرق می کند.
عمــل صالــح، شــرط الزم بــرای پذیــرش ســایر اعمــال نیــک 
اســت. هر عمل صالحی، درجه انســان را باال می برد به شرط 
آنکه یــک عمل صالــح همیشــه در اعمال فــرد وجود داشــته 
گر نباشــد بقیه اعمال هم فایده ندارند. این عمل  باشد؛ که ا
بــر اســاس دســتورات قــرآن و نهج البالغــه، »انفــاق« اســت. 
بنابراین انســان بــدون انفــاق نمی تواند بــه رتبه هــای باال و 
مقام ابرار برســد. راز این نکتــه معرفتی این اســت که انفاق، 
بندهای وابستگی انسان به دنیا را قطع می کند و هیچ عملی 
گر نمازهای مفصل و  مانند انفاق، ایــن کار را نمی کند. حتی ا
طوالنــی، روزه، حج و هر عمــل خوب دیگری هــم در کارنامه 
اعمال داشته باشیم، اما آن عمل خیری که ریشه وابستگی 

ما به غیر خدا را می سوزاند، انفاق است.
امــام محمدباقــر)ع( فرموده انــد: »وقتــی بدن پدرم را غســل 
می دادیم، جــای آن ریســمانی که حضرت هر شــب بر دوش 
می گذاشــتند و خودشــان شــخصًا برای انفاق بــه نیازمندان 
می بردنــد، روی بدن حضــرت بــود.« بنابراین امــام معصوم 

هم که درجات باالیی دارد، از انفاق دست برنمی دارد.
ج کــردن برای خــدا، رتبه می آورد و انســان هر قدر بیشــتر  خر
ج کنــد، رتبــه اش باالتــر مــی رود. عقل  و بهتــر بــرای خدا خــر
نیز همیــن را می گویــد که نبایــد به رتبه هــای پاییــن ایمان و 
کتفا کنیم. پس هم ســرعت  درجات و منازل پایین بهشــت ا
و هم ســبقت بگیرید؛ یعنی کند نروید و به دیگــران هم نگاه 
نکنیــد. در ایــن راه، هــم یکایــک مومنــان موظفنــد و هــم 
حکومــت دینی وظیفــه دارد تا بــرای ارتقای درجــات ایمانی  

مردم، برنامه داشته باشد.    

گر پاداش ݣݣݣالهی ݣݣرا  ݣݣݣباورداری! ا
امــام علــی)ع( در حکمــت 138 نهج البالغــه بــه یکــی از مهم تریــن 
انگیزه هــاى انفــاق و بخشــش در راه خــدا اشــاره کــرده، می فرمایــد: 

»آنکه پاداش الهی را باور دارد، در بخشش سخاوتمند است.«
امام علی)ع( در این گفتــار حکیمانه به یکی از مهم تریــن انگیزه هاى انفاق و 
بخشش در راه خدا اشــاره کرده، می فرماید: »آنکه پاداش الهی را باور دارد، در 

ِة( ْیَقَن ِباْلَخَلِف َجاَد ِباْلَعِطّیَ
َ
بخشش سخاوتمند است.«؛ )َمْن أ

از جمله غرائز مســلم انســان جلــب منفعت و دفع ضرر اســت. انســان همیشــه 
می خواهد کارى انجام دهد که سودى براى او داشته باشد یا ضررى را از او دور 
سازد و در همین راستا حاضر می شــود مواهبی را که در اختیار دارد براى رسیدن 
به امور مهم ترى هزینه کند و تمام تجارت هاى مادى با همین انگیزه صورت 

می گیرد.
بنابراین کســانی که به وعده هاى الهی ایمان و یقین داشــته باشــند و بدانند 
در برابر هر انفاق در راه خدا، بهتر و بیشــتر از آن را در این دنیــا یا در آخرت و یا در 
هــر دو دریافت می کنند هرگــز در انفاق کــردن تردیدى به خــود راه نمی دهند، 
ســخاوتمندانه می بخشــند و از امــوال و ثروت هــاى خــود در ایــن راه بــا روى 

گشاده استقبال می کنند.
در تأییــد ایــن فرمایــش حکیمانــه مولی الموحدین علــی)ع(،  قــرآن مجید در 
ْن َشــْیء َفُهَو ُیْخِلُفُه َوُهَو َخْیُر  نَفْقُتْم ّمِ

َ
آیه 39 ســوره ســبا می فرماید: »)... َوَما أ

اِزِقیَن( و هر چیزى را )در راه خدا( انفاق کنید، عوض آن را می دهد )و جاى  الّرَ
آن را پر می کند(، و او بهترین روزى دهندگان است«.    
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ــا َیْجَمُعــوَن(؛ »آیا آنان رحمــت پروردگارت را تقســیم  َخْیــٌر ِمّمَ
می کننــد؟! مــا معیشــت آن هــا را در زندگــی دنیــا در میانشــان 
تقســیم کردیم و درجات بعضــی را برتر از بعضی قــرار دادیم تا 
یکدیگر را به خدمت گیرند؛ و رحمت پروردگارت از تمام آنچه 

جمع آوری می کنند بهتر است«.
این آیات و همچنین کالم امام )علیه السالم( در این دعای 
نورانی نشــان می دهــد کــه ارزاق و روزی های بنــدگان مقدر 
اســت. نــه چیــزی از آن کاســته می شــود و نــه چیــزی بــر آن 
افزوده می گردد و خداوند بر اســاس حکمتی که داشــته این 
تقســیم حکیمانــه را در میان بنــدگان انجام داده اســت؛ به 
ویژه در آیــه اخیــر این معنــا منعکس اســت کــه تفاوت های 
موجــود میان مــردم بــرای این اســت کــه بتواننــد از یکدیگر 
گر  اســتفاده کنند و نظام جامعه به هــم نریــزد، در حالی که ا
همه مســاوی بودند نظام زندگی به هم می خورد و بسیاری 

از کارها بدون متولی می ماند.
کنــون این ســؤال پیــش می آید کــه آیــا واقعــًا روزی افــراد و  ا
ســهم آن هــا از مواهــب زندگــی همــه بــه صــورت اجبــاری و 
بــدون اختیار افــراد تأمین می شــود، در حالی که این ســخن 
برخــالف چیزی اســت کــه با چشــم خــود می بینیــم؛ بعضی 
تالش بیشــتر دارنــد و درآمــد فزون تــر و بعضی تــالش کمتر و 
درآمد کمتر، یعنی اختیــار افراد و میزان تــالش آن ها در بهره 

آنان مؤثر است.

به سراغ تو می آید
اضافــه بــر ایــن، چنیــن اعتقــادی ســبب رکــود فعالیت های 
اجتماعــی و عقــب ماندگــی جامعــه می شــود؛ جامعــه باید پر 
نشــاط و پر امیــد بــه فعالیت های گســترده خــود بپــردازد و در 

میدان رقابت تالش کند و رو به جلو حرکت نماید.
پاسخ این سؤال، در روایات معصومین )علیهم السالم( آمده 
است، زیرا روزی را بر دو قســم کرده اند. امیرمؤمنان علی )ع( 
در نامــه معروف خــود به امام حســن مجتبــی)ع( می فرماید: 
ْزَق ِرْزَقاِن ِرْزٌق َتْطُلُبــُه َو ِرْزٌق َیْطُلُبَک َفِاْن  ّنَ الّرِ

َ
»َواْعَلْم َیا ُبَنــّیَ أ

َک؛ پسرم! بدان که روزی دو نوع است:  َتا
َ
ِتِه أ

ْ
ْنَت َلْم َتأ

َ
أ

 نوع اول، روزی ای است که به جستجوی آن برمی خیزی 
)و باید برخیزی( و نوع دیگر، آن اســت که به سراغ تو خواهد 

گر به دنبالش نروی خود به دنبال تو می آید«. آمد، حتی ا
بنابرایــن روزی هــای مقــدر داریــم و روزی هــای معّلــق و 
مشــروط. مقــدر چیــزی اســت کــه در هــر صــورت به انســان 
کــه بــا تــالش و  می رســد و معلــق و مشــروط چیــزی اســت 
کوشــش بــه انســان می رســد. و قســم دوم را نیز می تــوان به 
دو بخــش تقســیم کــرد: روزی هایــی کــه بــه خاطــر تفــاوت 
استعدادهای اشخاص فراهم می شــود؛ بعضی برای انجام 
فعالیت های اقتصــادی، اســتعداد و مدیریت کافــی دارند و 
بعضی چنان نیســتند. بدون شــک ســهم گــروه اول بیشــتر 
اســت که در واقع مقداری از آن غیر اختیاری است )به خاطر 
تفاوت اســتعدادها( و بخشــی از آن اختیاری است، که افراد 

به دنبال آن می روند.
دارای  اســت  ممکــن  نفــر  دو  کــه  اســت  آن  دوم  نــوع   
اســتعدادی یکسان باشــند، ولی ســهم یکی از روزی بیش از 

در فراز پنجــم دعای نخســت صحیفــه، امام ســجاد )ع( 
درباره تقسیم رزق توسط خداوند، چنین عرضه می دارد: 
»خداوند بــرای هر نوعــی از مخلوقات خــود قــوت و روزی معلوم و 
معینی از رزق خود قرار داد که نه کسی می تواند چیزی از مقدار آن 
بکاهد و نه چیزی بر کمبــود آن بیفزاید«؛ )َو َجَعَل ِلــُکّلِ ُروٍح ِمْنُهْم 
ْنُقُص َمْن َزاَدُه َناِقــٌص، َو اَل َیِزیُد  ُقْوتًا َمْعُلومًا َمْقُســومًا ِمْن ِرْزِقــِه، اَل َ

َمْن َنَقَص ِمْنُهْم َزاِئٌد(.
»ُقــوت« به معنــای ارزاقی اســت که قــّوت و نیــروی بــدن را حفظ می کنــد و به انســان حیات 
می بخشــد. امام )ع( در اینجا ارزاق و نعمت های مادی را غذای روح شــمرده است، در حالی 
که در بدو نظر، انسان آن ها را غذای جســم می داند. این به خاطر آن است که تقویت جسم، 
ســرانجام به تقویت روح منتهی می شــود و تصمیم گیرنده در کارها، روح انســان است. پس 

در حقیقت، همه غذاها غذای روح محسوب می شود.
بعضی نیز گفته اند که قوت، اعم از روحانی و جسمانی است و در بعضی آیات و روایات نیز در 
مورد طعام و رزق اشــاره به طعام و رزق روحانی شــده اســت، ولی آنچه در ابتدا به ذهن تبادر 
می شــود همان رزق مادی جســمانی اســت. به هر حال، در قرآن مجید نیز به مســأله تقسیم 
ٍة  ارزاق در آیات متعددی اشــاره شــده اســت، از جمله در ســوره هود می فرمایــد: )َو َما ِمــْن َداّبَ
 ِفــی ِکَتاٍب ُمِبیــٍن(؛ »و هیچ 

ٌ
َها َوُمْســَتْوَدَعَها ُکّل  َعَلــی اهلِل رزق ها َوَیْعَلــُم ُمْســَتَقّرَ

َ
ِفــی ااْلْرِض ِااّل

جنبنده ای در زمین نیست مگر اینکه روزی او بر خداست. او قرارگاه و محّل نقل و انتقالشان 
را می داند؛ همه این ها در کتاب مبین لوح محفوظ ثبت است«.

ْنَیا َو َما  ْزَق ِلَمْن َیَشــآُء َو َیْقــِدُر َو َفِرُحــوا ِباْلَحَیــاِة الّدُ و در جای دیگر می فرمایــد: )اهلُل َیْبُســُط الــّرِ
 َمَتــاٌع(؛ »خدا روزی را برای هرکس بخواهد گســترده می ســازد، یا 

َ
ْنَیا ِفی ااْلِخــَرِة ِااّل اْلَحَیــاُة الّدُ

تنگ می گیرد، ولی آن ها ]کافران[ به زندگی دنیا، شــاد و خوشحال شدند؛ در حالی که زندگی 
دنیا در برابر آخرت، جز متاع ناچیزی نیست«.

ی ِرْزِقِهْم  ُلوا ِبــَراّدِ ِذیــَن ُفّضِ
َ
ْزِق َفَما اّل َل َبْعَضُکــْم َعَلی َبْعٍض ِفی الــّرِ و نیز می فرمایــد: )َو اهلُل َفّضَ

 َفِبِنْعَمــِة اهلِل َیْجَحــُدوَن(؛ »خداوند بعضی از شــما را 
َ
ْیَماُنُهْم َفُهــْم ِفیِه َســواٌء أ

َ
َعَلی َمــا َمَلَکــْت أ

بر بعضــی دیگر از نظــر روزی برتــری داد )چرا کــه تالش هایتان متفاوت اســت(. ولی کســانی 
که برتــری داده شــده اند، حاضر نیســتند از روزی خــود به بردگانشــان بدهند تــا همگی در آن 

مساوی شوند؛ آیا آنان نعمت خدا را انکار می نمایند )که شکر او را ادا نمی کنند(؟!«
ْزَق ِلَمْن َیَشــآُء َو َیْقِدُر ِاّنَ ِفی َذِلــَک اَلَیاٍت ِلَقْوٍم  ّنَ اهلَل َیْبُســُط الــّرِ

َ
َوَلْم َیْعَلُموا أ

َ
و نیز می فرماید: )أ

ُیْؤِمُنــوَن(؛ »آیا آن ها ندانســتند کــه خداونــد روزی را برای هرکــس بخواهد گســترده یا تنگ 
می سازد؟! در این، نشانه هایی است برای گروهی که ایمان می آورند«.

َک َنْحــُن َقَســْمَنا َبْیَنُهْم َمعیَشــَتُهْم ِفی  ُهْم َیْقِســُموَن َرْحَمــَت َرّبِ
َ
و در جــای دیگر می فرمایــد: )أ

َک  ِخــَذ َبْعُضُهْم َبْعضًا ُســْخِرّیًا َو َرْحَمُت َرّبِ ْنَیــا َو َرَفْعَنا َبْعَضُهْم َفْوَق َبْعــٍض َدَرَجاٍت ِلَیّتَ اْلَحَیاِة الّدُ

روزی و بهروزی
شرح فراز پنجم از دعای نخست صحیفه سجادیه

آیت اهلل ناصر مکارم شیرازی

امام سجاد )ع( در نخستین دعای صحیفه سجادیه ابتدا به حمد پروردگار 
پرداخته و بخشی از صفات او را شرح می دهد. آنگاه به آفرینش موجودات و 
انسان اشاره کرده و نعمت هایش را بر انسان یکی بعد از دیگری بر می شمرد 
و هریک را با ثنای الهی همراه می سـازد، به گونه ای که حدود بیسـت بار خدا را برای 
این نعمت های مختلف می سـتاید و انسـان را با نعمت های او آشـنا می سـازد. در این 

مطلب، منتخبی از تفسیر فراز پنجم دعای اول صحیفه را می خوانیم. 
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دیگری باشــد، به خاطر این که یکــی از آن دو بــا اختیار خود 
تالشــگر اســت و دیگری تنبل و سســت. بنابراین، ارزاق را از 
یک نظر نیز می توان سه گونه دانســت: غیر اختیاری، نیمه 

اختیاری و اختیاری.
به همین دلیل در بعضی از روایات وارد شده است که خداوند 
دعای چند گروه را مســتجاب نمی کند: ازجمله دعای انسان 
سالمی که در خانه نشسته و دست از تالش وکوشش برداشته 
و عرضه می دارد: خدایا به من روزی ده! )فرشتگان الهی( به 
او می گویند: این دعای تو مســتجاب نیســت. برخیز و تالش 
ْرَبَعــٌة اَل ُتْســَتَجاُب َلُهْم 

َ
کن«. امــام صــادق )ع( می فرمایــد: »أ

َدْعَوٌة: َرُجٌل َجاِلٌس ِفی َبْیِتِه، َیُقوُل: یــا َرِبّ آْرُزْقِنی! َفُیَقاُل َلُه: 

َلِب...«. َلْم آُمُرَک ِبالّطَ
َ
أ

بنابراین آنچه در کالم امام )ع( آمــده و در آیات قرآن به طور 
مبســوط بر آن تکیه شــده کــه هیچ کــس نمی تواند بــر آنچه 
خدا برای اشــخاص از نظر روزی مقدر کرده بیفزاید و یا از آن 
بکاهد، مربوط به قســم اول اســت. بســیار دیده ایم افرادی 
بدون اینکه تالشــی کنند درآمدهایی پیدا کرده اند و کسانی 

می خواستند جلوی آن را بگیرند ولی توانایی نداشتند.
ِق اهلَل َیْجَعْل َلُه َمْخَرجًا َو  در سوره طالق آمده است: )َو َمْن َیّتَ
َیْرُزْقُه ِمْن َحْیُث الَیْحَتِســُب(؛ »و هر کس تقوای الهی پیشــه 
کنــد، خداونــد راه نجاتــی بــرای او فراهــم می ســازد، و او را از 

جایی که گمان ندارد روزی می دهد«.    

هیچ کس 
نمی تواند بر 

آنچه خدا برای 
اشخاص روزی 

کرده بیفزاید  مقدر 
و یا از آن بکاهد
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علــی یدیه. امــام صــادق)ع( فرمــود: از جملــه آنچــه خداوند 
به موســی)ع( وحی فرمود و در تــورات بر او نــازل کرد، چنین 
بود: همانا منم خداوند، هیچ معبودی جز من نیست. مردم 
را آفریدم و خیــر و نیکی را هم آفریدم و آن را بر دســتان کســی 
جاری ساختم که دوســت می دارم، خوشــا به حال آنکه خیر 
را بر دستان او جاری ساختم. منم خداوند، معبودی جز من 
نیست. مردم را آفریدم و شــر را آفریدم و آن را بر دستان هر که 
بخواهم جاری می کنم. پس وای بر آن که بدی را بر دستان 

او جاری سازم. )الجواهر السنیه، ص 39(
جهــان عرصــه آزمــون انسان هاســت. ســنت خداونــد هم بر 
پاداش نیک و بد و بر خیر و شــر مردم استوار است. بشر نقش 
ســبب و ابزار دارد. از این ســبب گاهــی خیر و نیکی بــر می آید 
گاهی شر و بدی. گاهی دســت احســان و یاری خدا از آستین 
بنــده ای در می آیــد و دســت آن بنــده گــره گشــای کارهــای 
بندگان می شــود و آن دســت کرامت و قداســت پیدا می کند. 

گاهی هم از دست برخی جز شر و زیان به بندگان نمی رسد.
بدا به حــال آنان که توفیق احســان و خدمت ندارند و خوشــا 
بــه حــال آنــان کــه دســتان یاریگــر و وجــود خــدوم و زندگــی 
خجسته آنان مجرای فیض و رحمت الهی بر بندگان است. 

تا می توان نیکی کرد، چرا بدی و بد خواهی؟
و تــا می توانــی چشــمه زالل و ســیراب کننده بــود، چــرا کویر 
بودن و بــی خیر و برکت زیســتن؟ قدرت و امکانــات را خدا در 
اختیار انســان قرار قــرار داده و راه خیر و شــر را هم نشــان داده 
گذار کرده است، تا چه  است. کیفیت استفاده از آن را به ما وا

انتخاب کنیم و در چه راهی برویم.    

احادیث قدســی زیــر کــه از مذمت مــال اندوزی و تشــویق 
انفاق و کمــک به بنــدگان ســخن می گوینــد بر ایــن نکته 
کید دارند که دوری از یاد خدا مســبب کوتاهی در امر خیر و پرهیز  تأ

از منکر می شود.

     غرور  زر اندوزی
ح بکثــره المال و التدع  عن ابی عبــداهلل)ع( قال: اوحی اهلل تعالی الی موســی: یا موســی! ال تفر
ذکری علــی کل حال. فــان کثره المــال تنســی الذنــوب و ان ترک ذکری یقســی القلــوب. امام 
صادق)ع( فرمود: خدای متعال به حضرت موسی)ع( وحی فرمود: ای موسی! به خاطر ثروت 
زیاد خوشــحال مشــو و در هیچ حالی یاد مرا وامگذار. همانا ثــروت زیاد گناهان را از یاد انســان 

می برد و ترک یاد خدا سنگدلی و قساوت قلب می آورد.  )اصول کافی، ج 2، ص 497(
غفلت، ریشــه و مادر همــه گناهان و خســارات اســت. غفلــت از خدا انســان را در دام شــیطان 
می اندازد و غفلت از آخرت وی را اســیر دنیا می ســازد. غفلــت از ناپایداری دنیا حــرص و مال و 
ثروت را بیشتر می کند و غفلت از مرگ سبب بی توجهی نسبت به برداشتن ره توشه برای سفر 

آخرت می شود. ثروت هر چه هم زیاد باشد تا لب گور بیشتر همره انسان نیست.
ک ســپاری به خانه هــای خود بر  خویشــاوندان هر چــه زیاد باشــند، پس از تشــییع جنــازه و خا
می گردند و مــا را با اعمالمان تنهــا می گذارند. ماییم و آنچــه از دنیا برای نیازهــای آخرتی خود 
ذخیره ســاخته ایم. درســت گفته اند که بعضی سرمســت مال و ثروت می شــوند و دیگر آخرت 
و مراحل پس از مرگ را از یاد می برند. وقتی دل ها در ســایه گناه سخت شــد در سعادت هم به 

روی انسان بسته می شود. هوای دلمان را برداشته باشیم و خیلی دل به دنیا نبندیم.

     عرصه انتخاب
و عن الصادق)ع(: ان فیما اوحی اهلل الی موســی و انزل علیه فی التواره: انی انا اهلل ال اله اال انا، 
خلقت الخلق و خلقــت الخیر و اجریته علی یــدی من احب، فطوبی لمن اجریتــه علی یدیه. و 
انا اهلل ال اله اال انا خلقت الخلق و خلقت الشــر و اجریته علی یدی مــن اریده، فویل لمن اجریته 

گره  گشا دستان 
حکمت هایی از زبان پروردگار

جواد محدثی



در مهر ماه هم روز بزرگداشت مولوی قرار دارد و هم روز بزرگداشت حافظ. 
بـه همیـن مناسـبت ها مطالبـی دربـاره ایـن بـزرگان ادب و عرفـان اسـامی 
اختصـاص  دعـا  دربـاره  مولـوی  دیـدگاه  بـه  را  مطلـب  اولیـن  برگزیده ایـم. 
دادیـم. نویسـنده می گویـد موالنـا حقیقـت حكمـت را بـه زبـان سـاده و شـعر 
کـرده و بایـد سـخنان بزرگانـی چـون موالنـا را بخوانیـم تـا بـه راز قـرآن  بیـان 
پـی ببریـم. اعتقـاد مـن ایـن اسـت کـه هـر جا علمـی وجود داشـته، قـرآن آن 
کرده اسـت. من به  حكمت و دانش را به زیباترین و موجزترین وجه بیان 
حكمـت دعـا در قـرآن می پـردازم، سـپس بـه رویكـرد موالنـا دربـاره حكمـت 
دعـا اشـاره ای می کنـم. مطلـب بعـدی به جهان بینـی حافظ از دیـدگاه رهبر 
معظـم انقـاب آیـت اهلل خامنـه ای اختصـاص دارد و پـس از آن بـه فضائـل 
در  خانـواده  جایـگاه  سـپس  پرداخته ایـم.  الغیـب  لسـان  شـعر  در  اخاقـی 
کـران اسـت بررسـی و در ادامـه  کـه ایـن روزهـا در ا فیلـم »قصـر شـیرین« را 
کرمانـی داسـتان عشـق هـای آبكـی را مـرور  گفتگـو بـا هوشـنگ مـرادی  در 
کوتاهـی اسـت از طیبـه فاحـی، یكـی  کرده ایـم. مطلـب انتهایـی داسـتان 
کـه در اردوی الر نهـاد نمایندگـی ولـی فقیـه در هـال احمـر  از نویسـندگانی 

شـرکت داشـت؛ داسـتانی بـا موضوعـی هالـی.
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غ روی اوست هر دو عالم یک فرو
کم آزاری است رستگاری جاوید در 
تنگنا
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ع و اضطرار دعــا کنید« و اینکه دعای فرد ظالم  مثل: »با تضر
بــرآورده نمی شــود. در آیــات قــرآن شــرایط دعــا دقیقــًا آمــده 

است. از اسماء خداوند »سمیُع الدعا« است.
در بحث »ســؤال« مــا انــواع خواهندگی و ســؤال داریــم؛ مثل 
ســؤال حال و ســؤال اســتعدادی. ســؤال اســتعدادی ســؤال 
اعیان ثابتــه و حقایــق ما پیــش از وجود اســت. این ســؤال، 
اصــل همــه سؤال هاســت، آن چیــزی کــه مقتضی اســتعداد 
ما بود. یکی انســان شــد و دیگری ســگ شــد. او در علم ازلی 
و مشــیت الهــی اســتعداد داشــته و اقتضــای وجــود داشــته 
اســت. هر کس اقتضای ســؤالش بوده اســت، خداونــد به او 
وجود داده اســت. ما نمی پرســیم که چرا موجودات هســتی 
پیدا کرده انــد؟ این اقتضای اعیان ما بوده اســت و ســؤال ما 
از حضرت حــق، پیــش از وجود بــوده اســت. دعا هــم بدون 
سؤال و خواســتن امکان ندارد. ما هم از خداوند این سؤال را 

کردیم و خداوند هم به ما جواب داده است.
ســؤال انواع مختلفی دارد: ســؤال غایی، حالی، استعدادی و 
ماهیات. در قرآن و از زبان رســوالن انواع دعا ذکر شــده است. 
ح کردند  در ســوره انبیا ســه پیامبر از خداوند ســه ســؤال مطــر
و خداونــد اجابــت فرمود. ســؤال حضــرت ایــوب)ع(، شــفا از 
بیماری العالج بود و دعای حضرت زکریا)ع( در مورد بچه دار 
شدن بود و بسیاری دعاهای دیگر پیامبران در این خصوص 
قابل بررســی اســت. انواع دعاهــا در قرآن آمــده، نحــوه دعا و 
استجابتش هم ذکر شده است. با بررســی آیات قرآن در مورد 
نحــوه دعــای پیامبــران و نحــوه اســتجابت، می توانیــم بــه 

شرایط دعا دست بیابیم.
 

     حقیقت توحید 
دعا فقط آیات قرآن نیســت، بلکه روایات زیــادی درباره دعا 
و نحوه آن داریــم که متأســفانه مــورد غفلت قــرار گرفته اند. 
این علم دعاســت. علم را ظاهــر نمی کنند. علمــای قدیم ما 
ایــن مســأله را مســأله روز می دانســتند. مســائل مهمی چون 
توحید از مسائل اصلی اسالم است؛ زیرا دین بر اساس توحید 
اســت. رســیدن به حقیقت توحید قرآنی بسیار دشــوار است؛ 
ولی امروزه بحث های توحیدی بســیار کم است. در صورتی 
که توحید از اصول دین اســت. قدما و عرفای دیگر به اصول 
دین توجــه خاصی داشــتند. موالنا اســرار دعا را به زبان شــعر 
بیان کرده است. او هنگامی که درباره توحید، عدل، معاد و 
جبر و اختیار بحث می کند، آن ها را به صورت لطیف و ظریف 
بیان می کند. اواًل خود کسی که دعا می کند، باید مؤّید باشد. 
تــا تأیید الهــی نباشــد، دعــا امکان پذیر نیســت. دعــا اجابت 
بشود یا نه. زمان و مکان و شــرایط دارد؛ ولی اینکه انسان به 

دعا بپردازد، خود یک تأیید الهی است:
در میان خون و روده، فهم و عقل

جز ز اکرام تو نتوان کرد نقل
یعنی همین که انسان به دعا می پردازد، هم سؤال کننده و هم 
اجابت کننده از اوست. اول و آخر اوست. این از اسرار دعاست. 
گــر نمــاز واقعــی باشــد، گوینــده »ســمع اهلل لمن حمــده« هم  ا

خداست. هم شاهد و مجری اوست. اول اوست:
جز تو پیش که برآرد بنده دست؟

موالنا حقیقت حکمت را به زبان ســاده و شعر بیان کرده اســت. باید سخنان بزرگانی 
چون موالنا را بخوانیم تا بــه راز قرآن پی ببریم. اعتقاد من این اســت که هر جا علمی 
وجود داشــته، قرآن آن حکمت و دانش را به زیباترین و موجزترین وجه بیان کرده است. من 
به حکمــت دعا در قــرآن می پــردازم، ســپس بــه رویکــرد موالنا دربــاره حکمــت دعا اشــاره ای 
گر دعایتان نبود، خدا به شما توجهی نداشت« یعنی  می کنم. قرآن می گوید: »ای پیامبر بگو: ا

دعا واسطه ارتباط خدا با بنده است. انسانی که دعا نکند، خدا به او توجهی ندارد.
دعا شــکل های مختلفی مثل نمــاز دارد. دعوت قرآن به اسماءالحســنی اســت. انســان خواه 
ناخواه با این اســما ارتباط دارد. قرآن بین »اجابت« و »اســتجابت« فرق گذاشــته اســت. خدا 
در جایی که اضطــرار وجود دارد، از اجابت اســتفاده می کند؛ ولی در جایی که اضطرار نیســت، 
از استجابت اســتفاده می کند. هر دعایی اجابت می شــود؛ ولی در وقت خودش. شاید دعایی 

باشد که قابل اجابت نباشد. حال اجابت دیگر با خود خداست.
در قرآن آیاتی داریم که به مــا می گوید چگونه دعا کنیــم. احکام دعا در این آیات آمده اســت؛ 

رویکرد موالنا نسبت به حکمت دعا

کن ع  گو تضر
که این اعزاز اوست
دکتر غالمرضا اعوانی
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هم دعا و هم اجابت از تو هست
هم از اول می دهی میل دعا

تو دهی آخر دعاها را جزا
اول و آخر تویی، ما در میان

هیچ هیچی که نیاید در بیان
گر انسان در دعا دم خوش ندارد، باید به اولیا و اهل دعا متوسل  ا
شــود. بهترین دعا در حال فنا و اضطرار اســت. بنده تا وقتی که 
خودی خود دارد، دعا دارد؛ ولی دعای حقیقی آن است که خود 
بنده در میان نباشد، بلکه در حال اضطرار و فنا قرار گرفته باشد. 
»آن دعای بی خودان، خود دیگر است«؛ یعنی آنی که از خودی 

خودش فانی شده، دعایش چیز دیگری است.
آن دعای بیخودان، خود دیگر است

آن دعا زو نیست، گفت داور است
آن دعا حق می کند چون او فناست

آن دعا و آن اجابت از خداست
واسطه مخلوق نی اندر میان

بی خبر آن البه کردن جسم و جان

     دعا و قضا و قدر
ح کرده اند و  ُقدما مانند ابن عربی مســائلی در بــاب دعا مطــر
بحث هــای لطیــف و ظریــف و دقیقــی دربــاره دعــا دارند که 
امروز فراموش شــده اســت. عده ای از اولیا و عرفــا دعا را جایز 
نمی داننــد؛ زیــرا آن را بی ادبــی می داننــد که به خــدا بگویند 
این را بکن! این خود مراتب خاصی از والیت است. آن چنان 
به مراتب قضا و قدر الهی دل بســته بودنــد و مقام آن ها مقام 
رضا بــود که جــز به قضــای الهــی دل نهــادن حاضــر نبودند. 
ابن عربی در »فصوص« و هجویری در »کشــف  المحجوب« 
ح کرده انــد که آیــا اولیایی هســتند که از  ایــن مباحث را مطــر

خدا چیزی نخواهند؟ این قضیه را از زبان موالنا بشنوید:
بشنو اکنون قصه آن رهروان
که ندارد اعتراضی در جهان
ز اولیا اهل دعا خود دیگرند

گه همی دوزند و گاهی می درند
قوم دیگر می شناسم ز اولیا

که دهانشان بسته باشد از دعا
از رضا که هست رام آن کرام

ُجستن دفع قضاشان شد حرام
در قضا ذوقی همی بینند خاص
کفرشان آید طلب کردن خالص
حسن ظنی بر دل ایشان گشود

که نپوشند از غنی جامه کبود
قوم دیگر می شناسم ز اولیا

که دهانشان بسته باشد از دعا
یعنــی این هــا دعــا نمی کننــد. البتــه انســان بایــد دعــا کنــد؛ 
ولــی  لکــم«؛  اســتجب  »ُادعونــی  می گویــد:  خداونــد  زیــرا 
اینــان مقامــات و طبقاتــی دارنــد. این امــر مختــص عده ای 
از اولیاســت. انســان باید به مرتبه ای برســد کــه قضای الهی 
را بشناســد و به مقام ســّر قَدر برســد. عالی ترین علمــی که در 

عرفان وجود دارد، سّر قدر است. موالنا ادامه می دهد:

در قضا ذوقی همی بینند خاص
کفرشان  آید طلب کردن خالص

هر چه آید پیش ایشان، خوش بَود
آب حیوان گردد ار آتش بود

اما دعاکردن خوب اســت، اعم از اینکه اجابت بشود یا نشود. 
خداونــد بنــده ای را کــه دوســت دارد، دعایــش را زود اجابــت 
نمی کند؛ می خواهد بنده را به خود نزدیک کند. خداوند برای 
خود منطقــی متعالی دارد. گاهی بنــده ای را که دوســت دارد، 
قدری قلقلک می دهد و بعدًا دعایش را اجابت می کند. این امر 

در آیات و روایات ما نقل شده است. موالنا در این باره می گوید:
ای بسا مخلص که نالد در دعا

تا شود دود خلوصش بر سما
یعنی آنقدر دعا می خواند که دود اخالصش به آسمان می رسد؛ 

اما دعایش اجابت نمی شود. پس مالئک واسطه می شوند:
پس مالئک با خدا نالند زار

کی مجیب هر دعای مستجاب،
بنده مؤمن تضرع می کند

او نمی داند که جز تو مضطرند
حق بفرماید که نی خواری اوست

عین تأثیر عطا یاری اوست
گــر او را اجابــت نمی کنم، خــواری او نیســت. او پیش  یعنــی ا
من عزیز اســت. او محب من اســت. او را یــاری می کنم. اولیا 

به من نزدیکند.
ناله مؤمن همی داریم دوست

گو تضرع کن که این اعزاز اوست
حاجت آوردش ز غفلت سوی من
آن کشیدش موکشان در کوی من

ور برآرم حاجتش، او می رود
هم در آن بازیچه مستغرق شود

یعنی مــا از یاد خــدا غافلیــم و خداونــد کاری می کند کــه به او 
گر حاجتش را برآورم،  متوسل شــویم و به ســویش برگردیم. ا
مــی رود و دیگــر به ســوی مــن بازنمی گــردد. دنیا جــای لهو و 
لعب اســت و از مــن دور می شــود. بنابراین کمی حاجــت او را 
دیر برمی آورم که او بیشــتر پیــش من بماند و بــه من نزدیک 

شود. دوباره می گوید:
گرچه می ماند ز جان او سوگوار

دل شکسته، سینه خسته، گو هزار
خوش همی آید مرا آواز او

وآن خدایا گفتن و آن راز او
طوطیان و بلبالن را از پسند

از خوش آوازی، قفس در می کنند
زاغ را و جغد را اندر قفس

کی کنند؟ این خود نیامد در قصص
کننــده و آن خدایــا گفتن و آن  یعنی خداونــد می گوید ناله دعا
راز او را دوســت دارم؛ بنابراین دعا از اســرار قرآنی است. تفسیر 
موالنا، تفسیر معنوی و فهم قرآن است. بیش از دوهزار آیه در 
ابیات موالنــا تکرار شــده و در مثنوی بیانی دیگر یافته اســت. 
موالنا را باید بخوانیم تا به حکمت قرآنی دســت یابیم. موالنا 

بخشی از حکمت دعا را برایمان مشخص می کند.     

ُقدما مانند 
ابن عربی مسائلی 

در باب دعا 
کرده اند و  مطرح 

بحث های لطیف 
یف و دقیقی  و ظر
باره دعا دارند  در
که امروز فراموش 

شده است. 
عده ای از اولیا و 
عرفا دعا را جایز 

یرا  نمی دانند؛ ز
آن را بی ادبی 

می دانند که به 
یند این  خدا بگو
را بکن! این خود 

مراتب خاصی 
از والیت است. 

آن چنان به مراتب 
قضا و قدر الهی 
دل بسته بودند 

و مقام آن ها مقام 
رضا بود که جز 
به قضای الهی 

دل نهادن حاضر 
نبودند
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در باب جهان بینــی حافظ، بحث های زیادی شــده 
کــه عــرض  بنــده هــم در ایــن زمینــه نظــری دارم 
می کنــم. مطمئنــًا در ایــن جلســه هــم بحث هــای مختلفــی 
گونــی ابــراز خواهد شــد و حــاال که  خواهــد شــد و نظــرات گونا
مسأله اختالف انگیز هســت و مورد بحث هست؛ چه بهتر که 
کســانی دور از تعّصب، دور از پیــش داوری حقیقتــًا بروند وارد 
دیوان حافظ بشوند تا جهان بینی این مرد بزرگ را به صورت 
قطعی و مسّلم بیاورند بیرون. متأّســفانه در دوره اخیر در این 
چهل، پنجاه ســال اخیر - کتاب هایی نوشته شــد که در این 
کتاب ها، ایــن بی نظری و بی غرضــی رعایت نشــد و مطالبی 
نوشته شد و گفته شــد که حقًا و انصافًا بعضی از آن ها، جفای 
بــه حافــظ اســت. بعضــی اهانــت بــه حافــظ اســت. بعضــی 
بی بصری در مقابل حافظ اســت و انســان حیــرت می کند که 
چرا بایســتی این حرفها به ذهن کســی خطور کند؟! حافظ را 
کافــر و بی دیــن و زندیــق و منکــر آخــرت و از این قبیــل چیزها 
معّرفی کردند! آن کسی که زیباترین اشعارش، اشعار عرفانی 

است یا الاقل اشعار عرفانی، جزو زیباترین اشعار اوست:
در ازل پرتو حسنت ز تجّلی دم زد

عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد
جلوه ای کرد رخت دید ملک عشق نداشت

عین غیرت شد از این آتش و بر آدم زد
مّدعی خواست که آید به تماشاگه راز
دست غیب آمد و بر سینه نامحرم زد

و از ایــن قبیــل، اشــعار فراوانی کــه در سرتاســر دیــوان حافظ 
کنده اســت و ندای یــک عرفــان واالی مصّفــای ِعلوی را  پرا
می دهــد و خبــرش در وجــود حافــظ. ایــن را ندیــده بگیرنــد! 
بیاینــد بگویند ایــن آدم به خدا وبــه قیامت و بــه دین معتقد 
نبــود! شــبیه همیــن جفــا شــاید یــک مرحلــه پائین تــر اســت 
جفای آن کســانی اســت کــه علیرغم ایــن همه شــعر عرفانی 
و ایــن همه شــعر اخالقــی در وجــود حافــظ، جهان بینــی او را 
جهان بینی شــّک و بی خبری و بی اطالعی از غیب و معرفت 

جهانی و انسانی معرفی کردند.
عجیب این اســت که این افــرادی کــه حافظ را فاســق و فاجر 
و غــرق در محّرمــات و پســتی های معمولــی روح بشــر معّرفــی 
می کننــد؛ همین هــا بــاز حافــظ را ســتایش می کننــد بــه اینکه 
این دچــار سرمســتی بود، غرق سرمســتی بــود، غــرق معرفت 
بــود. من نمی دانم چــه معرفتی اســت دیگر؟! سرمســتی باده 
را با سرمســتی از عرفــان و معنوّیت با هم مخلــوط می کنند که 
متأّسفانه این را من هم در نوشته های معاصرین خودمان - از 
فضال و دانشمندان - دیدم؛ هم در گذشته ها که مرحوم شبلی 
نعمانی در »شــعرالعجم« می گوید که به من نگوئید که »ِمی« 

حافظ ِمی ظاهری بود یا ِمی معنوی، هر دو مستی می آورد.
این شد حرف! تعجب است از این دانشمند بزرگ و فاضل ادیب 
که یک چنین حرفی را بزند! هر دو مســتی می آورد! بلــه، اّما این 
مستی، مستی و بی خودی از عقل است، بیگانگی از خرد انسانی 
است و از شعور انسانی است؛ آن، بی خبری از خوِد ماّدی است و 
غرق شدن در معرفت و درک معنوی و واالی انسانی. این ها چه 
ک در لفظ. بعضی این  طور اصاًل قابل مقایسه با همند؟! جز اشترا

جوری حافظ را خواستند معرفی کنند!

هر دو عالم
غ روی اوست یک فرو

حافظ بر اساس کدام جهان بینی با ما سخن می گوید؟

رهبر معظم انقاب آیت اهلل خامنه ای 31 سـال پیش در مراسـم افتتاحیه 
»کنگـره جهانـی حافـظ« سـخنانی را دربـاره شـعر و شـخصیت حافـظ 
شـیرازی شـاعر بـزرگ ایرانـی ایـراد کردنـد کـه هنـوز بـرای اهالـی ادبیـات 
و دوسـتداراِن شـعر حافـظ خواندنـی اسـت. بـه مناسـبت بیسـتم مهـر، سـالروز 
بزرگداشـت حافظ شـما را به بازخوانی بخشـی از این سـخنان درباره جهان بینی 

لسـان الغیـب دعـوت می کنیـم. 
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بنــده جهان بینــی حافــظ را جهان بینــی عرفانــی می دانــم. 
بالشــّک حافظ یــک عــارف اســت. البته همیــن جــا بگویم: 
وقتی ما می گوئیم یک عارف اســت، منظورمان این نیســت 
که از اّولــی که رفت مکتب یــا از مکتب آمد بیــرون یک عارف 
شــبیه »بایزیــد« بود تــا آخر عمــرش. نه، مــردی بــوده هفتاد 
گر سی ســال آخر عمرش  ســال، هفتادوپنج ســال عمر کرده ا

هم با عرفان گذرانده باشد، یک عارف است.
عرفای بزرگ هــم، از اّول بای بســم اهلَلّ زندگیشــان که عارف 
نبودند. باألخــره یک دورانــی را گذراندند یا دوران عــادی را یا 
دوران کسب و تجارت را یا دوران علم و تحصیل علم و فضل 
را یا دوران فسق و فجور را، یک چیزی را گذراندند. یک وقت 
هم به خاطر یک حادثه ای یــا به خاطر معلوماتــی یا به خاطر 
هر دلیلی، به معنویت و نور، راه پیدا کردند و عارف شــدند. ما 

می گوئیم حافظ، عارف به وصال حق رسیده و از دنیا رفته.
بــه عنــوان جهان بینــی  کــه  آنچــه  جهان بینــی حافــظ - 
کــرد و ســخن آخــر حافــظ هســت - آن  او می شــود معّرفــی 
جهان بینی عرفانی است بدون شــک. همان طور که عرض 
کردم، حّتی بســیاری از کســانی کــه او را غــرق در کامجویی و 
سقوط شهوانی هم معّرفی می کنند؛ در بیانات ستایش آمیز، 
اّما در واقع هجوآمیز خودشــان، آن ها هم قبــول می کنند که 
حافــظ نمی توانــد محدود باشــد به همین مســائل حّســی در 

ضمن کلماتشان این چیزها هست.

     زبان عرفا
گر ایشــان عارف بــوده، چرا به  ممکن اســت ســؤال کنید که ا
این زبــان حــرف زده؟ پاســخ این اســت که ایــن زبــان، زبان 
رائــج عرفــا و متذّوقیــن اســالم اســت. از زمــان محی الدیــن 
عربی تا امروز، تا زمان حافــظ و از زمان حافظ تــا امروز، یعنی 
محی الدین عربــی هم از شــراب و محبــوب و یار حــرف زده، 
فخرالدین عراقــی هم بــا همین زبــان حــرف زده، مولوی در 
دیوان شــمس هم با همین زبان حرف زده، همه کسانی که 
در عرفان آن ها هیچ شــّکی نیســت، با همیــن زبان صحبت 
کرده اند. برخی قبــل از زمان حافظ بودند، بعضــی هم بعد از 
گر بگوئیم بعدی هــا از حافظ یاد گرفتند،  زمان حافظ. حاال ا
در مــورد قبلی هــا طبعًا چنیــن حرفی نیســت. این زبــان رائج 
عرفــان بــوده، در آن روزگار دالئلی هــم دارد. حاال چــرا با این 
زبــان می گفتنــد؟ در ایــن باره هــم گوینــدگان و نویســندگان 
گفتنــد و نوشــتند. حّتــی در میــان گوینــدگان عــرب زبــان - 
همان طور که عرض کــردم محی الدین - ابن فارض، شــاعر 
عــارف معــروف عــرب قبــل از حافــظ، او هــم بــا همیــن زبان 
حرف زده. من ادعا نمی کنم که همه شــعر حافظ در سرتاســر 
دیوانش، شعر عارفانه اســت. نه، بلکه به عکس، من این را 
هم یک افــراط می دانم که مــا حّتی شــعرهای واضحی را که 

هیچ محمل عرفانی ندارد:
گر آن شیرین پسر خونم بریزد
دال چون شیر مادر کن حاللش

این را دیگر نمی شــود به عرفان حمل کرد. »میــان جعفرآباد 
و مصّلــی« نمی شــود گفــت جعفرآبــاد روح انســانی و مصاّلی 
فیض ازلی. جعفرآباد و مصّلی در شیراز موجود است. »خوشا 

شــیراز و وضع بی مثالــش« و از این قبیل چیزهایــی که وجود 
دارد. و در اشعار حافظ، حّتی بعضی از اشــعاری که عرفا از آن 
زیاد استفاده می کنند، بنده دقت کردم. دیروز نشستم روی 
همین اشــعار نگاه کــردم؛ دیــدم نه، بعضــی از همان اشــعار، 
انصافــًا اشــعاری هســتند کــه می توانــد بــه معنــای ظاهــرِی 
عشــقِی مادی به حســاب بیاید. یــک دوره ای از عمر شــاعر، 
ایــن جــور حــرف زده. هــر دو طــرف بــه نظــر مــن تأویل های 
اغراق آمیز می کنند. اینی که ما بگوئیم تمام اشــعار حافظ به 
یک تأویلی باألخره به دین و عرفان و قرآن مربوط می شــود، 
این مبالغه اســت و هیــچ اصراری نیســت که مــا بیائیم همه 
اشعار او را به این معنا. من دیدم یک خانم متدّین محترمی 

را در دوران کودکی که،
سحر چون خسرو خاور علم بر کوهساران زد

به دست مرحمت یارم در امیدواران زد
را تعبیر می کرد به مثاًل پیغمبر یا به امام زمــان در حالی که آدم 
می توانــد خیلــی راحــت، واضح - کســی که با شــعر آشناســت 
کــه ایــن جــوری نیســت نمی شــود. البتــه عرفــا از  - بفهمــد 
تمام گفته های شــاعر اســتفاده معنــوی و عرفانــی کردند. در 
حقیقت حال خودشان آن ها را به این اســتفاده رسانده. این 
را فراموش نباید بکنیم و هیچ کس را هــم منع نباید بکنیم از 
این کار. مرحــوم حاج میــرزا جوادآقای ملکی، عــارف معروف 
دوره قبل از ما که یکی از سوختگان و مجذوبان زمان خودش 

بوده و بزرگانی را تربیت کرده، در قنوت نماز شب می خوانده:
زان پیشتر که عالم فانی شود خراب

ما را ز جام باده گلگون خراب کن
ایــن عــارف، بــه آقــای دکتــر شــهیدی آن روز عــرض کــردم 
پدربزرگ مــن از علمای معروف مشــهد بود، مــرد زاهدی هم 
بــود. دیــوان حافــظ او در خانه مــا بــود کــه آن را به مــادر من 
داده بود ایشــان. جزو جهیزیه مادر من آمده بــود، وارد منزل 
ما شــده بود. مــن در کودکــی بــا آن دیــوان مأنوس بــودم. در 
حاشــیه دیــوان، آن مــرد عالِم فقیــِه زاهــد، یادداشــت هایی 
نوشــته بــود. از جمله یکــی از یادداشــت ها یکی این بــود که: 
ایــن غــزل را در کشــتی، مــا بیــن کجــا و کراچــی در ســفر مّکه 
می خوانــدم. در راه مّکــه کــه می خواســته حالی بکنــد - یک 
عالم عابد زاهد سالک، از شعر حافظ اســتفاده می کرده! این 
جوری اســت. مــا راه نبایــد را بر کســی ببندیم. هر کــس از هر 
چــی می خواهــد اســتفاده کنــد و هــر جــور اســتفاده ای دل او 
می خواهد بکنــد، او آزاد اســت. اّما ما حق داریــم جهان بینی 

حافظ را چهارچوب برایش مشخص کنیم.
جهان بینــی حافــظ، جهان بینــی عرفانــی اســت بالشــک. 
آن کســی کــه اشــعار عرفانــی ای را می گوید کــه نظیــر او در باب 
عرفان تاکنون گفته نشــده او نمی تواند جهان بینــی ای غیر از 
گر چه ممکن است در مدتی  جهان بینی عرفانی داشته باشد. ا
از دوران عمرش به این جهان بینی هنوز نرسیده باشد. در باره 

جهان بینی عرفانی حافظ من چند جمله ای عرض می کنم:

     عشق
اّواًل بارزتریــن مظهــر ایــن جهان بینــی در کالم حافــظ عشــق 
اســت و این بدین خاطر اســت که بشــر در راه طوالنــی ای که 

جهان بینی حافظ، 
جهان بینی عرفانی 

است بالشک. 
آن کسی که اشعار 

عرفانی ای را 
ید که نظیر  می گو
او در باب عرفان 

کنون گفته  تا
نشده او نمی تواند 

جهان بینی ای 
غیر از جهان بینی 

عرفانی داشته 
گر چه  باشد. ا

ممکن است در 
مدتی از دوران 
عمرش به این 

جهان بینی هنوز 
نرسیده باشد



شهریور  98      مشاره  6211
 دوره جدید

فرهنگ و هنر

دارد - در ایــن مراحــل طوالنــی ســلوک انســان تــا برســد بــه 
کــه از منــزل یقظــه شــروع می شــود و ایــن منــازل  لقــاءاهلَلّ 
گون جز با شــهپر عشــق امــکان نــدارد که حرکــت بکند.  گونا
بدون محّبت و بدون عشــق و جذبه عاشــقانه، هیچ سالکی 
نمی تواند این طریق را حرکت کند. لــذا در جهان بینی عرفا و 
در مکتب عارفان، عشق و محّبت جایگاه بسیار برجسته ای 

دارد و در دیوان حافظ هم، این موج می زند:
طفیل هستی عشقند آدمی و پری

ارادتی بنما تا سعادتی ببری
بکوش خواجه و از عشق بی نصیب مباش

که بنده را نخرد کس به عیب بی هنری
ِمی صبوح و شکرخواب صبحدم تا چند

به عذر نیم شبی کوش و گریه سحری
طریق عشق، طریقی عجب خطرناکست

نعوذ باهلَلّ اگر ره به مقصدی نبری
این، َنَفس یک عارف اســت. امکان ندارد کســی بدون پایه 
واالیــی از عرفــان ایــن جــور حــرف بزنــد. در مباحــث عرفــان 
نظری، وحدت وجــود که یکی از اصلی تریــن مباحث عرفان 
اســت، در کلمات حافظ فراوان دیده می شــود. البتــه باز هم 
نمی توانم خودداری کنــم از اظهار تأّســف، از اینکه بعضی از 
نویسندگان و ادبای محّققی که با وجود مقام واالی تحقیق 
در ادبیات، از عرفــان - عرفان نظــری - اطالعــی ندارند و در 
آن کاری نکردند! وحــدت وجود را که به حافظ نســبت داده 
شــده، به معنای همه خدایی که ناشــی از عدم درک درســت 
مسأله است، تعبیر کردند و آن را جزو َشَطحیاتی دانستند که 
بر زبان حافظ - مثل بعضی از عرفای دیگر - صادر می شده و 

نه یک بینش و طرز فکر و جهان بینی!
مســأله وحدت تجّلــی کــه از مباحث معــروف عرفــان و میان 
عرفاســت. در مقابــل نظریــه فالســفه اســالمی کــه قائــل بــه 
کثرت فاعلیت حق هســتند، عرفا قائلند بــه وحدت فاعلیت 

و وحدت تجّلی.
عکس روی تو چو در آینه جام افتاد

صوفی از خنده ِمی در طمع خام افتاد
یا آن غزل »در ازل پرتو حسنت ز تجّلی دم زد« که قباًل خواندم.

هر دو عالم یک فروغ روی اوست
گفتمت پیدا و پنهان نیز هم

     حیرت
یکی دیگــر از مباحــث عرفانی موجود در بســاط عرفا، مســأله 
حیرت اســت. همان چیزی که متأّسفانه به شک تعبیر شده 
در کالم کسانی که معنای حیرت عارف را درک نکردند، و آن 

را تفسیر کردند یا تعبیر کردند به شک. 
شّک یعنی تردید در ریشــه قضایا، در اصِل قضّیه تردید دارد. 
این غیر از حیرت عارف اســت کــه هر چه عرفــان او و معرفت 
او بیشــتر می شــود، حیرت او هم بیشــتر می شــود که: »زدنی 
فیک حیــره« از دعاهایی اســت که نقل شــده و مأثور اســت. 
کرم نقل شــد.  ک حــّق معرفتــک« کــه از رســول ا »و مــا عرفنا

بی اعتنائی به دنیا، دید عارفانه است. 
اینــی که مــا بیائیــم ایــن تعبیــرات مربــوط بــه بی اعتنائــی را 

مربوط بــه رنــدی او بدانیــم این درســت نیســت. باألخره آن 
رنــدی کــه آن هــا تصویــر می کننــد و از کالم خــود او اســتفاده 
گــرو بــاده و دفتــر جایــی«؛ پولــی  می کننــد: »خرقــه جایــی 
می خواســته، وظیفه ای می خواســته تــا اینکــه بتواند همان 
باده خــودش را تأمین کنــد! آن رند مــورد تصویــر آن آقایان، 
گر  این چه طــور می تواند به دنیــا و مافیهــا بی اعتنا باشــد؟! ا
همان شاه شــجاع و حّتی همان امیر مبارزالدین منفور پیش 
گــر پولــی بــه حافــظ مــی داد، آن حافظی کــه آن ها  حافــظ، ا
تصویر می کنند، مطمئنــًا آن پــول را از او می گرفت و می رفت 
و صرف »مــی« می کرد و می خــورد و می خوراند و می نوشــید و 
می نوشــانید. اینکــه بی اعتنایی بــه دنیا تویــش درنمی آید. 
بی اعتنائــی بــه دنیــا مــال آن انســان مســتغنی اســت. کــی 

مستغنی است؟ آن کسی که دلش با خدا آشناست.
غالم همت آنم که زیر چرخ کبود

ز هر چه رنگ تعّلق پذیرد آزاد است
**

در این بازار اگر سودی است با درویش خرسند است
الهی منعمم گردان به درویشی و خرسندی

این مال یــک آدم رنــِد عــرق خــوِر پــالِس دِر خانــه عرق فروش 
نیست! آن چهره زشتی که بعضی ترسیم می کنند از حافظ، این 

مال یک عارف پاک باخته است استغنا، بی اعتنائی به دنیا.

     سالوس ستیزی
از جمله خصوصّیات عارفانه حافظ در دیوانش، ســوء ظّن او 

به استدالل است. که این مال عرفاست که:
پای استداللیان چوبین بود

پای چوبین سخت بی تمکین بود
می گویــد اســتدالل تمکیــن نمی کنــد و نمی توانــد تــو را بــه 
همه جا برســاند. حافظ هم همیــن مضمــون را در غزل های 
متعددی گفته اســت: »که کس نگشود و نگشاید به حکمت 

این معّما را« یعنی از راه حکمت نمی شود فهمید.
بحــث سالوس ســتیزی حافــظ هــم از همیــن قبیــل بحــث 
حافــظ،  دیــوان  بیت الغزل هــای  از  یکــی  اســت.  عرفانــی 
سالوس ستیزی اســت. دشــمن نفاق و دورنگی است و تزویر 
در هر که باشد؛ چه در شیخ، چه در صوفی، چه در امیر. برای 
او فــرق نمی کنــد؛ بــا تزویــر مخالف اســت. ایــن هم ناشــی از 

همان دید عرفانی است.
گرچه بر واعظ شهر این سخن آسان نشود

تا ریا ورزد و سالوس، مسلمان نشود
این حرف یک عارف اســت. َنَفــس، َنَفِس یک عارف اســت. 
راســت هم می گوید مســلمانی، اصاًل اســالم، یعنی تســلیم در 
مقابل پروردگار و محو شــدن در اوامر او ولو فروتر از پایه عرفان 

و معرفت. این با تزویر و ریا که شرک است، نمی سازد.
آزادگی ای که در حافظ مشاهده می شود، ناشی از همین بینش 
عرفانی است و البته اخالقیات حافظ هم بخشی از جهان بینی 
حافظ اســت که بحث اخالقیات در دیوان حافــظ هم از جمله 
گر  چیزهایی بــود که مــن مایــل بــودم توصیه کنــم به اینکــه ا
رویش کار نشــده، کار بشــود. که توصیه های اخالقی حافظ از 

دیوان او استخراج بشود و این ها بیان بشود و شرح بشود.    

یکی دیگر از 
مباحث عرفانی 

موجود در بساط 
عرفا، مسأله 

حیرت است. 
همان چیزی که 

متأّسفانه به شک 
تعبیر شده در کالم 
کسانی که معنای 

حیرت عارف را 
درک نکردند، و 

آن را تفسیر کردند 
کردند به  یا تعبیر 

شک. 
شّک یعنی تردید 
یشه قضایا،  در ر

در اصِل قضّیه 
تردید دارد. این 

غیر از حیرت 
عارف است که 

هر چه عرفان او و 
معرفت او بیشتر 

می شود، حیرت او 
هم بیشتر می شود
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گرایــی حافــظ منحصر و مســتند بــه این بیت نیســت.  مدارا
همچنیــن کاربــرد واژه هــای مــدارا و تســاهل و نظایــر آن در 
اشــعار وی و یــا عدم کاربردشــان نیــز اهمیت چندانــی ندارد؛ 
زیرا روحیه سهل گیری و گشــاده دلی او نه در یک مورد که در 
ح احوال و تحوالت فکری و روحی وی  سراسر دیوان و در شــر
کاماًل آشــکار اســت. در ادامه به بیــان انگیزه هــا و زمینه های 

مساعد برای مدارا می پردازیم.

کســاری: یکی از لوازم و شــرایط اولیه گرایش    فروتنی و خا
بــه مــدارا و تســاهل، برخــورداری از روحیــه تواضــع و عــاری 
بــودن از تکبــر اســت. مــادام که آدمــی نتوانــد از حصــار تنگ 
ج شود و خویشتن خویش را  خودپسندی و خودمحوری خار
از دام محبت و تفرعــن برهاند، بالطبع، تحمل اندیشــه ها و 

رفتاهای مغایر دیگران برای وی میسر نخواهد شد.

  عواقــب غــرور و مزایــای تواضــع: در جــای جــای دیــوان 
حافــظ، از معایــب و توالــی فاســد غــرور و ثمــرات و بــرکات 
کیــد ســخن رفتــه اســت. در بیتــی فرجــام  فروتنــی، بــه تأ

خودبینی و خودرأیی را بدنامی می داند:
همه کارم ز خودکامی به بدنامی کشید آخر

نهان کی ماند آن رازی کز او سازند محفل ها؟
کــه پــس از  و در بیتــی دیگــر، غــرور بــه تیــری تشــبیه شــده 
رهاشــدن از کمــان، چنــدی اوج می گیــرد، ولــی ســرانجام بر 

زمین می افتد:
به بال و پر مرو از ره، که تیر پرتابی

هوا گرفت زمانی، ولی به خاک نشست
در جایــی ثروتمنــدان را از فخرفروشــی بــر بینوایــان برحــذر 

می دارد:
ای توانگر، مفروش این همه نخوت که تو را

سر و زر در کنف همت درویشان است
و در جایی دیگــر از تواضــع، بی تکلفــی و بی حاجــب و دربان 

بودن خود سخن می گوید:
هر که خواهد، گو بیا و هرچه خواهد، گو بگو

کبر و ناز و حاجب و دربان درین درگاه نیست
و در مواضــع دیگــر، بــه کــّرات از تکبــر و عواقــب ســود آن یــاد 

می کند:
حافظ، افتادگی از دست مده زانکه حسود

عرض و مال و دل و دین در سر مغروری کرد
**

در کوی عشق شوکت شاهی نمی خرند
اقرار بندگی کن و اظهار چاکری
**

بگذر ز کبر و ناز که دیدست روزگار
چین قبای »قیصر« و طرف کالِه »کی«

 
  انســان دوســتی: روحیه مدارا و ســعه صدر حافظ تا حدود 
زیــادی از انسان دوســتی او کــه از هرگونــه وابســتگی قومــی،  
غ اســت، نشأت گرفته و متقاباًل  ملی، مذهبی، نژادی و … فار

در آن، تجلی یافته است.

      مدارا
دلبســتگی و پایبندی حافظ به مــدارا در جای جای دیوان او آشــکارا دیده می شــود تا 
آنجا که در یکی از ابیات معروفش »مدارا« را یکی از دو شــرط الزم برای تأمین آسایش آدمی در 

دو جهان به شمار آورده و به ویژه، دشمنان را مستحق برخورداری از آن دانسته است:
آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است

با دوستان »مروت«، با دشمنان »مدارا«

رستگاری جاوید
کم آزاری است در 

فضائل اخالقی از زبان لسان الغیب

نامـور  و  سـترگ  سـخنوران  خـود،  سـرافراز  تاریـخ  طـول  در  ایران زمیـن 
بسـیاری بـه خـود دیـده اسـت؛ امـا بی گمـان هیچ یـک از نظـر نفـوذ کام و 
تسـخیر قلـوب و کسـب شـهرت و محبوبیـت -چـه در مقیـاس ملـی و چـه 
در سـطح جهانـی- بـه مرتبـه و منزلـت حافـظ نائـل نشـده اند. حافـظ به راسـتی 
»همدل تریـن،  همـــدم ترین و محرم تریـن هنرمندی اسـت که در کنـار دل یکایک ما 
نشسـته« و از همـگان دل ربـوده اسـت. »او نـه فقـط با ما سـخن می گویـد، که از ما 
و جانـب مـا هـم، سـخن می گویـد.« او در واقـع حافظـه تاریخـی ایرانیـان اسـت. در 
ایـن مقالـه بـه تبییـن برخـی فضایـل اخاقـی از دیـدگاه حافظ به مناسـبت بیسـتم 

مهـر مـاه روز بزرگداشـت حافـظ اشـاره می کنیـم. 

دکتر احمد کتابی
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رندی آموز و کَرم کن که نه چندان هنر است
حیوانی که ننوشد می و انسان نشود

در سطور آینده، با ذکر شواهدی چند، جلوه هایی 
تحــت  خواجــه  بشردوســتانه  اندیشــه های  از 

گانه ارائه می شود.  عنوان هایی جدا

  غمخواری برای نیازمندان و مسکینان: تفقد 
احــوال مســتمندان و درویشــان و دســتگیری از 
آنان از دغدغه ها و دلمشــغولی های بزرگ خواجه 

شیراز است. شواهد زیر مؤّید این مدعاست:
به مالزمان سلطان که رساند این دعا را؟

که: به شکر پادشاهی ز نظر مران گدا را
**

درویش نمی پرسی و ترسم که نباشد
اندیشه آمرزش و پروای ثوابت

**
ثوابت باشد ای دارای خرمن
اگر رحمی کنی بر خوشه چینی

کمــان را در  در جایــی دیگر، ســروری و مهتــری حا
عاری ســاختن قلمرو حکومت از فقر و محرومیت 
و تــالش در جهــت تأمیــن آســایش و رفــاه خالیــق 

می داند:
من بگویم که مهتری چه بود

گر تو خواهی ز من نیوشیدن
مملکت را ز غم رهانیدن

به مراعات خلق کوشیدن
 

  نیکخواهی و نیکوکاری:
حافظ! نهاد نیک تو کامت برآورد
جان ها فدای مردم نیکونهاد باد

ده روز دْور گردون افسانه است و افسون
نیکی به جای یاران، فرصت شمار یارا

**
بر این رواق زبرجد نوشته اند به زر

که: جز نکویی اهل کَرم نخواهد ماند
ز مهربانی جانان طمع مبر حافظ

که نقش جور و نشان ستم نخواهد ماند
**

گفتم: هوای میکده غم می برد ز دل
گفتا: خوش آن کسان که دلی شادمان کنند

کاری: از دیــدگاه حافظ،    نیکویــی در برابــر جفــا
بــدکاری  قبــال  در  مهــرورزی  در  واقعــی  نیکــی 

مصداق تام می یابد:
آن کیست کز روی کرم با من وفاداری کند؟

بر جای بدکاری چو من یک دم نکوکاری کند؟
**

آنکه پامال جفا کرد چو خاک راهم
خاک می بوسم و عذر قدمش می خواهم

همین معنی در یکــی از قطعات دیوان، با توســل 
کید قرار گرفته است: به دو تمثیل، مورد تأ

بر تو خوانم ز دفتر اخالق
آیتی در وفا و در بخشش

هر که بخراشدت جگر به جفا
همچو کان کریم زر بخشش

کم مباش از درخت سایه فکن
هر که سنگت زند، ثمر بخشش

از صدف یاد گیر نکته حلم
هر که بّرد سرت، گهر بخشش

 
بــارز  مظاهــر  از  ستم ســتیزی:  و  دادگرایــی    
انسان دوســتی، عدالت جویــی و مبــارزه بــا ظلــم 
است. خوشبختانه در این زمینه نیز شواهد کافی 

در دیوان حافظ مشاهده می شود:
شاه را بْه بود از طاعت صدساله و زهد

قدر یک ساعت عمری که در او داد کند
**

دْور فلکی یکسره بر منهج عدل است
خوش باش که ظالم نبرد راه به منزل

**
گوی زمین ربوده چوگان عدل اوست

وین برکشیده گنبد نیلی حصار هم
 

اجتنــاب از مــردم آزاری: حافــظ دیگــرآزاری را به 
منزلــه بزرگتریــن رذیلت هــا و معصیت هــا تلقــی 
می کنــد و احتــراز از آن را موجــب بخشــیدن ســایر 
گناهان و تبرئه فرد از آن هــا می داند و به تعبیری، 

جز آن گناهی نمی شناسد:
مباش در پی آزار و هر چه خواهی کن

که در شریعت ما غیر از این گناهی نیست
و در جایــی دیگــر »کــم آزاری« را منشــأ رســتگاری 

ابدی می شمارد:
دلش به ناله میازار و ختم کن حافظ

که رستگاری جاوید در کم آزاری است
**

چنان بزی که اگر خاک ره شوی، کس را
غبار خاطری از رهگذر ما نرسد

  دوســتی و مهــرورزی: بــه اعتقاد حافــظ اختیار 
کامروایــی و بهــروزی  طریــق دوســتی، موجــب 
انسان ها و انتخاب راه دشــمنی و نزاع منشأ آالم و 

مصائب بسیار برای آدمیان است:
درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد

نهال دشمنی برکن که رنج بی شمار آرد
**

اوقات خوش آن بود که با دوست به سر رفت
باقی همه بی حاصلی و بی خبری بود

**

دامن دوست به دست آر، ز دشمن بگسل
مرد یزدان شو و ایمن گذر از اهرمنان

 
     مظاهر و نتایج مدارا

  خطاپوشــی و بخشــندگی:  گرایــش بــه مدارا 
و گشــاده دلی )ســعه صــدر(، به گونه ای آشــکار، 
ح و مؤکــد حافــظ مبنــی بر  در توصیه هــای مصــر
انعــکاس  بخشــایش  و  گذشــت  و  عیب پوشــی 
یافتــه اســت. ایــن توصیه ها کــه در جــای جای 
دیــوان بــه تواتر، ذکــر شــده حــاوی چنــد پیام و 

نکته اساسی است:
 

  بخشایندگی خداوند: خدای حافظ، »غفور«، 
»غفــار« و »خطاپــوش« اســت که »فیــض رحمت 
کــه  او عــام اســت« و »لطفــش الیــزال«؛ خدایــی 
گنه بخــش« اســت و عاصیــان  کریمــش  »ُخلــق 
و گناهــکاران بــه پشــتوانه »همــت« و کرامــت او 

»مستظهرند«. 
از نامه سیاه نترسم که روز حشر

با فیض لطف او صد از این نامه طی کنم
در تأییــد ایــن معانــی، شــواهد متعدد دیگــری در 
دیــوان حافــظ وجــود دارد که بــه نقل اهــم آن ها 

کتفا می شود: ا
سهو و خطای بنده گرش اعتبار نیست
معنی لطف و رحمت پروردگار چیست؟

**
ناامیدم مکن از سابقه لطف ازل

تو پس پرده چه دانی که خوب است و که زشت؟
**

سروش عالم غیبم بشارتی خوش داد
که: بر در کرمش کس ُدژم نخواهد بود

**
حافظا، لطف حق آر با تو عنایت دارد

خ و شادی بهشت غ ز غم دوز باش فار

  تحمل: تحمل بارزتریــن مصداق مــدارا و محور و 
پیام اصلی آن اســت تا آنجا که می تــوان گفت تمام 
مظاهر و جوانب مختلــف مدارا، ناگزیــر به گونه ای 
بدان بازمی گــردد. تحمل جلوه هــای متفاوتی دارد 
و بــه صورت هــای گوناگونی ظاهــر می شــود. از این 
رو جای آن دارد که نظر خواجه شــیراز در این باره به 

گانه بررسی شود: تفصیل و تحت عنوان هایی جدا

  بردبــاری در برابــر ناروایــی:  در سراســر دیــوان 
حافــظ بارهــا بــه اختیــار صبــر و بردبــاری در برابــر 
از  و  توصیــه  دیگــران  ناشایســت  رفتارهــای 
بی قراری و زودرنجی آدمیان در قبال آن ها انتقاد 

شده است:
وفا کنیم و مالمت کشیم و خوش باشیم
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که در طریقت ما کافری ست رنجیدن
**

حافظ! از باد خزان در چمن دهر مرنج
فکر معقول بفرما، گل بی خار کجاست؟

**
در طریقت، رنجش خاطر نباشد، می به یار

هر کدورت را که بینی، چون صفایی رفت، رفت
**

هاتف آن روز به من مژدة این دولت داد
که بر آن جور و صفا صبر و ثباتم دادند

**
دور گردون گر دو روزی بر مراد ما نبود

دائمًا یکسان نباشد کار دوران، غم مخور
**

رد ستم هاست، خدایا مپسند
َ

بر دلم گ
که مکدر شود آئینة مهرآئینم

  احترام بــه آرا و عقاید دیگــران:  بارزترین مظهر و 
نشــانة برخورداری از روحیة مدارا، محترم شمردن 
اندیشــه ها و باورهــای دیگــرانـ  به ویــژه در زمینــة 
اعتقــادات دینــیـ  اســت. در ایــن مــورد نیــز خواجه 
شیراز را کارنامه ای قابل تحسین است که در تأیید 

آن شواهد متعددی در دست است؛ از آن جمله:
گر پیر مغان ُمرشد من شد، چه تفاوت؟

در هیچ سری نیست که سّری ز خدا نیست
**

یکی از عقل می الفد، یکی طامات می بافد
بیا کائن داوری ها را به پیش داور اندازیم

**
بیـا ساقی، آن آتـش تـابناک

که زردشت می جویدش زیر خاک
به من ده که در کیش رندان مست

چه آتش پرست و چه دنیاپرست

  احتراز از ستیزه جویی و مجادله:  آشتی جویی 
و اجتنــاب از مواجهــه ســخت و خشــونت آمیز بــا 
مخالفان و دشمنان، از شاخص ترین نشانه های 
مدارا و تساهل و از واالترین مظاهر کرامت انسانی 
اســت کــه تجلــی آن در بســیاری از اشــعار خواجه 

آشکار است:
به خلق و لطف توان کرد صید اهل نظر

به بند و دام نگیرند مرغ دانا را
**

بیا که نوبت صلح است و دوستی و وفاق
که با تو نیست مرا جنگ و ماجرا، حافظ

**
عدو چو تیغ کشد، من سپر بیندازم

که تیر ما به جز از ناله ای و آهی نیست
**

بر آستانه تسلیم، سر بنه حافظ
که گر ستیزه کنی، روزگار بستیزد

**
یک حرف صوفیانه بگویم، اجازت است؟

ای نور دیده، صلح بْه از جنگ و داوری

  انتقادپذیــری: آمادگــی آدمــی بــرای پذیــرش 
انتقادهــا و ایرادهــای دیگــران و شــکل متعالی تــر 
آن، یعنــی مهیابــودن بــرای »انتقــاد از خــود«، از 
جملــه عوامــل مؤثــری اســت کــه موجب توســعه 
و تعمیــق خودشناســی در انســان و بــه تبــع آن، 
فراهم آوردن زمینه برای تســاهل و تسامح بیشتر 
می شــود؛ زیرا هنگامی کــه آدمی بــر اثــر انتقادات 
دیگران یــا خودنقدی، بــه عیــوب و نقایص خود 
وقوف یافت، قهرًا از توانایی و سعه صدر زیادتری 
برای تحمل و چشم پوشی از تقصیر و یا رفتارهای 

ناروای دیگران برخوردار خواهد شد:
گفت: از حافظ ما بوی ریا می آید

آفرین بر نفست باد که خوش بردی بوی!
**

گناه اگرچه نبود اختیار ما، حافظ
تو در طریق ادب باش و گو گناه من است

**
هرچه هست، از قامت ناساز بی اندام ماست

ورنه تشریف تو بر باالی کس کوتاه نیست
**

گفت و خوش گفت: »برو خرقه بسوزان حافظ«
یا رب، این قلب شناسی ز که آموخته بود؟

**
سیاه نامه تر از خود کسی نمی بینم

چگونه چون قلمم دود دل به سر نرود؟
گفتــه نماند کــه حافــظ در مقــام انتقــاد از خود،  نا
گاهی به طریق افراط می افتد و به شیوه مالمتیه، 
تجاهر بــه فســق می کنــد و جســورانه بــه گناهان 
کرده، تظاهر و در مواردی تفاخر می کند!  کرده و نا
بی گمــان نفــرت عمیــق او از زهــد ریایــی، در ایــن 
تجاهرهــا و اعتراف هــای نامتعارف تأثیر اساســی 

داشته است. اینک بعضی از شواهد:
فدای پیرهن چاک ماهرویان باد

هزار جامه تقوا و خرقه پرهیز
پیاله بر کفنم بند تا سحرگه حشر

به می ز دل ببرم هول روز رستاخیز
**

گر مسلمانی از این است که حافظ دارد
آه اگر از پس امروز بود فردایی!

 
  ادب ورزی: صــرف نظــر از مــواردی محــدود، 
حافظ اصواًل شاعری مقید و ملتزم به رعایت ادب 
و عفت کالم اســت و از تحقیر و توهین مخالفان و 

رقیبان خود پرهیز دارد. التزام خواجه به مراعات 
کــت بــه درجــه ای اســت کــه در یکــی از  ادب و نزا
غزلیاتــش، ورود به خرابات را مشــروط و منوط به 

رعایت ادب کرده است:
قدم منه به خرابات جز به شرط ادب

که ساکنان درش محرمان پادشهند
و در بیتــی دیگــر، بی ادبــان را الیــق مصاحبــت 

نمی داند:
حافظا! علم و ادب ورز که در مجلس شاه
هر که را نیست ادب، الیق صحبت نبود

در ضمن، در مقام عشق ورزی هم، رعایت ادب را 
ضروری می شمارد:

به ادب نافه گشایی کن از آن زلف سیاه
جای دل های عزیز است، به هم برمزنش

  نســبیت گرایی: یکــی از ویژگی هــای طــرز تفکر 
حافظ، نفی مطلق اندیشــی و کمال طلبی و موجه 
دانستن و مجاز شمردن برداشت ها و قرائت های 

مختلف از حقیقت است:
تو و طوبی و ما و قامت یار

فکر هر کس به قدر همت اوست
**

در ره عشق نشد کس به یقین محرم راز
هر کسی بر حسب فهم، گمانی دارد

**
جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه
چون ندیدند حقیقت، ره افسانه زدند

**
تو را چنان که تویی، هر نظر کجا بیند؟
به قدر بینش خود هر کسی کند ادراک

  خوش بینــی و نیک گمانــی: خوش بینی درباره 
آینده و حمل بر صحت و حســن نیت کردن امور و 
کارها و گفته های دیگران از نشــانه های بارز مدارا 
و تساهل به شمار می رود که در دیوان خواجه، به 

کید، بدان توصیه شده است: کّرات و با تأ
صبر کن حافظ، به سختی روز و شب

عاقبت روزی بیابی کام را
**

رضا به داده بده، وز جبین گره بگشا
که بر من و تو در اختیار نگشاده ست

**
وضع دوران بنگر، ساغر عشرت برگیر

که به هر حالتی این است بهین اوضاع
منم که شهرة شهرم به عشق ورزیدن

منم که دیده نیالوده ام به بد دیدن
**

دال!  منال ز شامی که صبح در پی اوست
که نیش و نوش به هم باشد و نشیب و فراز    
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غ بلوریــن و برنــده دو  هشــت رشــته نامــزد دریافــت ســیمر
غ در یخش های بهترین فیلمنامه و بهترین موسیقی  سیمر
متــن شــود، امــا انتقادهــای ریــز و درشــت بســیاری نیــز در 

کارنامه خود داشت. 

     از خنثی و مالل آور تا متعادل و استاندارد
برخی با انتقــاد از این فیلــم، به ریتــم و محتــوای فیلمنامه 
مــالل آور  و  بی خاصیــت  خنثــی،  را  آن  و  گرفتنــد  ایــراد 
کارگــردان آن را متهــم بــه نداشــتن  دانســتند. همچنیــن 
داســتان و پیــام مناســب بــرای فیلمســازی و تکیه بــر درام 
یــک  نیــز فیلــم را شــامل  کرده انــد. بعضــی دیگــر  مــدرن 
گهانــی و غیر  مقدمــه و شــروع ضعیف و یــک پایان بنــدی نا
کرده انــد. امــا از ســویی دیگــر برخــی از  قابــل بــاور معرفــی 
منتقدیــن میرکریمــی را جــزو فیلمســازان برتر بعــد از انقالب 
برشــمردند و فیلــم قصــر شــیرین را ثمــره زحمــت و تــالش 
فیلمسازی می دانند که سینمای ایران و جهان را به خوبی 
گاه است و به همه  می شناســد، به نیازها و کمبودهای آن آ
عناصــر فنــی و متنــی آن به خوبی مســلط اســت و بــر همین 
اســاس هرگز دچار افراط و تفریط در هیچ زمینه ای نشــده و 
جدیدترین اثرش را مانند باقی آثارش بدون نقص ســاخته 
و پرداخــت اســت. ایــن دســته از منتقدیــن قصــر شــیرین را 
فیلمــی متعــادل و اســتاندارد معرفــی می کننــد کــه می تواند 
الگوی خوبی برای ســینمای حــال حاضر که یــا کمدی و یا 

فرهادی زده است به حساب آیند.

     قصه کوتاه روابط انسانی
امــا از نظــرات مثبــت و منفــی منتقدین کــه بگذریــم؛ انتقاد 
کار خــودش نکتــه جالبــی اســت.  کارگــردان یــک فیلــم از 
رضــا میرکریمــی کارگــردان فیلــم قصــر شــیرین در گفتگویی 
گــروه فرهنگــی باشــگاه خبرنــگاران جــوان داشــت  کــه بــا 
ضمن پاســخگویی بــه برخــی از انتقادها در خصــوص فیلم 
جدیدش؛ بــا ارائــه توضیحاتــی دربــاره فیلمنامــه آن گفت: 
فیلم قصر شــیرین قصه کوتاهی از روابط انسانی است. این 
فیلم هــم ماننــد کارهــای قبلــی ام و با توجــه بــه عالیقی که 
که نســبت به روابــط انســانی دارم، از داســتان ارتبــاط میان 
انســان ها، خصوصــا خانــواده، روابــط اعضــای خانــواده و 
ح این فیلمنامه پنج ســال پیش به  تحکیم آن می گوید. طر
ذهنم رسید اما شرایط نوشــتنش برایم پیش نمی آمد. بارها 
فیلمنامه آن را تا حدودی می نوشــتم، اما نیمه کاره رهایش 
می کردم و کنار می گذاشــتم؛ تا اینکه در نهایت سال گذشته 

موفق شدم آن را تمام کنم و فیلمش را بسازم.
میرکریمی در خصــوص نقش پررنــگ کــودکان در این فیلم 
افزود: نقش محــوری این فیلم مربوط به نســل جدید یعنی 
کودکان اســت و ایــن محوریت آنچنــان پررنگ اســت که در 
رونــد داســتان گاهــی احســاس می شــد کارگــردان پــا جــای 
پای مجید مجیــدی می گذارد زیــرا کودک نقــش قهرمان را 
در فیلمنامــه دارد. مــن ســینمای مجیــدی را دوســت دارم؛ 
جایــی خواندم کــه بچه ها مجبورنــد چندین بــار یک حرف 

نقــش پررنــگ کــودکان در جامعــه و زندگــی والدیــن، طــی دهه هــای اخیر بیشــتر از 
گذشته مورد اهمیت واقع شده و داستان ها و فیلم های بسیاری با توجه به این قشر 
آینده ساز جامعه نوشته و ساخته شده اســت. فیلم قصر شیرین؛ به کارگردانی و تهیه کنندگی 
رضا میرکریمی و نویســندگی محســن قرایی و محمــد داودی یکی از همین فیلم ها اســت که 
کران قرار دارد. خانواده مهمترین محوری است که »قصر شیرین« حول آن داستان  حاال در ا
خودش را روایت می کند. قصر شــیرین با وجود اینکه توانســت به عنوان یــک فیلم موفق در 

پاالیش تلخی ها
از خانواده

درباره فیلم
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را بزنند تا بزرگترها متوجه آن شــوند؛ یعنــی برعکس تفکر ما 
ع را  که تصور می کنیــم بزرگترها برای کوچکترهــا یک موضو
بارهــا تکرار می کننــد تا کوچکترهــا بفهمند؛ ایــن کوچکترها 
ع را بــرای بزرگترها  هســتند که مجبورند با تکرار، یک موضو
توضیح دهند یا به ایشــان تفهیــم کنند، در واقــع بچه ها به 
ع نیاز  خوبی همه چیز را می فهمنــد و برای درک یــک موضو

چندانی به توضیح و تکرار ندارند.

     ریتم تند یا کند
وی در ادامه با اشــاره بــه انتقاداتی که به پایــان بندی فیلم 
شــده، اظهار کرد: ایرادهایی که برخی از منتقــدان به پایان 
بندی قصر شــیرین می گیرند، درک نمی کنم و معنای پایان 
باز برای ایــن فیلم را نمی فهمــم؛ فیلم بیش از ایــن چه باید 
می گفت که نگفــت. در پایان فیلم پدر قصه به گمشــده اش 
بازگشــت و ضرورتی نداشــت که حتما شــخصیت شــیرین را 
نمایــش دهیم، عدم نمایش شــخص شــیرین به نظــرم کار 
درســتی بــود. او در تمــام اجــزای فیلم حضــور دارد و بــه نظر 
می رســد که زنــده و ناظر بــر تمــام ماجرا هســت؛ چــون انگار 
بخشی از تقدیر را اوست که می چیند و در نهایت به هدفش 

یعنی کنار هم قرار دادن خانواده می رسد.
کارگردان قصر شــیرین دربــاره انتقادها از ریتم  کنــد فیلم نیز 
کثــر منتقدانی کــه از ریتــم فیلم ایــراد گرفته اند،  بیان کرد: ا
درک درســتی نســبت به آن ندارنــد. درک ریتم یــک فیلم با 
توجه به داســتان آن نیازمند دانش و تجربه است؛ ریتم تند 
یا کند با تجربیات دیداری و شــنیداری دیگری مرتبط است 
که اینجــا جایگاهی ندارد؛ چه بســا یکی از نقایــص فیلم من 

ریتم تندش بود.
میرکریمی در خصــوص موفقیت فیلمش در ســی و هفتمین 
جشــنواره فجــر گفــت: مــن بــرای ســاخت یــک فیلــم هرگــز 
به جوایــز فکــر نمی کنــم؛ اما بــه همــه داوران حــق می دهم 
کــه اشــتباه کننــد. از اینکــه چنیــن جراتــی داشــتند و داوری 
جشــنواره را پذیرفتنــد، بــه آن هــا تبریــک می گویم؛ چــرا که 
اهــدای جایزه بــه چند فیلــم از میــان ایــن همه فیلم  بســیار 
کار سختی اســت. به همین دلیل هم با وجود اینکه در چند 
دوره از من خواستند که داور جشنواره باشم، این مسئولیت 

سنگین و سخت را نپذیرفتم.

     بازیگران توانا
همچنیــن رضــا میرکریمــی در گفتگویــی کــه بــا خبرگــزاری 
میزان داشت درباره انتخاب حامد بهداد برای بازی در این 
فیلم گفــت: انتخــاب اولم بــرای قصر شــیرین حامــد بهداد 
نبود و قرار بود بازیگــری دیگری نقش اول را بــازی کند ولی 
بعدهــا متوجه شــدم کــه تا چــه حــد ایــن انتخاب درســت و 
اصولی بوده اســت. بهداد بازیگر با تجربه و باهوشــی اســت 
که به مــن کمک های بســیاری کرد. کار اصلی را شــخصیت 
اول بــر عهده داشــت کــه باید نقــش مــردی را با روحیــه الیه 
الیه ای ایفــا می کرد و حامد بــه خوبی توانســت از پس ایفای 

این نقش بر آید.

وی در همیــن راســتا در مــورد بازیگران کــودک فیلــم اضافه 
کــرد: بازیگران کــودک از میان تعــداد زیادی تســت انتخاب 
شدند. البته آن ها قبل از فیلم قصر شــیرین در یک سریال با 

ع بی اطالع بودم. هم همبازی بودند ولی من از این موضو
میرکریمــی دربــاره اینکــه چــرا فیلمــش را بــرای جشــنواره 
جهانی نــگاه نداشــته گفت: مــن واقعــا نمی دانم چــه کنم؛ 
گــر بــه جشــنواره جهانــی می رفتــم؛ می گفتنــد تــو دبیــری  ا
و حــاال که اینجــا آمــده ام می گویند چــرا کمی صبــر نکردی و 
کران نکردی. در مورد انتخاب  برای جشنواره جهانی آن را ا
لوکیشــن فیلم قصر شــیرین هــم در ابتدا شــهر دیگــری مورد 
نظــرم بود امــا یک اتفــاق باعــث تغییراتــی در تصمیمم شــد 
ولی در کل خیلی خوشــحالم که چنین طبیعت زیبایی را به 

عنوان لوکیشن انتخاب کردم.
کارگــردان فیلــم قصــر شــیرین دربــاره ادعــای فمینیســتی 
بودن آثــارش اذعــان داشــت: من همســرم را خیلی دوســت 
دارم شــاید همیــن عالقه باعث شــده تــا زن ها بیشــتر اوقات 
شــخصیت های مهمــی در فیلم هایــم داشــته باشــند؛ اما در 
این فیلم به یک موقعیت کامال انســانی پرداختم و برخالف 
آنچــه برداشــت می شــود مردهــای فیلم هایــم را هــم بســیار 
دوســت دارم. بــرای مثــال در فیلــم امــروز شــخصیت اصلی 
فیلم مردی بسیار راسخ است که از ابتدا تصمیمش را گرفته 

و به دنبال رسیدن به هدفش هست.

     حالوت زندگی سالم
برخــی از منتقــدان دربــاره نقــش برجســته کــودکان در فیلم 
کارگــردان ایــن فیلــم را بــه تقلیــد از مجیــد  قصــر شــیرین، 
مجیدی کارگردان ســینما که تمامی آثــارش درباره کودکان 
و دنیای ایشــان هســت متهم کرده اند. در همین راســتا و در 
پاســخ به این انتقادات؛ مجید مجیدی در یادداشــتی فیلم 
سینمایی »قصر شیرین« به کارگردانی سیدرضا میرکریمی را 

تحسین کرده است.
بــه نقــل از روابــط عمومــی فیلــم، در ایــن یادداشــت آمــده: 
»قصــر شــیرین فیلمــی  اســت کــه در بطن خــود بــه مفاهیم 
در جامعــه، تحکیــم  مســئولیت پذیری  چــون  درخشــانی 
بنیــان خانــواده، پرهیــز از رذائــل اخالقــی و در نهایــت بــه 
تحلیل جایــگاه واالی زن می پردازد و ایــن موضوعات را در 
فضایــی صمیمانه و صــادق بــه دور از هرگونــه پیرایه ای به 

مخاطب انتقال می دهد.
در سینمای ایران همواره ترویج اخالق و انسانیت از اهمیت 
فراوانــی برخــوردار اســت و مســرورم از اینکــه ایــن چــراغ، در 
آثــار برخــی از همکارانــم پرفروغ تر دیــده می شــود.روح فیلم 
تالش دارد تا جامعه را به ســمت ســالمت زیســتن سوق دهد 
و میرکریمــی چه شــیرین از پس این آزمون، ســر بلنــد بیرون 
گرش  می آید. فیلم، قصر شــیرین متبحرانه اندیشــه تماشــا
را از تلخی هــا پاالیــش و حــالوت زندگــی ســالم را بــه او هدیه 
می دهــد. قصــر شــیرین پــر از جزییــات نابــی  اســت کــه تنها 
میرکریمی می توانســت از پســش برآید. پس خسته نباشید و 

دست مریزاد به او و همکارانش. «    

ببب
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حقیقــت این اســت که لــذت خوانــدن مجموعه 
داســتان »قاشــق چای خــوری« در وجــود مــن 
مانــدگار شــده و چنــد داســتان از ایــن مجموعــه را واقعــًا 
چندبار خواندم. اولین پرســش من این است که در این 
مجموعه چگونــه هم از عشــق گفته ایــد و هــم از جنگ و 
تنــوع  ایــن  چگونــه  و  دیگــر  رنگارنــگ  موضــوع  ده هــا 
موضوعات را مدیریت کرده اید؟ درباره حال و هوای این 

مجموعه بگویید و زمانی که صرف نوشتنش کرده اید.
ذهنیــت من در نوشــتن داســتان، نگاهــی همه محور اســت. 
یعنی تالش نمی کنم برای قشر خاص و سن خاصی بنویسم. 
داســتان های من مانند لباس هایی اســت که همگی در یک 
سایز تولید می شوند. من نه روشنفکری مشکل نویس هستم 
و نه نویسنده ای که بخواهم همه ســلیقه ها را اقناع و سرگرم 
کنــم. حقیقت این اســت که ســعی نکــرده ام کتابی بنویســم 
که مثــاًل خانواده ها از ســر تفنن بــرای بچه های شــان بخرند. 
گر  خوب  یا بد، من این  هســتم و در مــرز هفتاد و پنج  ســالگی ا
شــما نیمچه  عرفانی در کارها می بینید حاصل این اســت که 
من در زمان نوشتن نه به ایدئولوژی و نه به نصیحت کردن و 
نه به جایزه گرفتن فکر نمی کنم. فقط از نوشتن لذت می برم. 
من خودم را در این چارچوب قرار نمی دهم که موقع نوشــتن 
فکر کنــم نکند کســی این داســتان را بخوانــد و گمراه شــود یا 
بزرگسالی داوری اش این باشــد که کار، مخصوص مخاطب 
کودک یــا نوجــوان اســت و از خیــر خواندنش بگذرد. نوشــتن 
مجموعه داســتان »قاشــق  چای خوری« حدود 4 سال طول 
کشــید و بعضی از داســتان هایش را 3 تا 4 بار بازنویسی کردم. 
حتی یکی از داستان ها را بارها نوشــتم و دیدم که خوب از کار 

درنیامد و رهایش کردم.

در مواجهه با داســتان های مجموعه تازه شــما، به طیفی 
کــه در دل خــود  رنگارنــگ از موضوعــات بــر می خوریــم 
گونــی از شــخصیت ها را جــای داده؛ برداشــت  طیف گونا
کلی من از ایــن مجموعه رســیدن به پس زمینــه ای واحد 
به نام »عشــق« اســت. پس زمینه ای که از داستان »باغ  
کا« شروع می شــود و در داســتان های دیگر هم نمودی  کا
ک را به تصویر می کشد  ملموس دارد. داستان، عشقی پا
و رفــت و برگشــت های ذهنــی شــما بــه اعمــاق وجــودی 
شخصیت هایی چون »دلنشین«، »منصور« و »طوطی« 
کــه می خواهیــد از همــان ابتــدا تکلیــف  نشــان می دهــد 

خواننده را با درون مایه اصلی کتاب مشخص کنید.

 داستان عشق های آبکی
حرفی ݣݣبرای مخاطب ݣݣامروز ندارد

گفتگو با هوشنگ مرادی کرمانی درباره آخرین اثرش

رسول آبادیان

کتاب هـای هوشـنگ مرادی کرمانـی حـاال دیگـر بـه خاطـره جمعـی یک نسـل 
تبدیل شده اسـت. آثـاری کـه می تـوان از تـک تک شـان بـه عنـوان اتفاق هایـی 
در عالـم ادبیـات کشـور یـاد کـرد. بـه بـاور بسـیاری از منتقـدان حـوزه ادبیـات 
داستانی، در پرونده کاری این نویسنده، کمتر به کارهای متوسط بر می خوریم چون 
اشـراف او به شـناخت شـخصیت و وجوه بارز تصویری نوشـته هایش نشـان می دهد 
برخوردش با نوشتن یک داستان، به مثابه پروژه ای تمام و کمال است که ممکن است 
ماه ها وقت و انرژی طلب کند. مرادی کرمانی در گفتگو با »اعتماد« از فضای تازه ترین 

کتابـش سـخن گفتـه و دلیـل خداحافظـی از دنیای نویسـندگی را بیـان کرده اسـت.  
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 از این داستان و از چگونه نوشتنش برایمان بگویید.
هــر نوشــته ای خصوصــًا در قالــب داســتان، حاصــل نوعــی 
عرق ریــزان روح اســت. حقیقــت این اســت که این داســتان 
خیلــی از من انــرژی احساســی بــرده چون تــالش کــرده ام به 
همان مفهــوم نــاب از »عشــق« مــورد نظر شــما برســم که به 
خوبی مورد اشــاره قرار دادید. من در این داستان خواسته ام 
به نثر، غزلی از ســعدی را بنویســم و ســعدی هم در کمک به 
من دریــغ نکــرد. از ســوی دیگــر شــخصیت  زن این داســتان 
را می شــناختم. مدت هــای زیــادی در نقاط مختلــف تهران 
زندگی کرده ام، خصوصًا منطقه جنوب شهر که کتاب هایی 
کنده بعــدی، حاصل  چــون »مهمــان  مامــان« و چنــد کار پرا
حضــور در چنیــن محیطــی  اســت. جنــس چنیــن آدم هــا و 
شخصیت هایی را می شناســم و حرف های شان را می فهمم 
ج کردن بخــش عظیمی  و ارائــه هر یــک از آن هــا نیازمنــد خر
از قدرت احســاس اســت، تا جایی که این داســتان به اندازه 

نوشتن یک رمان زحمت  داشته است. 

چنــد  در  شــما  کهــن؛  ادبیــات  موضــوع  بــه  توجــه  بــا 
کا« تــالش کرده اید  داســتان، خصوصــًا داســتان »بــاغ  کا
تا به مخاطب یادآور شــوید ادبیات امروز بدون پشــتوانه 
ادبیــات کالســیک راه بــه جایــی نخواهــد بــرد و از زبــان 
شخصیت استاد دانشگاه بخش هایی از غزل عاشقانه 
ســعدی را درون داســتان گنجانده اید که اتفاقًا به خوبی 
در داستان نشســته اســت. در جایی هم از غالمحسین 
یوســفی نــام بــرده و شــعرهایی هــم از رهــی معیــری نقل 
کرده اید. این حجم توجه به ادبیات کالسیک یا شاعران 

کالسیک معاصر ریشه در چه عواملی دارد؟
اول اینکه انتخاب این شــعرها به پیشبرد داستان ها کمک 
کرده؛ همانطور که گفتم در داستان اول مجموعه سعی من 
بر این بــود که عرض ارادتی به ســعدی داشــته  باشــم و این 
کار بدون کمک مســتقیم ســعدی میســر نبود؛ یا در داستان 
الیی هــای محلی را  گر آن شــعرها و ال »قاشــق  چای خوری« ا
ک  نمی گنجاندم، توجیهی برای باورپذیری شــخصیت »ال
 پشــت« پیدا نمی شــد. البتــه بخش عمــده باورپذیــری این 
شــخصیت به ایــن مســاله هم بــر می گــردد کــه من ســال ها 
ک پشــت داشــتم و در عالم خیال گاهــی با او حــرف زده ام  ال
و گاهی بــه درون شــخصیت او نفــوذ کــرده و گاه ســاعت ها 
از بیــرون نگاهــش کــرده ام. نکتــه دیگــر دربــاره اســتفاده از 
شــعر در داســتان اینکه مــن اولیــن نویســنده ای نیســتم که 
از چنیــن روشی اســتفاده کــرده؛ بلکــه دانســته های مــن بــه 
گونه نمایشــی نقالــی بر می گــردد. مــن معتقدم ما ملت شــعر 
هســتیم، شــاید در نثر زیــاد جــای مانــور نداشــته باشــیم اما 
ســعدی، فروســی، دقیقی و... را که نگاه کنیم پــی می بریم 
کــه هــزاران داســتان را بــا شــعر گفته انــد و مــا امــروز بــه ایــن 
نتیجه رســیده ایم کــه بــدون شــعر، در داســتان لنگیم. من 
تمام تالشــم را می کنم تا اســتفاده از شــعر، به اندازه ظرفیت 
 داستان باشد. شعری که ما از شــاعری دیگر در داستان مان 
می آوریــم نبایــد به گونــه ای انتخــاب شــود کــه از چارچوب 
داستان بیرون بزند که هم شعر و هم داستان را خراب کند. 

از سوی دیگر هویت ایرانی یک داســتان را می توان از پیوند 
ادبیات کالسیک و ادبیات مدرن شناسایی کرد. 

جانــب  از  فقــط  شــما  نگرانــی  کــه  می رســد  نظــر  بــه 
فرامــوش شــدن ادبیــات کالســیک نیســت و بــه گونه ای 
شخصیت هایی از جهان خودمان را هم شامل می شود. 
بــرای مثــال در داســتان »شــکالت«، بی مهری نســبت به 
کســی کــه روزی هنرپیشــه معروفــی بــوده و حــاال کســی 

نمی شناسدش، این نگرانی به خوبی مشهود است.
غ  بلــه؛ در این داســتان اتفاقًا اشــاره مســتقیمی هم به ســیمر
بلورینی شــده که این شــخصیت زمانی دریافت کرده و همه 
غ و وجــه افســانه ای آن حــرف  دارنــد دربــاره همیــن ســیمر
غ را از عطــاری خرید.  می زننــد و اینکه می شــود تخــم ســیمر
منظور من به تصویر کشیدن آن نگاه های بیماری است که 
اطراف این شــخصیت حلقــه  زده انــد و نه خود او که ســال ها 

کسی حالی ازش نپرسیده است. 

داســتان »ســه چرخه« نیز نمــودی دیگــر از وجوه عشــق 
کــه خواننــده را بــه  کارهایــی  را نمایــان می کنــد؛ یکــی از 
 شــدت تحت تاثیر قــرار می دهد. داســتانی بســیار کوتاه 
کــه می تــوان اصطــالح »ضــد جنــگ« بــه آن داد. نکتــه 
جالب  توجه در این کار، شــخصیت هایی هستند که به 
عشق فرزندان شــان تن به خطر می دهند و هر دو در یک 
موقعیت کشته می شوند. در این داستان سرباز دشمن 
برخــالف دیگر داســتان هایی از این دســت، شــخصیتی 
شــیطانی و شــرور نــدارد، بلکــه او هم یــک آدم اســت که 
نویســنده بدون هیچگونــه شــعارپردازی روایتش کرده 
و در واقع تجســم رگه هایی از انســانیت درگیــر جنگ، در 

یک داستان به نظر کار راحتی نباشد.
این داســتان روایت شــخصیتی  اســت کــه علیرغم خواســته 
 قلبی به جنگ فرســتاده شــده؛ گاهی به او گفته انــد برویم و 
جایی را بگیریم و گاهی هم از او خواســته اند برود و نگهبانی 
کشته شــدن نیامــده،  کشــتن و  بدهــد. امــا او اصــواًل بــرای 
همانگونــه که پدر »عســل« انگیــزه ای بــه جز در بــردن جان 
خانــواده اش از مهلکــه نــدارد. منظــور مــن در ایــن داســتان 
تجســم ذات انســان اســت که چــه در مقــام مهاجــم و چه در 
ک و منزه اســت و ایــن جبــر زمانه اســت که  مقــام مدافــع، پــا

راه ها و رسم ها را تغییر می دهد. 
 

در داســتان »نمــک« نیــز شــاهد نوعــی عشــق بــه خــود، 
خانواده و شهر هستیم. آدمی که بر اثر ریزش دیوارهای 
زندان فرار می کند اما فراری در کار نیســت چون دلش در 

شهری مانده که به آن عشق می ورزد.
بله؛ قهرمان داســتان از زندان فرار می کند اما گویی به زندان 
دیگری مــی رود. او پس از فــرار از زنــدان به گذشــته هایی باز 
می گردد که باز هم همان نقش زندان را برایش دارد. عشــق 
در این داستان در مقام همان »نمک« است که او در به در به 
دنبالش می گردد و نمک نشان دهنده طعم عشقی  است که 

قهرمان داستان  دیگر هرگز نمی تواند آن را بچشد.

ببب
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فرهنگ و هنر

پس از برگــزاری اردوی فرهنگی، آموزشــی نویســندگان توســط 
نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هالل احمر که مرداد ماه در  پلور 
برگزار شــد، برخی از نویســندگان حاضــر در ایــن اردو براســاس محورها و 
موضوعات مبتنی بر فعالیت هالل احمر دست به نگارش داستان هایی 
در همین فضا زدند که به مرور آن ها را در »مهــر و ماه« خواهیم خواهند. 

»تنگنا« اثر طیبه فالحی از زمره همین داستان ها است.

به واقع شــروع ایــن داســتان را می توان بــه عنــوان یکی از 
بهترین شــروع های داســتان معاصر ارزیابی کرد: »شــهر، 
گاوی بــود نیمــه کشــته، نیمه جــان. زخمــی و خشــمگین 
کــه درد می کشــید و در خــود می پیچیــد و می لرزیــد و نعــره 
داســتان  ایــن  دربــاره  ســاعت ها  می شــود  مــی زد...«؛ 
حــرف زد. اســتفاده شــما از فرهنــگ و ادبیــات عامــه در 
داستان و جایگاه این شیوه در ذهنیت شما چگونه است؟

تمام ذهنیت من پر است از این قصه ها، افسانه ها و مثل ها؛ 
زمانی کــه حس می کنــم داســتان هایم نمک ندارنــد از آن ها 
به عنوان نمک در داســتان هایم اســتفاده می کنم. حقیقت 
این اســت کــه بارهــا در بخش هایی از کشــور شــاهد بــوده ام 
کسازی  کنده از این افســانه ها دارند پا که ســینه های پرمهر آ
می شوند و در خانه تکانی دل ها و افکار، پیرزن و پیرمردهای 
قصه گو؛ آثار ماندگار درون دل هایشــان را انگار دور می ریزند. 
حقیقــت ایــن اســت کــه همــان انــدازه کــه نگــران ادبیــات 
کالسیک هستم، نگران فرهنگ و ادبیات عامه هم هستم. 
تالشــم بر این بوده که به جامعه بفهمانــم در البه الی زندگی 
روزمره، ادبیاتی دســت نخورده وجود دارد کــه می توانیم به 

گون از آن استفاده کنیم.  اشکال گونا

در داســتان »خانــه خــودم« نیــز عشــق و ادبیــات عامــه 
به شــدت با هم گره  خورده و بــه نظر می رســد متل هایی 

که در این داستان استفاده شده از منطقه کرمان باشد.
بلــه؛ ایــن متل هــا ریشــه در مهمان نــوازی مــردم آن منطقــه 
دارد کــه مــن کمــی بازسازی شــان کــرده ام. در طــول حیــات 
نویســندگی ام هیچگاه نبوده که نیم نگاهی بــه ادبیات عامه 
گر ادبیات عامه  نداشــته باشــم. بدون هیچ تعارفی می گویم ا
نبود مــن هیچ شانســی برای نویســنده شــدن نداشــتم. البته 
نمی خواهــم داســتان های آپارتمانــی را نادیده بگیــرم اما این 
نوع از ادبیات آنگونه که باید و شاید مورد نیاز جامعه فرهنگی 
امروز ما نیســت. داســتان هایی با درونمایه عشــق های آبکی 
نمی تواند برای مخاطب امروز حرفی برای گفتن داشته  باشد.

دربــاره چرایی ننوشــتن تان بگویید؛ وقتی نویســنده ای 
چون شما دیگر نمی نویسد، بســیار غم انگیز است؛ چرا 

تصمیم گرفته اید دیگر ننویسید؟
به گمانم یک پایان غم انگیز بهتر از یک غم بی پایان است. 
شــکل غم انگیزتــر این اســت کــه نویســنده ای با نوشــتن به 
هــر شــکلی بخواهد وقــت و انــرژی افــرادی کــه بــه او اعتماد 
کرده انــد را هــدر بدهــد. من 50 ســال اســت کــه می نویســم و 
دلــم نمی خواهد کارم به جایی برســد که درگیر ســروکله زدن 
با خودم یــا دیگران باشــم کــه کارم را بــرای انتشــار بپذیرند. 
نمی خواهــم دچــار روزمرگــی شــوم آدم خــودش بایــد بــرای 
خــودش دوران تقاعــدی قائل باشــد و بدانــد کــه از این پس 
گذار  باید به شــکلی دیگر عمل کنــد و عرصــه را به جوانــان وا
کنــد. همانطــور کــه گفتــم بــرای نوشــتن مجموعه »قاشــق 
چای خوری« خیلــی زحمت کشــیدم و بارها به خــودم گفتم 
گر قرار باشــد چیزی ازمــن به یادگار بماند  دیگر تمامش کن، ا

در همین حد کافی است.    

تنگنا
طیبه فالحی

صــدای قیــژ کشــداری، نــگاه همــه را کشــاند ســمت خانــه کوچــک و 
کاهگلی روبه رو. پیرزن بــا آرنج، در چوبِی دو لتــه ای را که نیمه باز بود، 
عقب زد و از میان گل و شــِل حیاط، خودش را کشــید تــوی کوچه. با 
غ را ســر و ته گرفته  بــود و آِب گل آلود، از  هر دســتش الشــه دو ســه تا مر
میان بال و پــر خیس و آویزاِن الشــه ها چکه می کــرد روی چکمه های 

ِگلی اش.
بچه هــا بیل به دســت، تکیــه داده  بودنــد به دیوارهــای نمــور و ِگلی و 
منتظر دســتور فرمانده بودند. پیــرزن را که با آن وضعیــت دیدند، جا 

خوردند و روی پا جابه جا شدند.
ناصــر بیلــش را تکیــه داد ســینه دیــوار. ســهمیه بیســکوییتش را داد 

دست رضا و یکی دو قدمی جلو رفت:
- اوه اوه اوه، چه خبره؟

آقــا کمالــی داشــت جلــوی ســاختمان بغلــی، بــا موتــوِر مکــش آب ور 
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غ هایش که شد دست از کار کشید. می رفت. متوجه پیرزن و مر
کــه شــلنِگ دراِز دســتگاه را بــا خــودش تــا تــوی  یکــی از بچه هــا 

اتاق های ساختمان برده بود، با سوت بلندی عالمت داد.
آقــا کمالی پمپ را روشــن کــرد. دســتگاه با ســرو صــدای زیادی، 
شــروع بــه کار کرد و چنــد لحظــه بعد، ِگل وشــل با فشــار زیــاد، از 

عقب دستگاه، شره کرد توی جوی باریک وسط کوچه...
پیــرزن کوچکتریــن توجهــی بــه هیاهــوی دور و بــرش نداشــت. 
الشــه ها را ردیــف هــم چیده بــود جلــوی در خانــه اش. خــودش 
کنــار در و تکیــه داده بــود بــه دیــوار  نشســته  بــود روی ســکوی 

کاهگلی نم کشیده.
ســیل فروکش کرده  بود و حــاال به زحمت تــا قوزک پا می رســید. 
همه جا روی ســینه دیوارها از خشــت و آجری گرفته تا ســنگی و 

مرمر، خط انداخته  بود و گذشته  بود.
پیرزن ســر و ســینه اش را مدام به چپ و راســت می گردانــد و آرام 

مویه می کرد.
غ ها را  ناصر جلوتر رفت و کنار پای پیرزن نشســت. بال یکــی از مر

گرفت و بلند کرد:
- ِا... ِا... ِا... زبون بسته ها!

 پیرزن به خودش آمد و محکم خواباند پشت دست ناصر و فریاد 
کشید:

- بکش اون دست نجس ت رو، خانه خراب!
ناصــر که اصــاًل انتظــار همچیــن برخــوردی را نداشــت، از تعجب 
چشم هاش گرد شد. تا به خودش بیاید و جواب پیرزن را بدهد، 
آقا کمالی تیز خودش را رســاند و دســتش را گرفــت جلوی دهان 

ناصر.
کســتر بلند شــده  باشــد، یکهو الو  پیرزن مثل آتشــی کــه از زیر خا

گرفت و پرش گرفت به آقا کمالی.
چنگ انداخت گوشه کاپشِن اسپلیتش و محکم کشید:

- لباِس شمر رو کردین تن تان، آمدین تماشا. اون وخت که اینا 
جان می دادن، کدام قبرّسانی مرده بودین؟

کاپشــِن هــالل، روی تن آقــا کمالــی یک وری شــد و شــانه چپش 
زد بیــرون. ناصــر خــودش را از دســت آقــا کمالــی بیــرون کشــید. 

صدایش را بم کرد و سر پیرزن فریاد زد:
تو بکش ننه. اصاًل حالیته با کی طرفی؟ - اوهوی دِسّ

-تو کاریت نباشه ناصر!
- آخه آقا کمالی...

- آخه نداره، گفتم برو!
ناصرخم شد و سنگی از زمین برداشت.

آقا کمالی فوری سنگ را از دستش گرفت و پرت کرد یک گوشه. 
ناصر را سپرد به بچه ها که حاال دوره شان کرده بودند:

- به برینش اونور! حواستون هم بهش باشه!
- کاریش نداشتم که!

رو کرد به پیرزن و بلند گفت:
- فقط خواستم به گم معرفت این سنگه هم از تو بیشتره!
پیرزن به آسمان اشاره کرد و با کف دست زد به سینه اش:

- اون قد که خدا از من بدش میاد ها، من از همتون بدم میاد.

آقــا کمالــی دســت روی ســینه اش گذاشــت و جلوی پیــرزن خم 
شد:

- کم کاری از ماســت مادر جــان!... حالل کنید، انشــاهلل جبران 
کنیم.

بعد کنارش نشست و سعی کرد پیرزن را آرام کند.
ناصر خیز برداشــت جواب پیرزن را بدهد که علــی و رضا جلویش 

درآمدند:
- روزای اول همینــه خب!... یــه خورده تحمل کــن ناصر جان! 

دو سه تا مأموریت دیگه که بیای عادی میشه برات.
کــه  طلبــکار  دیگــه،  داوطلبیــم  خداییــش  داداش!  ناصــر،   -

نیستیم.
ناصر ابروهایش را باال انداخت و چشم هایش را گرد کرد:

- خــو داوطلبیــم، توســری خــور که نیســتیم هــر کــی َا راه رســید 
یکــی بزنــه پــس کّله مــون، جیک مونــم در نیــاد... خیر ســرمون 
امداد نجاتیــم، انگاری عمله بّنا پیدا کردن، نفــری یه بیل دادن 

دستمون!...
رضا نگاهش را از ناصر برداشت و با ناخن، ِگل های خشکیده سر 

آستینش را کند:
- کاِر دلی، این حرفا رو بر نمی داره، ناصر جان!

- قربون خــدام برم، امــا هر چی حســاب کتاب خودشــو داره، به 
قرآن مغــازه بابام بــودم، پاهامو رو هم می نداختم وپول ســیراب 
شیردون ها رو می شمردم، عزت و احترامم بیشتر از این بود. من 

آدمش نبودم، خیر سرم می خواستم...
 حرفش را نصفه نیمه رها کرد و نفسش را محکم بیرون داد:

- بد زمونه ای شــده به قرآن. حــاال ما هیچی، کاپشــِن آقا کمالی 
یو داشــت به تنش جر می داد... هیشــکی هم نه، آقا کمالی!... 

هر چی خواست بارش کرد.
همه نگاه ها چرخید ســمت آقا کمالی. کاپشــنش را انداخته بود 
تأییــد  نشــانه  بــه  را  ســرش  و  نشســته بود  پیــرزن.  شــانه  رو 

حرف هاش، مرتب تکان می داد.
ک کرد و گفت: پیرزن با دست پینه بسته، اشکش هاش را پا

کــدام رو  کــه عزیــز جــان!... هــر  - یــازده شــکم، شــوخی نیــس 
زاییدم، اول ِزِمّســان نــه، دوّیوم ِزِمّســان، رفت و داغــش ماند به 

دلم.
ک کرد: بینی اش را باال کشید و با پِر روسری پا

غ های زبان بسته، برای من شدن اوالد، سر  - اون َوخت این مر
پیری و کوری.

کــرد  صورتــش را پشــت دســت های پیــر و چروکیــده اش پنهــان 
کــرد بــه لرزیــدن. هــق هــق آرامــی از میــان  و شــانه هاش شــروع 

انگشتان دستش راه کشید توی کوچه.
همه نگاه ها برگشــت ســمت ناصــر. ناصر کــه ســنگینی نگاه ها را 
حس کرده بود، خــودش را از تک و تا نینداخت. ســگرمه هاش را 

کشید تو هم و گفت:
- باشه، دلیل نمی شه که...

آقا کمالی بلند شد و بچه ها را صدا کرد:
- دوســتان! بی زحمــت بریــد داخــل، الیروبــی رو از اتاق هــای 
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آخری شروع کنین. ردیفی خونه ها رو بیاین جلو...
دست کرد بیل ناصر را برداشت و زد زیر بغلش.

- ماشاال! برید منم اومدم... خدا خیرتون بده.
بچه ها بیل به دست دویدند توی ســاختمان نما سنگی و خانه 

گانه تخلیه می شدند. روبه رویش که هر کدام با پمپ جدا
آقا کمالی خم شد. کاپشــن هالل را تا روی سر پیرزن باال کشید و 

آرام دلداری اش داد.
ناصر دســت به ســینه ایســتاده  بــود و بــا شــاخ و برگ هایــی که با 

سیل دیشب، کف زمین پخش و پال شده  بودند، بازی می کرد.
آقا کمالی نزدیکش شد و دست گذاشت به شانه اش:

- خسته شدی ها، دیشب تا حاال...
- بحث این حرفا نی آقا کمالی!

- به هــر حــال تــا همین جــاش هــم مردونگــی کــردی... باقیش 
با خودت، موندنی شــدی منت گذاشــتی ســر ما، رفتی هم خیر 

پیش! دست علی به همرات!
ناصر آرام زمزمه کرد:

- این جوری ُدُرس نی به قرآن!
ســرش را به عالمت تأســف تــکان داد و نفســش را محکــم بیرون 
داد. دســت کــرد کاپشــن اســپلیت را از تن بکنــد، ولی آقــا کمالی 

مانع شد.
- حاال دیر نمی شه که، تنت باشه هوا سرده.

ایــن را گفــت و رفــت داخــل ســاختمانی کــه بچه ها مشــغول کار 
بودند ولی برگشت و به پیرزن اشاره کرد:

- هوای مادرمونم داشته باش تا هماهنگ کنم به را کاراش.
آقای کمالی که رفــت، ناصر هنوز با خودش زمزمــه می کرد و توی 
دلش دلیــل می تراشــید. از گوشــه چشــم، نگاهی به پیــرزن کرد 
که توی کاپشــن مچاله شــده بود و به حال خودش گریه می کرد. 
ُگل هــای ریــز و  ِگل شــتک زده بــود و  پاییــن دامــِن پیراهنــش، 

آبی رنِگ دامنش را خفه می کرد.
 یکهو ســر و گــوش پیــرزن جنبیــد. انــگاری صدایی از تــوی خانه 
شــنیده باشد، کاپشــن را از روی ســرش پس زد. بلند شــد و رفت 
توی حیــاط. چکمه ها به پایش گشــاد بود و انگار کمــی آب رفته 

 بود تویشان که با قدم های پیرزن، ِشرت و ِشرت صدا می کرد.
ناصر کنجکاو شــد بدانــد چه چیزی پیرزن را کشــید تــوی خانه. 
دوید ســمت در چوبــی حیاط و گــوش تیز کــرد. از میــان آن همه 
هیاهــوی پمــپ آب و زد و خــورد بیل هــا، قدقــِد ضعیــف مرغی را 
شــنید. پیرزن خم شــده  بود کنــار پنجــره زیرزمینش کــه اتاقک 

کوچکی زیر مهتابی بود و مرغش را صدا می کرد:
- بَیه بَیه... بَیه دخترم! قربان قدت برم...! بَیه عزیز جان!

ناصر با ســه قدِم بلند، رســید به پیــرزن. خم شــد و از پنجره نگاه 
غ چپیــده  بــود بــاالی چارچــوب در و تــکان نمی خورد.  کــرد. مــر
شــانس آورده بــود زیــر زمیــن، فقــط ســه پلــه می رفــت پاییــن و 
سقفش یک و نیم متر باالتر از سطح زمین بود و هواخور داشت. 

غ ها تلف شده بود. وگرنه مثل بقیه مر
پیرزن طاقت نیاورد و از پله هــا رفت پایین. ناصر هم به دنبالش. 
گل و شــل و شــاخ و بــرگ شکســته، ســطح پله هــا را لیــز و لــزج 

کرده بود. پیرزن دســتش را گیراند به چارچوب در و ســرش را برد 
غ را بگیرد. داخل. خواست با دست دیگرش مر

- بَیه جانم، بَیه دورسرت بگردم.
غ پرید. چرخ کوتاهی زد و نشســت لبه پنجــره. چارچوب در،   مر
ِگلی و لیز بود. دســت پیرزن ُســر خورد و ولو شــد توی باتالق گلی 

زیرزمین.
ناصر چنگ انداخت بگیردش. گوشــه لباســش را هم گرفت ولی 
نتوانســت نگهش دارد. پای خودش هم لیز خــورد و نزدیک بود 
بیفتد. دســت گرفــت بــاالی چارچــوب در. دیوارهای خشــت و 
آجری که حاال نم برداشته و سست شــده  بودند، یکباره آوار شد 

روی سرشان.
فوری پل زد روی پیرزن و دســت هایش را حفاظ کرد پشــت سر و 
گردن خودش. خرده تکه های آوار، انگشــتان دســت و گرده اش 
ک همه جا را پوشــاند.  را خراشــید و خون جاری شــد. گــرد و خــا

نفس پیرزن به خس خس افتاد و سرفه امانش را برید.
ناصر دســت برد تا خــرده آجرهــا را کنــار بزند کــه تکه هایــی از آوار 
ریخــت روی پایــش. صــدای شکســتن اســتخوانش را شــنید و 
کمــرش و از حدقــه  کشــید بــه مهره هــای  کی تیــر  درد وحشــتنا
چشمانش بیرون زد. فریاد کشید و کمک خواست. می دانست 

صدایش به هیچ کجا نمی رسد ولی باز فریاد کشید:
- بچه ها!.... آقا کمالی!... تو رو قرآن...

به ســرفه افتــاد. ولــی همینطور بریــده بریــده و بی نفــس، کمک 
می خواســت. نفهمید چقدر گذشــت که گــرد و غبار نشســت به 
تن خیــِس زمیــن و کمــی دیــدش بهتر شــد. از گوشــه پنجــره زیر 
زمیــن، کــه حــاال آواِر مهتابــی، جلویــش تپــه شــده بود، دیــد که 
غ، ســالنه ســالنه رفت توی کوچــه... یکهــو دلش تپیــد برای  مر
همــان کوچــه باریــک و خیــس از گل و شــل، کــه تــا چنــد دقیقه 
پیــش راحــت تویــش نفــس می کشــید و غرولنــد می کــرد. دوباره 
فریاد کشید. دوباره و سه باره. خبری نشــد که نشد. اشک روی 
ک نشســته اش راه باز کــرد و از چانه اش چکید پشــت  صــورت خا

کمر پیرزن.
پیرزن دیگر ســرفه نمی کرد. ناصر تکانــش داد. پیرزن به هق هق 

افتاد و گریه کرد.
خیالش راحت شد و دستش را به سر پیرزن کشید. به تیر چوبی 
ســقف خیره ماند که حــاال کجکی از باالی ســرش رد شــده بود و 
یک سرش به کف حیاط تکیه داده بود و سر دیگرش توی باتالق 

زیرزمین مدفون شده بود.
فکر کرد کمر این چــوب، ِکی زیــر آوارهای خانه دو تا می شــود... 

فکرش هم تنش را لرزاند. از ته دل فریاد زد:
- خداااا!

چشــم هایش خیس اشــک بود و تار می دید. از پنجره، هیکل آقا 
غ به بغــل، از در چوبی حیاط، نگاه  کمالی را تشــخیص داد که مر

غ را فوری رها کرد و فریاد زد: انداخت داخل. بعد مر
- رضا!... علی!...

شــانه های ناصر بی اختیار شــروع کرد به لرزیدن و هــق هِق گریه 
امانش را برید.    



اولیـن مطلـب ایـن بخش گفتگویی اسـت با مجید قیصری نویسـنده رمان 
»گـور سـفید«. ایـن رمـان بـا قصـه ای حـول محور برادرُکشـی؛ داسـتانی اسـت 
کـه روایـت  گفتنـد تنهـا بیـا«  کتـاب »بـه مـن  »علیـه تـرور«. پـس از آن دربـاره 
سـخن  اسـت،  داعـش  خطـوط  پشـت  در  غربـی  زن  خبرنـگار  یـک  حضـور 
می گوییم و در ادامه بخشـی از آن کتاب را بازخوانی می کنیم. نقد و بررسـی 
کتـاب  معرفـی  و  اسـام  دربـاره صـدر  تاریخـی »خنجـر سـپید شـب«  رمـان 
تربیتـی »صـد راه« و کتـاب »حـاج آقـا مجتهـدی« مطالـب دیگـر ایـن بخـش 
هسـتند. سپس توصیه های حسـام الدین مطهری درباره اینكه چه کتابی، 
کتـاب خـوب اسـت را می خوانیـم. آخریـن مطلـب 10 تكنیک را به مـا آموزش 

کـه بـه مـا کمـک می کنـد بهتـر و راحت تـر کتـاب بخوانیـم. می دهـد 

كتاب

 69

ݢگفتند تنها بیا به من ݢ
کتاِب خوب است؟ کتابی  چه 
کنیم؟ چگونه چندبار  زندگی 
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»گــور ســفید« در ذهــن مــن ماننــد یــک شــعر تداعــی می شــود. از این حیــث که 
گر شعر را مساوی با ایجاز بگیریم، این  همه چیز در حد نشانه و اختصار است و ا
توصیف می تواند درباره این داســتان هم صادق باشــد یا اینکه اقتضائــات این کتاب و 

مخاطب امروز شما را به این سمت برد که اینطور بنویسید؟
همه این موضوعات که گفتید هســت ولی اصل موضوع این اســت که مقداری مینی مال کار 
کردم. به جای اینکه همه چیز را بســط و توســعه بدهم با زبان ایهام کار کردم. به جای اینکه 
روایتم را به ســمت تصریح ببرم، ســمت تلویح بردم و ســعی کردم تلویحًا در عیــن حالی که در 
ســطح یک قصه تعریف می کنم از یک مســئله ای حرف بزنــم که خواننده درگیر قصه نشــود، 
بلکه عمق تاریخی برایم مسئله بود. به همین خاطر در الیه الیه داســتان هر دفعه به بعدی از 
تاریخ اشــاره کنم که این زاییده امروز نیست، بلکه در طول تاریخ شــاهد این آدم ها بودیم که 
تفســیر خود را از قانون ارائه کردند و از زمان خلیفه کشــی تا امروز این قضیه ادامه دارد؛ کسانی 
که متن مقــدس را می خواننــد، ولی روایــت خود را دارنــد و به هیــچ وجه قانع نمی شــوند. این 

چیزی است که کل متن در خدمت آن است.

که از زبان »صالح« می خوانیم: »ما قانون خودمان را داریم...«
دقیقًا. این مضمون داســتان اســت، ولی فرم اثر همان اســت کــه گفتید اما چــون خیلی درگیر 
مضمون بودم نخواســتم مخاطــب را درگیــر این قصه کنــم؛ در حالی کــه روایت ایــن قصه در 
زمان حال جذابیت ها و کشــش خــود را دارد و ســعی کــردم این را از دســت ندهم. کســانی که 
کتاب را خوانده بودنــد و با من حرف می زدند اغلب بیشــتر از دو مرتبه کتــاب را خوانده بودند؛ 
گر متــن را طوری  زیرا به نظرم این جذابیت را داشــت که مجــدد خوانده شــود؛ در صورتی که ا
طراحی می کردم که یک روایت صرف باشد برای بار دوم چیزی برای کشف در آن نبود و دیگر 

کسی سراغش نمی رفت.

حسام آبنوس

رمان »گور سفید« مجید قیصری که ابتدای سال ۹۸ خبر انتشار آن دست 
بـه دسـت شـد، بـا قصـه ای حول محور برادرُکشـی؛ داسـتانی اسـت »علیه 
ترور« که نویسـنده آن می کوشـد تصویری از باورهایش حول موضوعاتی 
نظیر قانون، افراط، ترور و... را در قامت داستان به خواننده نشان دهد. داستانی 
کـه لـذت خوانـدن را بـرای مخاطـب بـا ضرباهنـگ خـود فراهـم می کنـد و در کنـار آن 
سـال های  در  سـفید«  »گـور  می کنـد.  دعـوت  تفکـر  در  شـدن  غـرق  بـه  را  خواننـده 
ابتدایـی دهـه هفتـاد اتفـاق می افتـد و شـخصیتی شـروع می کنـد بـه بازخوانـی یـک 
اتفـاق و بـه عبارتـی »اعتـراف« کـردن! »فارس« به بهانه انتشـار ایـن رمان با قیصری 

بـه گفتگـو نشسـته اسـت کـه گزیـده آن را در ادامـه می خوانیـد.  

گــفـتگــو بـا مـجـیـد قـیـصـری نـویـسـنـده رمـان »گـور ســفـیــد«

»گــور ســفید« را می تــوان داســتان امــروز نامیــد. چــون 
اتفاقــات آن قابــل تعمیــم بــه هــر دوره تاریخــی هســت 
گروهــی  کــه  و می تــوان آن را در هــر زمانــی شــاهد بــود 
عبارتــی  بــه  و  می کردنــد  معرفــی  محــور  را  خودشــان 

خودشان را قانون معرفی می کردند.
حــرف اصلی داســتان ایــن اســت کــه از ابتدایی تریــن جوامع 
بشــری تا امروز ما دارای قانونی بودیم که ایــن قانون یا عرف 
بوده یا بدوی بوده یا قانون برخاسته از شریعت بوده و... ولی 
عده ای هم به ایــن قوانین تمکیــن نمی کردند و مــا کاری به 
این نداریم که قانونگــذار چقدر آن را رعایــت می کرده و چقدر 
حق را به مردم داده یا چقــدر برای خودش حق قائل بوده؛ به 
هر حال از مشروطه به این طرف ما صاحب قانون شدیم و به 

دنبال آن قوانین دیوانی به وجود آمده و دیوانخانه دایر شد.
در واقع به جــای اینکه عدالت را بــه افراد بســپاریم به قانون 
بســپاریم ولی در قصــه »صالــح« می بینیم که بعد از گذشــت 
صد ســال از مشــروطه کــه برای هــر جزئــی از قانــون، حکمی 
در نظر گرفته شــده ولی هنوز کســانی هســتند که آن را قبول 

ندارند و این یک آسیب جدی است.

یک نگاهــی وجــود دارد کــه می گویــد قوانین زاییــده ذهن 
بخشــی از انســان ها اســت پس ما هم بــه عنوان انســان 
کنیــم  می توانیــم خودمــان قانــون داشــته باشــیم و اجــرا 
همانطــور کــه از زبان صالــح می خوانیــم: »اینکــه می گویم 
خودم قانونم چون قانون خودم رو پیدا کردم و نگذاشتم 
دیگــران بــه هــم دیکتــه کنند« بــا ایــن نــگاه قوانیــن مدنی 
نوعی دیکتاتــوری نخبگان اســت که در پوشــش قوانین 

مدنی عرضه شده و جوامع را ملزم به رعایت آن کرده اند.
نــه! قانــون، دیکتاتــوری نخبــگان نیســت. خــرد جمعــی 
تصمیمی می گیــرد که مثــاًل شــما از چراغ قرمــز عبــور نکنید یا 
وقتی چراغ ســبز دیدیــد عبور کنیــد، این غلط یا درســت یک 
گر قرار باشــد به قانون و روش امثال صالح  قرارداد است ولی ا

عمل کنیم وارد فضای آنارشیسم می شویم.

حرف آنارشیست ها هم همین است!
دقیقــًا. در فضــای آنارشیســم هرکس قانــون خــودش را دارد 
و به مــرور گروهی پیــدا می شــوند و تفســیری مغایر با تفســیر 
و قانــون مــا ارائــه می کننــد آن زمــان ســنگ روی ســنگ بند 
ج را  ج و مــر نمی شــود. قصــه آنارشیســم همین اســت کــه هر
زیاد می کند. مفهوم جمله پیامبر خدا )ص( هم همین است 
که فرمودنــد با کفــر می تــوان جامعــه را اداره کرد ولــی با ظلم 
نمی شود. باالخره در قانون چیزی هست که قرارداد عمومی 

گر درست نباشد. است که همه آن را اجرا می کنند حتی ا

با این تفســیر شــما با نفس »ترور« هم مخالفید. چون در 
داستان می بینیم که شخصیت ها دست به اعمالی شبیه 

به ترور می زنند. یعنی قائل به ترور خوب و بد نیستید؟
گر ترور خــوب و بد را قبــول کنم، باید بــه ابن ملجم هم حق  ا
بدهم. چون او هم معتقد اســت برداشــتش از متن مقدس را 



کتـــــــــابکتـــــــــاب

75  مشاره  11     شهریور   98
 دوره جدید

حرف اصلی 
داستان این است 
ین  که از ابتدایی تر

جوامع بشری تا 
امروز ما دارای 

قانونی بودیم که 
این قانون یا عرف 
بوده یا بدوی بوده 
یا قانون برخاسته 

یعت بوده  از شر
و... ولی عده ای 

هم به این قوانین 
تمکین نمی کردند 

و ما کاری به 
یم که  این ندار

قانونگذار چقدر 
آن را رعایت 

می کرده و چقدر 
حق را به مردم 

داده یا چقدر برای 
خودش حق قائل 

بوده

اجرا می کند. ریشــه خلیفه کشــی هم همین است که هرکسی 
برداشــت خودش را ارائه می کند و معتقد اســت خلیفه خالف 
آن عمل کرده و دســت به کشــتن خلیفه می زنــد. حتی برای 
رفتــارش پشــیمان هــم نمی شــود چــون خــودش را بــه منبع 
شــریعت متصل می داند و جریان ریشــه داری است که منبع 
ج اســت و فقط در کشــور ما نیســت بلکــه در همه جا  آن خــوار
می توان آن را پیدا کرد. این جریان حتی فقط در اسالم ریشه 
ندارد و همه باید روشــنگری کنند، وقتی بین ترور خوب و بد 
فاصله می گذاریم هرکســی تالش می کند خودش و عملش را 

در دایره ترور خوب قرار دهد تا از این اتهامات دور شود.

نسبت محرومیت با انتقام چیست؟ چون افرادی که در 
داستان شما دست به رفتارهای به تفســیر شما افراطی 
می زنند کسانی هستند که رنج محرومیت را چشیده اند 
گــر ســاختارهای اجتماعــی برخاســته از قانــون طوری  و ا
عمــل می کردند کــه آن هــا در محرومیت قــرار نمی گرفتند 

آن ها دست به چنین رفتارهایی نمی زدند.
گــر ایــن آدم هــا از نظــر اقتصــادی متعلق بــه طبقه  به نظرم ا
متوسط به پایین هم نبودند مطمئنًا همین رفتار را داشتند. 

من طبقاتی نگاه نکردم.

از ایــن مســئله نمی توانیم گذر کنیــم، چون همــان گروه 
محــروم هــم بخشــی عمــده ای بــه خاطــر محرومیــت و 
کمیــت در  کــه ســاختارهای اجتماعــی و حا مشــکالتی 
پدید آمدن شــکاف طبقاتی ایفــا کردند، دســت به چنین 

کم کنند. رفتارهایی زدند تا به زعم خود عدالت را حا
مهم آدم هایی هستند که برای حذف انتخاب می شوند یعنی 
این افراد هیچ گاه سراغ یک سرمایه دار و مالک کارخانه نرفتند 
و آن هــا را بــرای حــذف انتخــاب نکردند چــون او عامــل ایجاد 
اختالف طبقاتی و محرومیت است. دقیقًا سراغ کسانی می روند 
که مغز متفکر هســتند، مثاًل چرا ســراغ مطهری می روند، چون 

آن ها مشکل عقیدتی و ایدئولوژیکی دارند نه مشکل طبقاتی!

مشــکل طبقاتــی از مســئله ایدئولوژیــک ایجــاد شــده 
ســرمایه داری  نظــام  بگوییــم  نیســت،  اینطــور  و 
خلق الســاعه ایجاد شــده بلکه طیفی از متفکران پشــت 
آن بودند که امروز شــاهد این شــکاف طبقاتی برخاسته 
از نظــام ســرمایه داری هســتیم! بــه نظــرم بــه زعــم ایــن 
گروه هــای افراطــی هــم بهتریــن راه بــرای از بیــن نظــام 

طبقاتی زدن مغز متفکرها است.
گــر ریشــه طبقاتــی  ایــن بحــث ریشــه طبقاتــی نــدارد بلکــه ا
داشــت بایــد می رفت ســراغ افــراد صاحــب ســرمایه و بــا نگاه 
سوسیالیســتی بایــد ســراغ افــراد می رفتنــد ولی بحــث صالح 
و دوســتانش طبقاتــی نیســت و حاضــر اســت از ســرمایه اش 

بگذرد و به افراد نیازمند کمک کند تا آن ها فقیر نباشند.

اینطور نیســت خب، نگاه سوسیالیســتی اســت چرا که 
صالــح چیــزی بــرای خــودش نمی خواهــد بلکــه معتقــد 

اســت بایــد انحصــار را از دســت افــراد صاحــب ســرمایه 
خــارج کنیــم تــا ریشــه های محرومیــت از بیــن بــرود. به 
همین خاطر اســت که می گویم افراد محروم در داستان 

کسازی و انتقام می زنند. شما دست به ترور، پا
آن ها دســت به انتقام و حــذف می زنند نــه به ایــن خاطر که 
آن ها عامل محرومیت هســتند بلکــه به این دلیــل که آن ها 

مفسد هستند.

باالخره عامل انتقام، محرومیت است!
متن چنین چیزی نمی گویــد و دو طرف قصه محروم هســتند 
یعنی هم کسانی که از بین می روند محروم هستند و هم کسانی 
که دســت به حذف می زننــد.در کل نــگاه ایدئولوژیک اســت و 

طبقاتی نیست و ممکن است در هر طبقه ای دیده شود.

کمیت یا مــردم عــادی نرفتید و  چرا در داســتان ســراغ حا
دالیل حــذف افــراد را در این دو گــروه جســتجو نکردید؟ 

مگر صالح عضوی از همین مردم نیست؟
گــر بــه رویکــرد حکومت ها توجــه کنید بــه وضوح مشــاهده  ا
گــروه و ســازمانی بــا  کــه حکومت هــا بیشــتر از هــر  می کنیــد 
تروریســت ها مبارزه می کنند و در تاریخ گروه هــای افراطی در 
گر دولتی خودش آنارشیست  کمیت قرار می گرفتند. ا برابر حا
گر دولتی،  باشد آن را تولید می کند و به آن پر و بال می دهد و ا

کمیت قانون باشد با این تفکر مقابله و مبارزه می کند. حا
اصل موضوع این اســت که این افــراد به صــورت زیرزمینی به 
تفکری چنگ زده اند و دارند کار می کنند و این مشــت کوچک 
را نمی تــوان نمونــه خروار دانســت. خطــر این تفکر بســیار زیاد 
است و حذف افراد در همه جا دیده می شود و این خطر بر کسی 

پوشیده نیست و این فکر ربطی به حاکمیت  یا مردم ندارد.
ممکن اســت یــک حکومت یا یــک ملت بــه تفکــری غلط پر 
و بــال بدهــد. داعش بــا وجــود اینکه همــه بــه حمایت های 
آمریــکا از آن اعتــراف کردنــد، وجــود داشــته و آن هــا فقط به 
این تفکر پر و بــال دادند و حمایــت کردند. اینطــور نبوده که 
بگویند این اسالم است پس بنشینید یک باور انحرافی از آن 
اســتخراج کنید به نام داعش! ایــن افراد وجود داشــتند ولی 

نیاز به سرمایه داشتند و آمریکا از آن ها حمایت کرد.

گفتــه می شــود داســتان بــه طــور کلــی قالــب هنــری قرن 
بیســت و یکم نیســت و این قالــب در پایان راه قــرار دارد 

و باید منتظر قالب هنری این قرن باشیم تا ظهور کند.
آنچه من می بینم این است که روایت تمامی ندارد و واقعه ای 
گر در قالب روایت بازگو نشــود ماندگار نمی شــود. حال ممکن  ا
اســت این فرم روایــت در زمان هــای مختلف متفاوت باشــد. 
یک دوره شــعر اســت و دوره دیگــری داســتان کوتــاه و رمان و 
امروز فیلم؛ نشــان می دهــد که روایت چقــدر تاثیرگــذار و اصل 
است. حال عده ای سال ها اســت این حرف ها را می گویند که 
کنش نشــان  به نظرم تــا زمانی که خواننــده ای وجود دارد و وا
می دهد به نظــرم زنده اســت و کار خودش را انجــام می دهد و 

من به چنین حرفی اعتقاد ندارم.    
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سیاســی می جوید و داســتانی عاشــقانه را خیلی زود با حمله 
فلســطینی ها بــه اردوگاه تیــم اســرائیل در المپیــک ســال 
1972 بــرش می زنــد. خواننــده خیلــی زود مثــل یــک فیلــم 
ســینمایی خوش ریتــم و پرتعلیق، بــا این ســبک روایت خو 
می گیرد و هــوس دنبال کــردن قهرمان اصلــی آن، میلش را 

به استراحت می رباید.

     هراس از سازمان های اطالعاتی
روایت مخنت عمدتــا بر محور حرفه او در شــاخه خبرنگاری 
گرچــه آغــاز ایــن کار برایش ســرد  تحقیقــی پیــش مــی رود. ا
و مــالل آور اســت و جایــی در همــان ابتــدا اشــاره می کنــد که 
برخالف تجربه های قبلی اش، فاز جمع آوری اطالعات هم 
در این شــاخه از خبرنگاری می تواند جــذاب و هیجان انگیز 
باشــد؛ اما حتی خودش هــم آن زمان هیچ تصور و شــناختی 
از میــزان هیجــان درگیــری اش بــا ســوژه ها نــدارد! مســاله 
آن اســت که طــرف حســاب او فقــط جهادگراهای مســلمان 
نیستند بلکه ســرویس های اطالعاتی، یک پای مهم ماجرا 
در خطــرات و تهدیدهــا علیــه او و تعییــن میــزان موفقیــت و 
شکســتش در ماجراهــا هســتند. در بخشــی از مســیر روایت، 
مخنت از آشنایی با دو جوان خوش تیپ آمریکایی می گوید 

بهانه های زیادی وجــود دارد که به خواندن این کتاب جذب تــان کند؛ گفتگوهای 
داغ و مستقیم با سران بسیاری از گروه های اســالم گرای افراطی مثل داعش، حضور 
یــک زن خبرنگار در مرکز حــوادث پرچالش جهان اســالم، مصائــب یک مســلمان میانه رو در 
اروپای نژاد پرست و بســیاری موضوعات دیگر آنقدر جذاب هســتند تا مطالعه کتاب »به من 
غ از این مســائل اصلی که  گفتند تنها بیا« را برای هر خواننده ای جذاب و شــیرین کند؛ اما فار
ح آنــان می پــردازد و محــور روایــت را به خــود اختصاص  نویســنده، با دقــت و دغدغه به شــر
می دهد، جزئیــات انبوه زیادی هم وجــود دارد که برای مخاطب ایرانی جالب توجه اســت و 
می تواند دید دقیق تر و واقعی تری نســبت به موضوعاتی چون وضعیت مهاجران خاورمیانه 
در اروپا، شــرایط یــک زن در شــغلی پر خطر، هیجــان خبرنــگاری تحقیقی و حواشــی دیگر در 
اختیــار خواننــده ایــن کتــاب قــرار دهــد. ترجمــه این کتــاب بهــار امســال توســط انتشــارات 

کتابستان معرفت به بازار عرضه شد و طی مدت کوتاهی به چاپ سوم رسید.
کشــی تبار با کتاب »بــه من گفتنــد تنها بیا« ســال 2017  »ســعاد مخنت« خبرنــگار آلمانــی مرا
عنوان پرفروش ترین اثر واشنگتن پســت را از آن خود کرد. بیراه هم نیست چون زندگی نامه 
یــک خبرنــگار زن پــر دل و جــرات در میــان خشــن ترین و بی رحم تریــن مــردان معاصــرش، 
طبعــا باید خواندنی باشــد، آن هــم زندگی نامــه ای که شــخصی ترین بخش هایــش البه الی 
ح می شــوند و مخاطــب را مــدام بیــن اوج و فرودهــای میان  موضوعــات مهــم جهانــی مطــر
آرامش تفکــرات درونی و اضطــراب و تنش های درگیری هــای بیرونی، بــاال و پایین می کند. 
کش اســت، حتی زمان تولد  ســعاد که فرزند مادری شــیعه و ترک تبار و پدری ســنی و اهل مرا
خودش را هم با دوره اوج گیری درگیری های خاورمیانه مسلمان با جهان غرب آغاز می کند. 
او از آشــنایی و ازدواج پــدر و مادر مهاجــرش در آلمان هــم، پیوندهایــی با اوضــاع اجتماعی و 

فاطمه ترکاشوند

روایت خبرنگار زن آلمانی
از پشت خطوط داعش

ݢگفتند به من ݢ
تنها بیا
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گــزارش موفقــی از یکــی از شــاخه های  امــا پــس از انتشــار 
القاعده، از طریق منابع اطالعاتی اش در گروه های جهادگرا 
مطلع می شود که سیا قصد داشــته همکار آمریکایی اش را از 
مهلکه بیرون بکشــد و او را به دســت تقدیر بســپارد. مخنت 
تمــام  »می دانســتم  می نویســد:  بی اعتمــادی  و  تــرس  بــا 
ســرویس های اطالعاتی اروپایی و آمریکایی دست شــان در 
یک کاسه است... کشور خودم هم در قضیه دست داشته، 
یعنی دولت آلمان آماده اســت تــا جان یکی از شــهروندانش 
را برای غلبه بر تروریســم فدا کند؟ جواب را نمی دانســتم اما 
گرفت.« او حتــی نقل می کند  احســاس نگرانی وجــودم را فرا
که به ســردبیران تایمز گفته احســاس می کند سرویس های 
اطالعاتی بیشــتر از جهادگرایان، امنیتش را تهدید می کنند. 
ســایه این هراس و بی اعتمادی تا آخر کتاب بر سر نویسنده 
و روایــت و خواننده گســترده اســت و البته در انتهــای کتاب 
به اوج خود می رســد؛ جایی کــه مخنت برای چــاپ گزارش 
دســت اولش از کشــف چهره واقعی یکــی از تروریســت های 
داعشــی، منتظــر هماهنگــی بــا MI6 می شــود اما او بــه این 

انتظار خیانت می کند و گزارشش سر از BBC در می آورد.

     ریشه رشد افراط گرایی
یکی از دغدغه هــای اصلی نویســنده کتاب »به مــن گفتند 
ح ارتبــاط رفتــار آمریکایی هــا و اروپایی هــا،  تنهــا بیــا«، شــر
خصوصــا دولت هــا و رســانه های آنان بــا رشــد افراطی گری 
و خشــونت در میــان مهاجــران مســلمان اســت. او بارهــا از 
تجربه های شخصی اش شــاهد می آورد و بعد خیلی ظریف 
آن ها را به افزایش میل بــه جهادگرایی در میان مســلمانان 
مقیــم اروپا ارتبــاط می دهد. تحلیل او کامال درســت اســت. 
فقط مشــکل آنجا اســت کــه مــردان سفیدپوســت قدرتمند 
نه آن را بــاور دارنــد و نــه تاثیرش را جــدی می گیرنــد و مدام 
بــه ایــن معضــل دامــن می زننــد. مخنــت جایــی از کتابش 
خاورمیانــه  در  کــه  خشــونتی  کــه  می کنــد  پیش بینــی 
ظاهــر شــده محــدود بــه آنجــا نمی مانــد و دامــان اروپــا را 
کــه بــه روشــنی، تولــد و رشــد ایــن نــوزاد شــوم  می گیــرد چرا
منــزوی  جمعیت هــای  و  مســاجد  در  را  افسارگســیخته  و 

مهاجران مسلمان در اروپا به چشم می بیند.

     ساخت ایران
کتــاب »بــه مــن گفتنــد تنهــا بیــا« همانقــدر کــه بــرای یــک 
اروپایــی و آمریکایی حــرف دارد؛ برای یک خواننــده ایرانی 
هم حرف هایــی دارد کــه بــه ایرانــی بودنش مربوط اســت. 
ع  همــان ابتــدای فصــل اول، نویســنده تولــدش را بــا وقــو
انقــالب اســالمی در ایــران و اشــغال ســفارت آمریــکا همــراه 
گرچــه آن را در ردیــف رشــد بــه قــدرت رســیدن  می کنــد و ا
گروه های اســالم گرا در منطقه می آورد اما برخــالف انتظار در 
مابقی کتاب، ایران، به شکل سوال برانگیزی غایب است، 
جــز بخش هایــی کــه جذابیت ویــژه ای هــم بــرای خواننده 
دارد. مخنــت در جریــان دیــدارش بــا یکــی از شــیوخ ســلفی 
به نام عبســی در اردوگاهــی در لبنان بــه جعبــه خرمایی که 

برای پذیرایی روی میز گذاشــته، اشــاره می کنــد و می گوید: 
»گفتــم جالبه شــما این قــدر از ایران و شــیعه ها متنفریــد؛ اما 
خرمایشان را می خورید. پرسید چی؟ و به قائم مقامش نگاه 
کــرد. قائم مقام بــه نظرم آتــش گرفته بود... عبســی بســته 
کوچــک روی آن را خوانــد: »ســاخت  را برداشــت و نوشــته 
ایران«. مردی کــه چــای را آورده بود، صــدا زد و گفت دیگه 

این خرماها را نیار.«

     دغدغه های زنانه 
گفتنــد تنهــا بیــا«  کتــاب »بــه مــن  از دیگــر جذابیت هــای 
دغدغه های شخصی مخنت به عنوان یک زن است که در 
جای جای روایت بروز پیدا می کند. مخنت از همان ابتدای 
غ التحصیل شــده و  جوانی که از مدرســه روزنامه نــگاری فار
به فرانکفورت، پیش خانواده اش برگشته و درگیر مشکالت 
متعددی اســت که نمیداند کدام یــک را در اولویت بگذارد. 
کــه  رســیدگی بــه خواهــر معلولــش و بــرادر دبیرســتانی اش 
نیازمنــد توجه و مراقبت هســتند و در عین حــال هزینه های 
خانــواده کــه بــا دســتمزد او، خواهــر دیگــرش و حتــی پــدر و 
مادرش تا حــدودی تامین می شــود؛ ســعاد را بر ســر دو راهی 
قــرار می دهــد. او بــا یــادآوری ایــن تنگناهــا بــه فیلــم مــورد 
عالقــه اش »همه مــردان رییس جمهــوری« اشــاره می کند و 
قاطعانــه می نویســد: »عکس هــای ردفــورد و هافمــن هنــوز 
روی دیــوار اتــاق بودند امــا حاال می دانســتم مســئولیت من 
کجاســت؛ مســئولیت من در جهان پرشــکوه روزنامه نگاری 
آمریــکا نبــود، بلکــه همین جا بــود، در خانــه«. ایــن تصمیم 
البتــه بعدهــا مســیرش را بــاز بــه شــکوه روزنامه نــگاری بــاز 
می گردانــد. قهرمــان ایــن داســتان برخــالف انتظــار، درگیــر 
ازدواج اســت؛ جایــی در آرامــش می گوید: »اغلــب همکاران 
کــرده بودنــد و بچــه داشــتند، همیــن  آمریکایــی ام ازدواج 
باعث شــد به فکر پیدا کردن همســر و ســاختن یک خانواده 
بیفتم« و البته بــا ارجاع به حوادث طنزگونــه قبلی در مراوده 
کــه عالقمنــد تجدیــد فــراش بــرای  بــا شــیوخ جهادگرایــی 
هزارمین بار هســتند، این را هم یادآور می شــود که اشــتیاقی 
بــه زن دوم یــا ســوم بــودن نــدارد. گاهــی هــم در لحظــات 
گهــان یادش  پرتنش حملــه و انفجــار انتحــاری در عراق، نا
می آید که نــه همســری دارد و نه فرزنــدی و خود را شــماتت 
می کند که چرا ازدواج نکرده و با مرگش هیچ اثری از خود در 

جهان به جا نگذاشته است.
کتــاب »به مــن گفتنــد تنهــا بیــا« داســتان و روایــت واقعی و 
پرفــراز و نشــیبی را پیــش روی خواننــده می گذارد کــه در آن 
جزئیــات زندگــی راوی و قهرمــان اصلی داســتان، با شــرایط 
اجتماعــی و سیاســی اروپــا و آمریــکا و مهمتریــن حــوادث دو 
دهه اخیر جهان اسالم، پیوندی عمیق و نافذ خورده است. 
از ایــن رو خواننــده بــا زندگی نامــه ای خودنگاشــت و پرتــره 
شــخصیتی جالــب نویســنده آشــنا می شــود و در ضمــن آن، 
تحلیل های قابــل تاملی را دربــاره علل پیدایــش گروه های 
خشــنی چون داعــش در می یابــد و مــرام، مســلک و رویکرد 

این گروه تروریستی بهتر درک می کند.      

کتاب »به من 
گفتند تنها بیا« 

همانقدر که برای 
پایی و  یک ارو

یکایی حرف  آمر
دارد؛ برای یک 
خواننده ایرانی 
هم حرف هایی 

دارد که به ایرانی 
بودنش مربوط 

است. همان 
ابتدای فصل اول، 

یسنده تولدش  نو
را با وقوع انقالب 
اسالمی در ایران 
و اشغال سفارت 

یکا همراه  آمر
می کند
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به مــن گفتند تنهــا بیــا. نبایــد کارت شناســایی می ُبــردم و باید 
تلفــن همراه، دســتگاه ضبــط صــدا، ســاعت و کیفــم را در هتلم 
کیــه ترکیه جا می گذاشــتم. فقــط می توانســتم دفترچه و  در انتا

خودکار ببرم.
در عــوض، می خواســتم بــا یکــی از مهره هــای پرنفــوذ حــرف 
کــه بتوانــد اســتراتژی دراز مــدت »دولت اســالمی  بزنــم، کســی 
عراق و شــام« یــا داعــش را توضیــح بدهــد. تابســتان ۲۰۱۴ بود، 
ســه هفته پیــش از آنکه ایــن گروه بــا انتشــار ویدئوی ســرُبریدن 
روزنامه نگار آمریکایی، جیمز فولی، در اینجا مشهور شود. حتی 
همان زمــان هم حدس مــی زدم که داعــش به بازیگــر مهمی در 
دنیای جهــاد در جهان تبدیل خواهد شــد. مــن روزنامه نگاری 
کــه ســتیزه جویی اســالمی در اروپــا و خاورمیانــه را بــرای  بــودم 
کنون  نیویورک تایمــز، خروجی هــای خبری مهم آلمانی زبــان و ا
کــه در دنیای  واشنگتن پســت، پوشــش مــی دادم؛ دیده بــودم 
خلق شــده پس از حمالت یازده ســپتامبر، دو جنــگ به رهبری 
کنــون به بهار عربی مشــهور شــده اند این  آمریــکا و تحوالتی که ا
گروه شکل گرفت. ســال ها بود که با برخی اعضای آتی این گروه 

حرف می زدم.
به رابط هایــم با داعش گفتم که هر ســؤالی بخواهم می پرســم و 
قرار نیست تأییدیه نقل قول ها را بگیرم یا مقاله را پیش از انتشار 
نشانشــان بدهــم. همچنین بایــد تضمیــن می کردند کــه ربوده 
نشــوم. و چــون گفته بودنــد کــس دیگــری را از واشنگتن پســت 
کــردم رابط مورد اعتمادم همراهم باشــد، کســی  نیاورم، تقاضا 

که کمک کرده بود قرار این مصاحبه را بگذارم.
بــه رهبــران داعــش گفتــم: »مــن متأهــل نیســتم. نمی توانــم با 
کشــی ترکی که  شــما تنها باشــم. «من، زن مســلمانی از تبــار مرا
در آلمــان به دنیا آمــده و بزرگ شــده ام، بیــن روزنامه نگارانی که 

جهاد جهانــی را پوشــش می دهند مــورد خاصــی هســتم. اما از 
همان زمان که به عنوان یک دانشــجوی کالج شــروع به گزارش  
درباره هواپیماربایان یازده سپتامبر کردم، به خاطر پیشینه ام، 
دسترســِی منحصربه فــردی بــه رهبــران ســتیزه جوی زیرزمینی 
داشــته ام، مثــل همیــن مــردی کــه می خواســتم آن روز در مــاه 

جوالی در ترکیه ببینم.
می دانســتم کــه داعــش روزنامه نــگاران را گــروگان می گیــرد. اما 
کنــم، مدیــر برنامه  نمی دانســتم رهبری که قــرار اســت مالقات 
گروگان گیــرِی این گــروه اســت و بــر کار آن قاتلــی نظارت داشــته 
که بــا لهجــه بریتانیایــی در ویدئوهای ایــن گروه ظاهر شــد و نزد 
جهانیان به »جان جهادی« معروف شــد. بعدًا فهمیدم مردی 
که تابستان آن سال دیدم، همانی که به ابویوسف مشهور بود، 
هدایت شــکنجه گروگان هــا ازجمله غــرق مصنوعی را بــه عهده 

داشت.
مالقات باید شــبانه و در مکانــی خصوصی انجام می شــد. چند 
ساعت قبل از قرار، رابطم ساعت مالقات را به ۲۳:۳۰ تغییر داد. 
اتفاق خوشــایندی نبود. یک ســال قبل، نیروهای واحد پلیس 
ضدتروریســتی آلمان دِر خانــه ام آمدند که بگویند از نقشــه یک 
گروه اســالمی خبردار شــده اند کــه می خواهد با وعــده مصاحبه 
گــروگان  اختصاصــی مــرا بــه خاورمیانه بکشــاند، ســپس مــن را 
بگیــرد و بــه ازدواج یــک ســتیزه جو درآورد. حــاال آن تهدیدهــا 
داشــت یــادم می آمــد و در ایــن خیال بــودم که شــاید ایــن کارم 
گــر همه چیــز خــوب پیــش می رفــت، اولیــن  دیوانگــی باشــد. ا
کــه بــا یــک فرمانــده ارشــد داعش  زِن روزنامه نــگاری می شــدم 

مصاحبه می کند و زنده می ماند تا ماجرا را تعریف کند.
گــرم اواخــر ماه رمضــان بــود، در هتلم در  آن روز یکــی از روزهای 
کــه مشــغول تنظیــم ســؤاالت بــودم، جین و تی شــرت  کیــه  انتا

چرا با خودت
کار را می کنی؟ این 

بخشی از کتاب »به من گفتند تنها بیا«

سعاد مخنت؛ ترجمه: محمد معماریان

ســعاد مخنت درخواســت کرده بود تا با یکــی از رهبران داعــش مصاحبه کند. تقاضــای او برای مصاحبــه در طــول روز و در مکانی 
عمومی رد شد، به جای آن باید ساعت 23:30 شب، در مرز ترکیه و سوریه، سوار ماشینی می شد که یکی از فرماندهان ارشد داعش 
در آن نشسته بود. مخنت بر تردیدهایش غلبه کرد و برای مصاحبه رفت و با مرد جواِن تحصیل کرده ای مواجه شد که از خیلی جهات او را 

یاد برادر کوچک خودش می انداخت.
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پوشــیده بودم. پیش از ترک هتل، یک عبایه مشکی پوشیدم، 
یکی از همان لباس های سنتی خاورمیانه ای. این لباس را یکی 
از همقطــاران ابومصعــب الزرقــاوی ســال ها قبل برایــم انتخاب 
کرده بود، همان وقتی که از شــهر این رهبر القاعــده یعنی زرقای 
اردن دیــدار کــردم. آن همقطــار زرقاوی بــا افتخــار می گفت این 
عبایه، که قالب دوزی صورتی رنگ هم داشــت، یکــی از بهترین 
مدل های موجود در فروشگاه هاســت و پارچــه اش آن قدر نازک 
اســت که حتــی در هوای گــرم هــم اذیــت نمی کنــد. از آن زمان، 
عبایــه ام طلســم شــانس مــن شــد و همیشــه در مأموریت های 

دشوار آن را می پوشم.
با آنتونی فایوال، همکارم از واشنگتن پست، خداحافظی کردم. 
گر  او در هتل می ماْند. شــماره تلفن هایی را برایش گذاشتم که ا
اتفاقی افتــاد بتواند بــا خانواده ام تمــاس بگیرد. حدود ســاعت 
۲۲:۱۵، مردی کــه کمک کرده بــود قــرار مصاحبه را بگــذارم و او 
کرم پشــت  کرم می نامم، آمد هتل دنبال من. ا را در این مطلب ا

فرمان نشست و من در صندلی بغل.
ســرم را برگرداندم تا به مردی نــگاه کنم که بــرای مصاحبه آمده 
کــه در صندلــی عقــب نشســته بــود، بیســت و  بــود. ابویوســف 
هفت یا هشــت ســاله به نظر می آمد و یک کاله بیس بال ســفید 
و عینک دودی داشت که چشم هایش را پوشانده بود. قدبلند 
و خوش ُبنیه بــود، با ریــش کوتاه و موهــای مجعدی کــه تا روی 
گر در  کی اش، ا شانه اش می رسید. با آن پیراهن پولو و شلوار خا

خیابان های اروپا راه می رفت اصاًل توی چشم نمی زد.
ســه تلفن همراه قدیمی نوکیا یــا سامســونگ روی صندلی کنار 
او بــود. توضیــح داد کــه بنــا بــه دالیــل امنیتــی، هیــچ کســی در 
موقعیــت او از آیفــون اســتفاده نمی کنــد چــون رصــدش راحــت 
کــه  اســت. یــک ســاعت دیجیتــال مشــابه آن هایــی داشــت 
دیده بــودم ســربازان آمریکایی در عراق و افغانســتان به دســت 
می کنند. جیب راســتش برآمده بود که به نظرم تفنگ داشــت. 
گــر پلیــس ترکیــه جلــوی مــا را بگیــرد،  در ایــن خیــال بــودم کــه ا
چه می شــود. ســعی کــردم مســیر را بــه خاطر بســپارم، امــا غرق 

گفت وگویم با ابویوسف شدم.
کشی اش را پنهان  او نرم و آرام حرف می زد. ســعی کرد نســب مرا
کنــد و نگویــد دقیقًا از کــدام نقطــه اروپا آمده اســت، امــا متوجه 
گی هایــش به اهالــی شــمال آفریقــا می خــورد، و وقتی  شــدم ویژ
کشــی حرف زدم، او متوجه  به جای عربی کالســیک به عربی مرا
کش به دنیا آمده  کنش نشان داد. معلوم شــد که در مرا شد و وا
اســت اما از نوجوانــی در هلند زندگی کــرده بود. بــا خنده گفت: 
گر می خواهی فرانســوی ام را هم امتحان کنی، بگو!« هلندی  »ا

هم حرف زد. بعدًا فهمیدم که مهندسی خوانده است.
در طول مســیر، دیدگاهــش را توضیح داد: داعش مســلمانان را 
کش و اســپانیا آزاد می کند و بعد جلوتر می رود  از فلســطین تا مرا
تا علم دار اسالم در سراسر دنیا شــود. هرکسی که مقاومت کند، 
گل  گــر آمریــکا  گفــت: »ا دشــمن حســاب می شــود. ابویوســف 
گر آتش  تقدیممــان کند، ما هــم گل تقدیمشــان می کنیم. امــا ا
روی ما بریزد، با آتش جوابشــان را می دهیم، و نه فقط اینجا که 

ک خودشــان. بــا هر کشــور غربی دیگــری نیز همین  حتی در خا
برخورد را داریم.«

گفــت داعــش منابــع و متخصصیــن فراوانــی دارد. در  بــه مــن 
گــروه مدت هــا پیــش از ظهــور در عرصــه دنیــا،  حقیقــت ایــن 
در ســکوت مشــغول راه انــدازی خــود بــود. افــراد تحصیل کــرده 
گارد  از  آموزش دیــده  امنیتــی  افســران  غربــی،  کشــورهای  از 
ریاســت جمهوری صدام حســین و دستیاران ســابق القاعده در 
جرگه اعضایــش بودند. پرســید: »فکــر می کنیــد ُخل وچل ها به 
ما می پیوندند؟ نه. مــا آدم هایی از سراســر دنیا داریــم. برادران 
بریتانیایــی بــا مــدارک دانشــگاهی از تبارهــای مختلــف داریــم: 

کستانی، سومالی، یمنی و حتی کویتی.« پا
گــروه بپیوندد.  از او پرســیدم چــه چیــزی موجــب شــد بــه ایــن 
ابویوســف گفــت از دورویــی حکومت هــای غربی به تنــگ آمده 
بــود. از اینکــه از اهمیــت حقــوق بشــر و آزادی های دینــی حرف 
کنان مسلمانشان را شــهروند درجه  دو حساب  می زدند اما ســا
می کردنــد. به مــن گفــت: »ببینیــد در اروپا چطــور با مــا برخورد 
می شود. می خواستم در همان جامعه ای بمانم که بزرگ شده 
بودم، اما احساسم به من می گفت: تو فقط یک مسلمانی، یک 

کشی، هرگز پذیرفته نمی شوی.« مرا
گفت حملــه آمریــکا بــه عــراق در ســال ۲۰۰۳ ناجوانمردانــه بود: 
کار نبــود، عراقی هــا در ابوغریــب  کشــتار جمعــی ای در  ســالح 
شــکنجه شــدند، و این قضایــا هیــچ عواقبــی بــرای آمریکایی ها 

نداشت.
به او گفتــم: »شــما می گوییــد مخالف کشــتن افــراد بی گناهید. 

پس چرا افراد بی گناه را می کشید و می ربایید؟«
کت بــود. بعــد گفــت: »هر کشــوری شــانس آن را  چند ثانیه ســا
گر نکند، مشــکل خودشــان  دارد کــه شــهروندانش را آزاد کند. ا

است. ما به آن ها حمله نکردیم، آن ها به ما حمله کردند.«
جــواب دادم: »وقتــی مــردم را گــروگان می گیریــد، چــه انتظاری 

دارید؟«
کشــی اش کرد که  آن وقت شــروع به صحبت درباره پدربزرگ مرا
برای آزادی خود علیه اســتعمارگران فرانســوی جنگیــده بود، و 
می گفت آن جهــاد نظیر این جهاد اســت. او گفت: »همه این ها 
کنون ما مشــغول  نتیجــه اســتعمار عــراق توســط آمریکاســت. ا

جهادیم تا جهان اسالم را آزاد کنیم.«
کــش بــود.  امــا پدربــزرگ مــن هــم یکــی از مبــارزان آزادی در مرا
وقتی دختربچه بودم، دربــاره آن »جهاد« برایم حــرف زده بود، 
درباره اینکه چطور مسلمانان و »برادران یهودیشان« جنگیده 
کــه کنتــرل ســرزمین  بودنــد تــا فرانســوی هایی را بیــرون کننــد 
اجدادیشــان را در اختیــار گرفتــه بودنــد. پدربزرگم به مــن گفته 
بود: »ما زن هــا و بچه ها، یــا غیرنظامی هــا را نکشــتیم. در جهاد 

اجازه این کار را نداریم.«
کی نداشــت که   شــورش او هیچ شــباهتی بــه کارهای وحشــتنا
داعش مرتکب می شــد. مــن گفتــم: »ولــی او در کشــور خودش 

بود. اینجا که کشور شما نیست.«
»اینجا زمین مسلمانان است. کشور همه مسلمانان است.«
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به او گفتم: »من هم مثل شــما در اروپا بزرگ شــده ام. مثل شما 
در اروپا درس خوانده ام.«

پرســید: »چرا هنوز معتقدی نظــام اروپایی منصفانــه و عادالنه 
است؟«

- »بدیل آن چیست؟«
- »بدیل آن خالفت است«.

بحثمان داغ و شــخصی شــده بود. پیشــینه او و من تناظرهای 
زیادی داشت. اما مســیرهای متفاوتی را انتخاب کرده بودیم، 
و مســیر من آنی نبود که او »راه درســت« برای یک زن مسلمان 

بداند.
کار را می کنی؟ واقعــًا معتقدی که  پرســید: »چرا با خودت ایــن 
غرب به ما احتــرام می گذارد؟ رفتار یکســانی با مســلمان دارد؟ 
یگانه راه درســْت راه ماســت.« منظــورش راِه به اصطالح دولت 

اسالمی بود.
به من گفت: »مطالبت را خوانــده ام. با رئیس القاعده در مغرب 
اســالمی مصاحبــه کــرده ای. چــرا فقــط گزارشــگر هســتی؟ چــرا 
برنامه تلویزیونی خودت را در آلمان نــداری؟ با این همه جایزه 

که ُبرده ای، چرا در حرفه ات در آلمان جلو نرفته ای؟«
نمی فهمــم.  را  منظــورش  کــه  کنــم  تظاهــر  نمی توانســتم 
یــک  به عنــوان  حرفــه ام،  در  به جایی رســیدن  و  بزرگ شــدن 
گاهــی اوقــات دشــوار بــود. مــن روســری  مســلمان در اروپــا، 
نمی پوشــم. لیبرال و فمینیســت حســاب می شــوم. در نوشتن 
کش همکاری  کتابی درباره یافتن آخرین نازی هــای زنده در مرا
کرده ام. چند بورسیه معتبر در آمریکا ُبرده ام. اما ابویوسف حق 
گر یــک مهاجر  داشــت: من در آلمــان برنامــه تلویزیونی نــدارم. ا
مســلمان یا حتی فرزنــِد مهاجران باشــید، برای ُرشــد در کشــور 
من، بایــد تمکین کنیــد و ترقی خواهی اروپایــی را تمجید کنید. 
گر حکومت را زیاده از حــد علنی نقد کنید یا ســؤال های جدی  ا
ح  دربــاره هر چیــزی )از سیاســت خارجی تــا اسالم هراســی( مطر

نمایید، ممکن است ضربه شدیدی بخورید.
به او گفتم: »شــاید حق با شــما باشــد که با تبعیــض مواجهیم و 
دنیا منصفانه نیســت. اما این جنگــی که شــما راه انداخته اید، 
جهاد نیســت. جهاد آن بود که در اروپا می ماندید و حرفه تان را 
پیش می ُبردید. آن کار به مراتب دشــوارتر بود. شــما ساده ترین 
راِه خــالص را انتخاب کرده ایــد.« برای چنــد ثانیه، هــر دویمان 

کت شدیم. سا
ابویوســف اصرار کرده بــود به جای اینکــه ما را به محــل مالقات 
کیــه ببــرد، و حــاال دیگــر بــه  اصلی مــان برگردانــد، مــن را بــه انتا
نزدیکِی هتلم رســیده بودیم. از او تشــکر کردم و از ماشین پیاده 
شــدم. حتی در ایــن ســاعت قهوه خانه هــا ُپــر از مردمی بــود که 
پیــش از طلوع خورشــید مشــغول خــوردن بودند، چیــزی رایج 
در ماه رمضــان. از این مصاحبه احســاس رضایــت می کردم، اما 
نگران هم بودم که ابویوســف با چنان اطمینــان و غضبی حرف 
زد. او گفــت: »هرکــس به مــا حمله کنــد، در قلِب کشــورش به او 
حمله می کنیم. مهم نیســت ایاالت متحده باشد، یا فرانسه، یا 

بریتانیا، یا هر کشور عربی.«    

در ســال های اخیــر شــاهد پیشــرفت ســریع رمــان 
تاریخی بوده ایم، رمان هایی که بــا بهانه قرار دادن 
حــوادث یــا شــخصیتی واقعــی، خواننــده را بــه قلــب تاریــخ 
می برنــد بی آنکــه دســت او را بــه عنــوان یــک عالقمنــد بــه 
داســتان، خالــی بگذارنــد یــا حــس رضایــت را در او نادیــده 
بگیرنــد. بشــر همــواره در تاریخ و بــا تاریخ زیســته و بــا در نظر 
گرفتن تجربیات اجدادش سعی کرده زندگی اش را بر اساس 
کانــش بــه یــادگار مانــده بســازد، منتهــا بــا عقلی  آنچــه از نیا

متناسب با دوره ای که در آن زندگی می کند.
بــرای انســان شــیرین اســت بدانــد فرزنــد چــه کســی بــوده 
کــرده و چه هــا دیــده؛ هرچــه  گذشــته چه هــا  و جــدش در 
کنجــکاوی او نیــز  گذشــته از انســان دورتــر می شــود  ایــن 
گــر ایــن گذشــته  بــرای شــناختنش بیشــتر می شــود. حــاال ا
پیونــد خــورده باشــد بــا مذهــب، بــزرگان و برگزیــدگان دیــن 
فطــرت  زیــرا  می کنــد  پیــدا  هــم  بیشــتری  حساســیت  او، 
گاهی برســد و  حقیقت جــوی انســان آرام نمی گیــرد مگر بــه آ
گاهی ســال ها به طــول انجامد  چه بســا که رســیدن به این آ
و همین نکته، قدری از اراده و پشــتکار او بکاهد و دلســردش 
کنــد. خوشــبختانه رمان هــای تاریخــی ایــن امــکان را برای 
خواننــده فراهم می کنند تــا او در زمانــی اندک به قلــب تاریخ 
ســفر کنــد و بــا داســتان همــراه شــود، بــدون آنکــه ســختی و 
زمختی تاریخ برایش آزاردهنده باشــد و بهراســد از اینکه باید 

گاهی برسد. زمان زیادی را صرف کند تا در زمینه تاریخ به آ
اینجــا هنــر بــه یــاری تاریــخ می آید؛ هنــر اســت کــه در چنین 
نقطه ای بــروز می کند، زهــر تاریــخ را می گیــرد و از آن شــربتی 
طرفــی  از  می کنــد.  درســت  تشــنه  ذهن هــای  بــرای  گــوارا 
خواننــده ای کــه کتــاب رمــان بــه دســت می گیــرد، مطمئنــا 
انتظــار دارد با یک رمــان رو به رو باشــد و نه با یک بازنویســی 
تاریخی. بنابراین نویسنده با ترکیب هنر و تاریخ، اثری خلق 
می کند که به جــان خواننــده بنشــیند. او واقعیــت را از تاریخ 
وام می گیــرد و آن را هنرمندانــه با عنصر خیــال در می آمیزد تا 
رمانی باب طبع خواننده خلق کند، رمانی که باورپذیر باشــد 
و وقتی به پایان رسید این احساس را در خواننده ایجاد کرده 
باشــد که بخواهد بیشــتر بداند و بــاز هم در کتاب فروشــی ها 

سراغ خریدن کتاب هایی برود که از تاریخ نوشته اند.
نویســنده ای کــه موضوعــات تاریخی را بــرای رمان نویســی 
انتخاب می کنــد باید تبحــر زیادی در روایت داشــته باشــد تا 
بتواند خواننده را از ابتدای داســتان تا به انتهــا با خود همراه 
کند و حتی گوشــه ای از داســتانش هم موجب دلســردی او از 
ادامه خواندن نشــود. »مســلم ناصری« یکی از نویسندگانی 

خنجر سپید شب
مریم راهی

نقد و بررسی یک رمان تاریخی 
درباره صدر اسالم



کتـــــــــابکتـــــــــاب

81  مشاره  11     شهریور   98
 دوره جدید

کنون در این راه موفق عمل کرده است. ناصری  اســت که تا
تا پیش از این، بیش از چهــل عنوان کتاب را راهی بازار نشــر 

کثر آن ها تاریخی هستند. کرده که ا
این بار »مسلم ناصری« که تحصیالتش را نیز در حوزه تاریخ 
تــا مقطــع دکتــری ادامــه داده، با ســفر بــه عصــر خلفا، ســراغ 
شخصیتی واقعی به نام »محمد بن ابی حذیفه« رفته است. 
دوره خلفا از اهمیت زیادی برخوردار اســت و شــاید به جرأت 
بتوان گفــت آنچــه در ادامــه ایــن بخــش از تاریخ شــاهدش 
هســتیم محصــول بــه خالفــت رســیدن خلفــا و خانه نشــین 
شــدن حضــرت علــی)ع( اســت و این هــا هیچکــدام از نظــر 

نویسنده و خواننده دور نیست.

     پسری از مهاجرین
داستان کتاب »خنجر سپید شب« از آنجایی خواننده را وارد 
داســتان می کند که پســری به نام محمــد در بیــن مهاجرین 
حبشه متولد می شود. او پسر دایی معاویه است، از امویان، و 
طبیعی  است دشمن سرسخت حضرت رسول و حضرت امیر 
باشــد اما بر خالف انتظار، او دوســتدار نبوت و امامت است و 
هرچه را که دارد فــدای این محبت می کند. محمد پســر ابی 
حذیفه به دست عثمان، خلیفه سوم پرورش یافته اما روزگار 
برایش این چنین رقم می زند که از مخالفین عثمان باشــد و 
دوســتدار علی)ع(؛ این مخالفت تا آنجا ادامــه می یابد که او 
در قیام مردم مصــر علیه عثمان نقش مهمــی دارد و مدتی بر 
مصر فرمانروایی می کند. در این فاصله جنگ جمل و صفین 
اتفاق می افتد و پای عمروعاص به داســتان باز می شــود و او 

بنا بر ذاتش، فریبی می افزاید به فریب های گذشته.
»خنجر ســپید شــب« زبانــی روان دارد، واژگان بــه کار رفته در 
آن ساده است و در کنار سخت بودن تاریخ این دوره از اسالم، 
طعم سهولت را به خواننده می چشاند. این رمان با اینکه بازه 
زمانی گســترده ای را شــامل می شــود، اما به گونــه ای روایت 
شده که خواننده متوجه گذر زمان نشود و شکاف های زمانی 
برای او آزاردهنده نباشــد. ناصری با خلق داستانی جذاب به 
خوبی توانســته جاهای خالی موجود در تاریخ را پر کند و آن را 

یکدست و یکنواخت در اختیار خواننده قرار دهد.
گر قرار باشــد رمان هــای تاریخــی را طبقه بندی کنیــم، رمان  ا
حاضر در طبقات باالی این تقسیم بندی جای خواهد گرفت؛ 
هم به لحاظ اهمیت موضوع و هم به لحاظ جذابیت روایت. 
حساســیت دوره خالفــت ابوبکــر، عمــر و عثمــان و سرنوشــت 
خلیفــه ســوم و بعــد از آن حضــور امــام علــی)ع( در جامعــه بــه 
عنوان وصی حضرت رسول )ص(، جذابیتی دارد که مطمئنًا 
خواننــده هرچه بیشــتر بدانــد عطش او برای دانســتن بیشــتر 
خواهد شــد. آنچنان کــه پــس از خوانــدن رمان خنجر ســپید 
شــب، خواننده قطعًا به نقطه ای خواهد رســید که در ذهنش 
سواالتی شکل گرفته و می خواهد جواب آن ها را نیز پیدا کند. 
خواننــده ای که بــه این نقطه می رســد، قطعــًا به ســراغ تاریخ 

می رود و این حسن کار رمان نویس تاریخی است.

     پشت به تاریکی
در دوره حساسی که خنجر سپید شب شکل گرفته، مردمانی 

زندگی می کردند که حضــرت رســول )ص( را از نزدیک دیده  
و با مخالفین حضرت و مشــرکین نیز حشــر و نشــر داشته اند، 
پس تفاوت خیر و شر را به خوبی و به درســتی درک کرده اند. 
آن ها در ســایه رحمت حضرت رحمه للعالمین، به آســایش و 
آرامش رســیده  اما بــه محض رحلت ایشــان و با وجــود اینکه 
وصی ایشــان حی و حاضــر در کنــار آن ها بوده دچــار انحرافی 
می شوند که مسیر تاریخ اسالم را تغییر می دهد و آسیب های 
غیــر قابــل جبرانــی بــه بدنــه اســالم و جامعــه مســلمین وارد 
می کنــد. در ایــن میــان، جوانــی بــه نــام محمــد، پســر ابــی 
حذیفه که از خاندان امــوی، بر خالف اعتقــادات طایفه اش 
و آنچــه از جانــب ابوســفیان در قلــب آن هــا خانــه کــرده و بــر 
خالف دشــمنی دیرینه ایــن طایفه با عشــیره بنی هاشــم که 
سرچشــمه آن در ریاســت بــر مکــه بــوده، بــه یــاری حضــرت 
علی)ع( برمی خیزد. محمد بن ابی حذیفه از جا بلند می شود 
بدون اینکه از عاقبت کارش ترســی داشته باشــد. او به مصر 
می رود، با فرماندار مصــر مخالفت می کند و پــس از یک قیام 
سرنوشت ســاز، فرماندار مصر می شــود. با اینکــه محمد تا به 
اینجا راهی طوالنــی را طی کــرده اما اینجــا تازه آغاز داســتان 

خنجر سپید شب است.
خواننــده در خنجر ســپید شــب، دوره ای تقریبًا چهل ســاله از 
تاریخ را می تواند در 212 صفحه خوشــایند از یک رمان ساده و 
صمیمی بخواند و وقتی به صفحه پایانی رسید این احساس را 
داشته باشد که اطالعات زیادی از دوره خلفا و شخصیت های 
تأثیرگــذار آن دوره به دســت آورده بدون آنکــه کتابی تاریخی 
خوانده باشــد و اراده او در کسب این دســته از اطالعات نقشی 
داشــته باشــد. خواننــده در پایــان ایــن رمــان، بــا شــخصیت 
دوست داشــتنی محمد همراه شــده، با او عشــق ورزیــده، با او 
ســفر کرده، با او جنگیده و با او فریاد کشــیده که دوستدار علی 
بن ابی طالب)ع( است. »خنجر سپید شــب« را نشر معارف به 

چاپ رسانده و در اختیار عالقمندان قرار داده است.    

خواننده در خنجر 
سپید شب، 

 
ً
یبا دوره ای تقر
چهل ساله از 

یخ را می تواند  تار
در یک رمان 

ساده و صمیمی 
بخواند و وقتی 
به پایان رسید 

این احساس را 
داشته باشد که 

یادی  اطالعات ز
از دوره خلفا و 
شخصیت های 

تأثیرگذار آن دوره 
به دست آورده 

بدون آنکه کتابی 
یخی خوانده  تار

باشد



کتـــــــــابکتـــــــــاب

شهریور  98      مشاره  8211
 دوره جدید

خــود مســتفیض می کردنــد. نــام اصلــی ایــن مســجد کــه در 
نقشه های قدیمی تهران هم آمده، مسجد »حاج مال محمد 

جعفر« است.
آخونــد حــاج مــال محمــد جعفــر چاله میدانــی از علمــای  بنام 
تهــران بــوده اســت کــه پــس از هشــتاد ســال زندگی در ســال 
1296 ه. ق درگذشته و مسجدی که ایشان در آن نماز اقامه 
کنون حوزه علمیه آیت اهلل مجتهدی است، قریب  می کرد و ا

به 180 سال قدمت دارد.
کتاب »حــاج آقا مجتهــدی« دو بخش دارد: بخش نخســت 
آن بــه ســابقه تاریخــی مدرســه علمیــه آیــت اهلل مجتهــدی 
می پــردازد و بــرای بررســی ایــن ســابقه، مؤلفیــن کتــاب بــه 
دوران حاج مال محمــد جعفــر و زندگانی ایشــان پرداختند. از 
خصوصیــات جالب توجــه این بخــش از کتاب کــه در زمینه 
مطالعــه تاریــخ روحانیــت تهــران دســتاوردی قابــل توجــه 
محســوب می شــود آن اســت کــه مولفان بــرای نوشــتن این 
بخش از کتاب از اســناد دســت اول برجای مانــده از خاندان 

آیت اهلل محمد جعفر میدانی بهره برده اند.
ح زندگانــی آیــت اهلل مجتهــدی از  کتــاب، شــر بخــش دوم 
کودکــی تــا پــس از شــکل گیری حــوزه علمیــه ایشــان اســت. 
این بخش، شــامل ســه قســمت اســت: »زمانــه و زمینه« که 
ابتــدا بــه پیشــینه خانوادگــی آیــت اهلل و زندگــی پــدر و مــادر 
ایشــان می پــردازد و ســپس احــوال او در کودکــی و نوجوانی، 
تحصیالت طلبگی در تهــران، مهاجرت به قم، بازگشــت به 
تهران، تدریس در مســجد ســید عزیــزاهلل، حضور در مســجد 
حاج مال جعفر، سفرهای زیارتی و تبلیغی و تفریحی، ازدواج و 

مشکالت اقتصادی ایشان پرداخته است.
و  سیاســی  »فعالیت هــای  بــر  مشــتمل  کتــاب  ســوم  فصــل 
اجتماعی« آیت اهلل مجتهدی است و به مبارزات مخفی ایشان 
و نیــز شــیوه مبارزاتی ایشــان در رژیــم ســابق می پــردازد و بیان 
می کند که ایشــان با وجود عالقه به امام خمینی، طوری رفتار 
می کــرد کــه در دوران طاغــوت مدرســه به خاطــر فعالیت های 
سیاســی بســته نشــود. همچنیــن در این قســمت به احتــرام و 

اعتماد علما و مراجع نسبت به ایشان اشاره شده است.
آخریــن فصــل کتاب نیــز بــه ســیره تعلیمــی و تربیتی ایشــان 
می پــردازد. عطوفــت و مهربانی ایشــان کــه گاه با تنــدی نیز 
همراه می شــد تا جوانــان را از انحراف دور کند، شــوخ طبعی، 
جدیــت در اســتفاده مفید از وقــت، تســلط در تدریــس، زبان 
شیرین موعظه و… همه و همه ویژگی هایی است که ایشان 

را ماندگار کرده است.
انتهای کتاب هم شــامل تصاویر اجازه نامــه مراجع تقلید به 
ایشــان در زمینه وکالت و دریافت و صرف وجوهات شــرعی و 
نیز عکس های ایشــان اســت. شــیوه روایت کتــاب مبتنی بر 
نقل قول از زبان راویان اثر است. راویانی که خانواده مرحوم 
مجتهــدی، ســخنان باقی مانــده از خــود ایشــان و یــاران و 
نزدیکان ایشان و علمایی را که با ایشــان در ارتباط بوده اند، 
شامل می شود. انتشارات مطیع کتاب »حاج آقا مجتهدی« 
که در موسســه ایمان مانــدگار گردآوری شــده را با تیــراژ 2000 
نســخه منتشــر کرده اســت. ایــن کتــاب 240 صفحــه دارد و 

قیمت آن 25 هزار تومان است.    

کتاب »حاج آقا مجتهــدی؛ در احواالت مرحــوم آیت اهلل حاج شــیخ احمد مجتهدی« 
اثری از مؤسســه ایمــان ماندگار اســت کــه به زندگــی ایــن عالم شــهیر از تولد تــا وفات 
می پــردازد. تألیــف ایــن کتــاب، کاری جمعی بــوده و گــروه پژوهشــی ایمــان مانــدگار، تهیه و 
تنظیمش را بر عهده داشــته امــا در نهایت، روایت کتاب به قلم حمید ســبحانی صدر نوشــته 

شده است.
کنون به مســجد و  مؤلفین کتاب، ســیر نوشــتاری خــود را از همان مســجدی آغــاز کردند کــه ا
مدرســه علمیه آیت اهلل مجتهدی مشــهور اســت و ایشــان ســال ها در آن اقامه جماعت کردند 
و ضمــن پــرورش طــالب، در همــان مســجد هــم طــالب و هــم ســایر اقشــار مــردم را از بیانات 

عالم مردمی
معرفی کتاب »حاج آقا مجتهدی«
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اما پاســِخ من به این پرســش -به زعِم خودم- کلی تر از این 
نمونه ها است.

     به دنبال پاسخی جامع
کتاِب خوب، کتابی ا ست که آدمی زاده را بارور کند. به بیاِن 
دیگر، کتابی که ذهن، تخیــل، اراده و تفکِر آدمــی زاده را به 
حرکــت وادارد، کتاب خوب اســت. گاه یک کتــاِب کودکانه 
کتابــی  گاه  کوچولــو( چنیــن قدرتــی دارد. و  )مثــاًل شــازده 
بزرگســاالنه و عمیق می توانــد نطفه حرکــت، تحول خواهی 
و جهــِش فکــری و جســمی را در ذهــِن مخاطبــش بــکارد. 
ع کتــاب  ایــن یعنــی کتــاِب خــوب. کتاب خوانــان بــا دو نــو

مواجه اند: کتاِب بارورکننده و کتاِب خنثی.
بســیاری از رمان هــاِی عامه پســند و حتــی نخبه گــرا خنثــی 
کالســیک، بــدوِن اســتثنا  هســتند. در عــوض رمان هــاِی 
گــر اصولی  بارورکننده انــد. کتاب هــاِی حوزه روان شناســی ا
و کارشناســانه نوشــته شــده باشــند، بارورکننده انــد ولــی در 
مقابــل بســیاری از آثــاِر شبه روان شناســی خنثــی هســتند. 
کتاب هاِی خنثی هم ممکن اســت در برهــه ای کوتاه و گذرا 
خواننــده را تحــِت تأثیــِر هیجانــی قــرار دهنــد. امــا تأثیــِر آثاِر 
بارورکننــده طوالنی مــدت و در خدمِت رشــِد روحــی و فکرِی 
مخاطب اســت. هــر قــدر شــخصیِت شــما بــه درگیری هاِی 
ذهنی تن دهد و از آن لذت ببرد یا حتی زجر بکشد، میل تان 

به خواندِن آثاِر بارورکننده بیشتر است.

     عبور از سطح به عمق
از همین رو اســت کــه بیشــتر کتاب هــاِی شبه روان شناســی 
)100 راه بــراِی لــذت بــردن از زندگــی و کار و امثالهــم( و آثــاِر 
داستانِی عامه پســند، مخاطبانی ســطحی دارند. گروهی از 
این مخاطبان موفق می شوند از ســطح گذر کنند و به عمق 
نفــوذ کننــد، و گروهــی هــم در همان جــا متوقف می شــوند. 
عمق هم قطعًا الیه الیه است و همه در یک شرایط نیستند.

     دو دسته مخاطب عمیق تر کتاب
از  بخــِش عمــده ای  دارد.  انــواع  هــم  کتــاب  بــا  مواجهــه 
راه  و  نمی برنــد  پــی  ژرف  بــه  هرگــز  ســطحی  مخاطبــاِن 
نمی یابند. بخشی از کســانی که از این سطح عبور می کنند، 
بــه تلخی هــا و پلشــتی هاِی عالــِم بیــرون پــی می برنــد و دو 

دسته می شوند:
    1. گروهی که زجر می کشد و زندگی را ادامه می دهد.

   2. گروهی که تــالش می کند تــا تغییر دهــد. گروهی که به 
دنباِل تغییر است باز دو دسته می شوند:

کــه زود  گروهــی  کــه موفــق بــه تغییــر می شــوند و  گروهــی 
شکســت را می پذیرند و پس رفت می کنند. اما گروِه دیگری 
گــذر از زشــتی، بــه  کــه بــا  از پوینــدگاِن عمــق وجــود دارنــد 
زیبایــی نفــوذ می کنند. بــه ژرفایی کــه هیچ چیــز نمی بینند 
مگــر زیبایــی. در رنــج و نیســتی هــم زیبایــی را می بیننــد. 
مولوی، شیخ ابوالحســن خرقانی، حافظ و دیگران از جمله 
ایــن گروهند. گروهــی کم شــمار اما بــزرگ. عموِم مــا در الیه 

پلشتی ها مانده ایم.    

کافــی ا ســت بــه کســی بگوئیــد »کتــاب بخــوان« تــا از او ایــن ســؤال را بشــنوید: »چه 
کتــاب خــوب چیســت؟ این هــا  کتابــی خــوب اســت و  بخوانیــم؟«. راســتی چــه 
ســؤال های اساســی ای هســتند که هر کتاب نخوان و هر کتاب خوانی باید بپرسد. گروه دوم 
بایــد جوابش را بلــد باشــند و گــروه دوم بایــد دنبال پاســخ بگردنــد. در گــروه اول، شــاید این 
گر بــا ســؤالی واقعــی روبه رو شــویم چــه باید  پرســش حربــه ای بــراِی طفره رفتــن باشــد. امــا ا

ع کتابی ا ست؟ بکنیم؟ به راستی »کتاِب خوب« چه نو

     پاسخ های متفاوت
هر کس بــا توجه بــه مطالعاتی که داشــته می تواند پاســخی متفاوت بــه این ســؤال بدهد. از 
نظِر برخی رمان هاِی جنایی خوبند. برخی دیگر آثاِر فلســفی را دوســت می دارند و بعضی هم 
با شــاعران روزگار می گذرانند. بنابرایــن، آیا می توان گفــت که »کتاِب خوب« عنوانی نســبی  

است که هر فرد می تواند تعریفی از آن ارائه کند؟ شاید.

     عبور از پاسخ های شعاری
گیر و  در اینجا می کوشــم پاســخی به ســؤاِل کتاب خوب چیســت بدهم کــه حتی المقــدور فرا
کلی باشد. می کوشم مفهومی ساده اما مهم را یادآوری کنم تا هر ذهنی را به تفکر وادارد. »به 
تفکر واداشــته شــدن« را بهتر از گرفتِن یک حکِم کلی و تبعیِت بی چون و چــرا از آن می دانم. 
کتاب خوب چیســت؟ گاهی می توان پاســخی ســطحی و مبهم بــه این پرســش داد: »کتاِب 
آموزنــده، کتــاِب خوب اســت.« یــا ممکن اســت پاســخی نخبه گــرا به ایــن پرســش بدهیم: 

»کتابی که نظریه ای جدید و محکم را تبیین کند.« 

کتابی چه 
کتاِب خوب است؟

حسام الدین مطهری 
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من فعاًل در فاز دوم مطالعه هستم و امیدوارم بتوانم به درجه 
و فاز یک ارتقا پیدا کنم ولی باید قبــول کنیم کتاب خواندن 
بــرای مــا در هنــگام شــروع، کار راحتــی نیســت. اما چــرا باید 
کتاب خواند؟ من برای خودم دو دلیل مهم دارم که در اینجا 

راجع به آن ها صحبت می کنیم.
گر     اول. بیاییــد با هــم یک حســاب و کتاب ســاده کنیــم؛ ا
ما در خوشــبینانه ترین حالــت ماهی یک کتــاب بخوانیم در 
ســال 12 کتــاب را مطالعــه کرده ایم! فــرض کنیــم میانگین 
ســنی افرادی کــه ایــن نوشــته را می خوانند 25 ســال باشــد. 
اصــاًل بگیریــم 20 ســال، همچنیــن فــرض کنیــم ایــن روال 
مستمر را تا 70 سالگی و با احتساب اینکه چشممان تا آن روز 
کار کند و زنده باشــیم ادامه دهیم. با تمام ایــن مفروضات و 
50 سال کتاب خواندن مســتمر تعداد کتاب های ما می شود 
تنها 600 کتاب! وقتی اولین بار بــه این عدد فکر کردم خیلی 
ترســیدم و ذهنم برای مدتی درگیر این عدد و مســائل پیش 
روی آن شــد. این یعنی از بین این همه کتــاب در حوزه های 
مختلــف و شــاهکارهای ادبیــات، تاریخ، فلســفه،  هنــر و... 
ســهم ما تنها همین چند کتاب اســت و بیاید قبول کنیم که 
این عــدد در حالت فعلــی ما عددی خوشــبینانه اســت. پس 
احتمااًل به این عدد هم نمی رســیم و این یعنی بی بهره گی از 
کتاب هــای فوق العاده ای که بعضــًا از دو هزار ســال پیش به 
ما منتقل شــده و ما نســبت به آن ها بی اعتنا بوده ایم. اولین 
بار من از خودم این سؤال را پرسیدم: آیا می خواهم در حالتی 
بمیــرم که هنــوز ســؤاالت بی شــمار ناتمامــی دربــاره زندگی و 
جهــان اطرافــم دارم؟ داســتان پیشــینیان و انســان هایی 
بی نظیر که از ابتدا روی این کره زندگــی کرده ا ند و تجربیات 

کتابخوان های جدی تر و حرفه ای تر هیچ لذتــی را باالتر از خواندن کتاب نمی دانند و 
حتمًا در اوقات فراغت زمانی را به مطالعه اختصاص می دهند. ولی چرا ما نمی توانیم 
مانند آن ها به مطالعه و کتابخوانی پایبند باشــیم؟ یعنی آنقدر اینرســی و مقاومت عجیبی در 
برداشتن کتاب و خواندنش داریم که انگار قرار است مطالعه آســیبی به ما بزند! و این مشکل 
گر به جای وقت گذرانی با دوستان به ما پیشنهاد شود تا این زمان را  تا آنجا پیش می رود که ا
به کتاب خواندن اختصاص دهیم قطعًا ســوژه مســخره و خنده جمع را بــرای مدت ها فراهم 
کرده ایم. اما تا به حال به این فکر کرده اید چرا روزی چند ساعت را به الیک کردن پست های 
گرام می گذرانیــم ولــی نمی توانیــم نیــم ســاعت کتــاب بخوانیــم؟ در حالــی کــه همــه  اینســتا
می دانیم کتاب خواندن کاری فوق العاده اســت؛ ولــی نمی توانیم این کار را شــروع کنیم و به 
صــورت پیوســته آن را دنبــال کنیــم. مــن در ایــن نوشــته ســعی دارم تجربیاتــم را دربــاره راه 
گر شما هم مثل  حل هایی که می تواند کتاب خواندن را تبدیل به عادت کند بیان کنم. پس ا

من با این مشکل دست و پنجه نرم می کنید پیشنهاد می کنم با من همراه باشید.
قبل از شروع هر کاری ما دوست داریم چرایی انجام آن کار را بدانیم. برای تبدیل کتابخوانی 
به عادت هم نیــاز داریم بدانیــم اصاًل چــرا آدم ها کتــاب می خوانند. بــه صورت کلــی آدم ها با 
توجه به هدف و دالیل شــان از کتاب خواندن به دو دســته تقســیم می شوند. شــما می توانید 

جزو یکی از این دسته ها یا هر دو دسته باشید.

     دسته اول: خوره های کتاب
این دسته از آدم ها کتاب می خوانند چون از خواندن کتاب لذت می برند! خیلی عجیب است 
نه؟! آن ها هر کتابی که نظرشان را جلب کند و برایشان جذاب باشد، می خوانند و الزامًا اینکار 
را برای رشــد خودشــان و ارتقاء مهارت هایشــان انجام نمی دهنــد. آن ها کتــاب می خوانند به 
همان دلیلی که شــما ســاعت 6 صبح بــرای دیدن قســمت آخر GOT بیدار می شــوید تــا مبادا 
در فضــای مجازی یا هر جــای دیگری داســتان  آن را ببینید و بــه همان اندازه از ایــن کار لذت 
می برند. واقعیتش این اســت کــه درک کلی این دســته از علــت کتاب خواندن خیلی ســخت 
اســت و برای اینکه به این درجه برســید باید ابتدا دالیل تــان را از وقت گذرانی در شــبکه های 

اجتمایی چندین بار بررسی کنید.

     دسته دوم:جویندگان دانایی
ایــن دســته کتــاب می خوانند تا بــه ســؤاالت ذهنی شــان پاســخ بدهنــد. بســیاری از مــا از بدو 
تولد ســؤاالت مختلفی در ذهن داشــته ایم که شــاید به دلیل اهمــال کاری هرگز به سراغ شــان 
نرفته ایم ولی این دســته دقیقًا به همین دلیل کتــاب می خوانند. درک هــدف و معنی زندگی 
آن ها به مطالعه بستگی دارد. آن ها کتاب می خوانند تا توانایی های ذهنی و مهارت هایشان 

را ارتقاء دهند و دلیل شان از کتاب خواندن، رشد و پیشرفت و توسعه خودشان هست.

چگونه
کنیم؟ چندبار  زندگی 
محمد حسین محسنی

10 تکنیک که به ما کمک می کند
 بهتر و راحت تر کتاب بخوانیم
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و بینش شــان را نخوانده ام، از فلســفه های مختلف بی بهره 
باشــم و دیدم به جهان به انــدازه اطالعات فعلــی ام محدود 

ک بود. باشد؟ که همه این ها برای من ترسنا
   دوم. مــا تنها یک بار شــانس زندگــی داریم: در ایــن کره به 
ما تنها یک بار شــانس زندگی داده شــده و در پایان که از این 
دنیــا می رویم تنها یکــی از بی پایان حالت هــای ممکن برای 
زندگی را تجربــه کرده ایم. دلیــل این امر، غیرقابل بازگشــت 
بــودن تصمیمــات و انتخاب هــای مــا و داشــتن ســناریویی 
خطی زمــان و عــدم امــکان زندگــی در چنــد لحظه اســت. با 
توجه به این ویژگی ها کتاب ها بــه ما این فرصت فوق العاده 
کــه خودمــان  کنیــم  را می دهنــد تــا زندگی هایــی را تجربــه 
هیچ وقت فرصت تجربه اش را نداشــته و نخواهیم داشــت. 
کتاب ها برای ما بال های سفر به سرزمین ها و زمان هایی در 
گذشته و آینده می شــوند که هیج وقت نمی توانیم در دنیای 
واقعــی آن ها را تجربه کنیــم. هر کتاب یک داســتان، حس، 
مــزه و زندگی متفاوت اســت. به راســتی کتاب هــا موجودات 

شگفت انگیزی هستند.
عالوه بر آنچه گفته شد، دالیل بی شمار دیگری در خصوص 
فواید مطالعه کتاب وجود دارد که همه از آن مطلع  هســتیم؛ 
اما چیــزی کــه نمی دانیــم این اســت کــه چطــور بایــد کتاب 
خوانــدن را شــروع کنیــم. ایــن یــک معضــل واقعــی اســت، 
ح صرف علل نیــاز به خواندن کتاب  معضلی که با بیان و طر
هم حل نمی شــود و بهتر اســت بیشــتر مورد توجه قرار گیرد و 
به آن پرداخته شود. در ادامه با همین رویکرد برخی از نکات 
تغییر دیدگاه درباره مطالعه کتاب را مرور می کنیم. نکاتی که 

به ما کمک می کند تا بهتر و راحت تر کتاب بخوانیم.

1 ایجاد ریز عادت ها

ریزعادت هــا یکــی از امیدهــای مــا بــرای حــل این مشــکل هســتند. همــه مــا بارها به 
خودمان قول داده ایم از شــنبه آینده روزی 25 صفحه کتــاب  بخوانیم. ولی چرا هرگز 
شــروع به مطالعه نمی کنیم؟ چرا به جای هدف گذاری بــرای خواندن 25 صفحه، هر 
شب یک خط نخوانیم؟ بله درست است یک خط. ایجاد عادت جدید کاری سخت 
است و نیاز به شــرایطی خاص دارد. برای همین هم هست که ما غالبًا موفق به تغییر 
عادت هایمان نمی شــویم. ولی ریزعادت هــا نیاز به اراده و تالشــی بــرای انجام دادن 
ندارند. فلسفه ریز عادت ها این اســت که یک کار را آنقدر کوچک کنیم که دیگر برای 

انجام دادنش نیاز به هیچ اراده، تالش و کار اضافه ای نباشد.
گر حوصله کرده اید تا همین جای این متن را خوانده اید یعنی خیالتان راحت باشد،  ا
چون مشــکلی با خواندن یک خط ندارید و می توانید از این ریز عادت استفاده کنید. 
گراف  شــاید خواندن 20 صفحه ســخت باشــد ولی خوانــدن یک صفحــه یا یــک پارا
چی؟ حتی یــک خط هم بــرای شــروع خیلی خوب اســت. وقتی قــرار اســت در روز 20 
صفحــه بخوانیــد و انجــام نمی شــود در پایــان حس بدی نســبت بــه خودتــان دارید 
و فکر می کنید مــن اینکاره نیســتم و نمی توانم کتــاب بخوانم. ولی یــک خط هدفی 
اســت که با هر شــرایطی می شــود انجامش داد و باور کنید برای شــروع عالی است. با 
این روش ســطح انتظارتان را باال نمی برید، به هدف کوچکتان می رســید و احساس 
کتفا نخواهیــد کرد و خیلی بیشــتر  رضایت کامــل دارید. البتــه احتمااًل بــه یک خــط ا
خواهید خواند و مدت زمان زیادی طول نمی کشد که می بینید یک ماه مستمر کتاب 

خوانده اید و مطالعه برایتان دیگر سخت نیست.
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کتـــــــــاب

می دانیــم مهم تریــن علت موفقیــت در هــر کاری ثابــت قدم 
بودن اســت. پــس بهتــر اســت بــه جــای یــک روز 20 صفحه 
خواندن و دیگر نخواندن، روزی یک صفحه کتاب بخوانیم 

اما پیوسته و همیشه تا این کار تبدیل به عادت  شود.

نیازی نیســت هر کتابی را برمی داریم تمام کنیم. هیچ الزام 
گر بعد از شــروع  و تعهد اخالقــی در این باره وجــود ندارد پس ا
یک کتاب دیدید از موضوعش خوشــتان نیامد خیلی راحت 

کتاب دیگری را بردارید.

بیاییــد کار را پیچیــده نکنیم، پــس در صورتی کــه با خواندن کتاب مشــکلی 
نداشــتید ایــن کار را انجــام دهیــد. نوشــتن و گفتــن دربــاره کتاب هایــی کــه 
می خوانید و فیدبک هایی کــه از دیگران می گیرید انگیزه زیــادی برای ادامه 

مسیر و ارتقاء سطح مطالعه به شما می دهد.

نمی شــوند  یادداشــت  کاغــذ  روی  کــه  کارهایــی  معمــواًل 
احتمــااًل فرامــوش می شــوند. برنامه ریــزی باعــث می شــود 
هــر کاری را بتوانیــم بهتــر انجــام دهیــم. بــرای کتابخوانــی 
کارهــای مختلفــی می شــود انجــام داد. ســاده ترینش  هــم 
مشــخص کردن تعداد کتاب هایی اســت کــه می خواهید در 
یک سال بخوانید. این کار باعث می شود هدفمندتر باشید و 

انگیزه تان برای کتاب خواندن باالتر برود. 

کــه بــه واســطه پیشــرفت تکنولــوژی  ابزارهــای جدیــدی 
کمــک خوبــی بــرای مطالعــه هســتند.  بــه بــازار آمده انــد 
اجتماعــی  شــبکه   »GoodReads« نرم افــزار  مثــال  بــرای 
کتاب خوان ها اســت. داخل این ســایت هر چیــزی را درباره 
کــه بخواهیــد پیــدا می کنیــد. از ســوی دیگــر  کتابــی  هــر 
کتاب هــا را  می توانیــد بــا اســتفاده از ایــن نرم افــزار امتیــاز 

ببینید و به آن ها امتیاز بدهید.   

با نشــانه گذاری زیر جمالت مهم می توانید برای خود ایجاد 
انگیزه کنید و مرور مجدد کتاب نیز آسانتر می شود.

وقتی می خواید کوهنوردی را شروع کنید با دماوند شروع نمی کنید. به همین 
دلیل در شــروع کار برای کتاب خواندن با بینوایان، کنت مونت کریســتو، سه 
تفنگ دار یا کمدی الهی شروع نکنید. پیشنهاد می کنم اصاًل به اینکه بقیه چه 
کتابی می خوانند یا چه کتابی خیلی معروف شــده توجه نکنید. بلکه سری به 
کتاب فروشی یا ســایت خرید اینترنتی کتاب بزنید و هر کتابی که خوشتان آمد 
را انتخاب کنید. مهم میزان لذتی اســت که از مطالعه کتاب می برید، ترجیحًا 
هم کتابی را بخریــد که کم حجم باشــد. زیــرا مطالعه کامل یــک کتاب حس 

خیلی خوبی دارد و مشوق خوبی برای ادامه مسیر است.

گــر واقعــًا بــرای کتــاب خوانــدن وقــت کافــی نداریــد می توانید بــا اســتفاده از  ا
نرم افزارهــای کتابخوانی، خالصــه کتاب ها را مطالعه یا صــورت صوتی گوش 
کنید. یکی از این ابزارها »بلینکیست« هست که کتاب 400 صفحه ای را برای 
شما در 40 صفحه خالصه کرده اســت. پادکست ها هم خالصه برخی کتاب ها 
را به صــورت صوتی و جذاب برای شــما بازگــو می کنند. از میان پادکســت های 
فارسی بی پالس پادکســت و ناوکست بسیار قابل اســتفاده هستند. در ناملیک 
هم می توانید کلی کانال و گوینده فارســی پیدا کنید که کتاب هــا را به صورت 
خالصــه و صوتی روایــت می کنند. اپلیکیشــن های نــوار، فیدیبــو و طاقچه نیز 

برای دریافت کتاب صوتی و الکترونیک  بسیار مناسب هستند.

دســته ای از کتاب هــا بــه واســطه تبلیغات معــروف می شــوند. خوانــدن این 
کتاب ها باعث تغییر سلیقه شما در انتخاب کتاب می شود، وقتتان را می گیرد 

و شما را از هدفتان دور می کند.
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گزارش هایی از سی و ششمین جلسه شورای فرهنگی جمعیت هال احمر، 
مراسـم اختتامیه گردهمایی معاونین امداد و نجات، مشـكاتی که تحریم 
برای هال احمر به وجود آورده اسـت، تشـریح کمک های خیرین در طرح 
کتـاب »امدادگـر کجایـی؟« و پویـش ملـی »یـک =  »نـذر آب 2«، رونمایـی از 
دیگـر« بـه همـراه خبرهایـی از دفاتـر نمایندگـی ولـی فقیـه در جمعیـت هـال 
احمـر اسـتان های هرمـزگان، البـرز، بوشـهر ، کرمانشـاه، اردبیـل، تهـران و قـم 
همچنیـن مقالـه ای بـا موضـوع کـودکان در جنـگ؛ نقـش و جایـگاه صلیـب 

سـرخ و هـال احمـر مطالـب ایـن بخـش را تشـكیل می دهند.

هالل

 85

نقاب دروغین ݣݣݣغرب
خدمت ݣݣݣرسانی ݣݣبه 42 ݣݣݣݣهزار متأثر از خشکسالی
گنجینه  ملی حفظ 
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الگوسازی مناسب برای جوانان سرمایه گذاری شود.
حجت االســالم والمســلمین معزی با اشــاره به اینکــه امداد 
و نجات محــور عمــده فعالیت هــای هــالل احمر را تشــکیل 
می دهــد گفــت: از نظــر فرهنگــی، اخــالق، حقــوق و روحیه 
امدادگــری بایــد از طریــق ســازماندهی، آمــوزش و فرهنــگ 

سازی در بین امدادگران تبدیل به فرهنگ ایثار شود.
حجــت االســالم و المســلمین معــزی بخــش دوم ســخنان 
خود را به جمع بنــدی نظرات مدیــران و معاونت هــا در حوزه 
فرهنگــی در هالل احمــر اختصــاص داد و گفت: پــس از جمع 
بندی و بررسی نظرات مدیران و معاونت های جمعیت هالل 
احمــر برآینــدی از نحــوه برنامه ریــزی و اجــرای فعالیت های 
هالل احمر در راســتای تحقق بیانیه گام دوم حاصل شــد که 

می تواند راهنمای خوبی برای فعالیت های آینده باشد.

     شرط اول
نماینــده ولــی فقیــه در جمعیت هــالل احمــر ترویــج و توجه 
بــه بیانیــه گام دوم را شــرط اول فعالیت ها دانســت و گفت: 
در نخســتین مرحلــه از تطبیــق فعالیت هــای جمعیــت بــا 
این بیانیــه باید مدیــران توجه ویــژه ای در ترویــج این مهم 
داشــته باشــند که مســئولیت آن بر عهده معاونــت فرهنگی 
و حــوزه روابــط عمومی بــه عنوان مســیری جهت گســترش 
دادن اندیشه و تفکر انقالبی اســت که در این خصوص باید 
برنامه ریــزی مربوطــه از طریــق معاونــت فرهنگــی و ترویــج 

عمومی از طریق روابط عمومی صورت بگیرد.
نماینده ولی فقیــه در جمعیت هالل احمر در ادامه ســخنان 
کــز برنامه ریزی درجمعیــت به بیانیه  خود به لــزوم توجه مرا
راهبردی گام دوم اشاره کرد و گفت: در جهت تحقق بیانیه 
گام دوم انقالب و همچنین با توجــه به برنامه ریزی صورت 
گرفته در هالل احمر، مســئولیت تطبیق این برنامه ریزی ها 

بر عهده دبیرکل جمعیت است.
وی بــا اشــاره بــه ترویــج روحیــه امیــد بــه آینــده در میــان 
ح ها و برنامه ریزی های خود  همکاران گفت: مدیران در طر
باید بــه ترویج روحیه امیــد در کارکنان و از بیــن رفتن یاس و 

ناامیدی توجه ویژه ای داشته باشند.
ســخنان  ادامــه  در  معــزی  والمســلمین  االســالم  حجــت 
خود بــه رفــع موانــع حضــور گســترده داوطلبــان در عملیات 
گفــت:  کــرد و  و برنامه هــای جمعیــت هــالل احمــر اشــاره 

برنامه راهبردی هالل احمر
گام دوم انقالب منطبق باشد  با بیانیه 

نماینده ولی فقیه در هالل احمر در سی و ششمین جلسه شورای فرهنگی:

سی و ششمین جلســه شــورای فرهنگی جمعیت هالل احمر به ریاســت نماینده ولی 
فقیه در جمعیــت هالل احمر و بــا حضور معاونین و رؤســای این جمعیت برگزار شــد. 
حجت االســالم و المســلمین معزی نماینده ولــی فقیه در جمعیــت هالل احمر در این جلســه 
پیرامــون بیانیــه گام دوم انقالب اســالمی گفــت: فعالیت هــای جمعیــت هالل احمــر باید در 

راستای تحقق اصول و مبانی بیانیه گام دوم انقالب طراحی، برنامه ریزی و اجرا شود.
ع فعالیت فرهنگی در  حجت االسالم و المسلمین معزی با اشــاره به اجرای  بیســت  و  هفت نو
جمعیت هالل احمر افــزود: فعالیت های فرهنگی جمعیت هالل احمر می بایســت بر اســاس 
اهداف و بر پایه فرهنگ ســازی باور و اعتقاد نسبت به مســائل دینی و فرهنگی و متناسب با 

شرایط اجتماعی صورت گیرد.
کید بر بیانیه گام دوم در خصوص مسیر حرکت  نماینده ولی فقیه در جمعیت هالل احمر با تا
انقالب در چهل ســال آینده از دیدگاه مقــام معظم رهبری، تصریح  کــرد: جمعیت هالل احمر 
نهادی فرهنگی اجتماعی است که باید با تالش ســازمان های تابعه و معاونت های مربوطه 
در جهــت تحقــق اهــداف ایــن جمعیــت و تناســب بیانیــه گام دوم انقــالب بــا فعالیت هــای 

جمعیت هالل احمر تالش نماید.

     جوانان سرمایه اند
نماینده ولی فقیه در جمعیت هالل احمر با اشــاره به فرآیند مسئله پژوهش در جمعیت هالل 
احمر و همچنین عضویت بیش از یک میلیون جوان در سازمان جوانان این جمعیت افزود: 
جوانــان ســرمایه های عظیم این مجموعه هســتند کــه باید از ظرفیــت و پتانســیل حاصل از 
حضورشــان در ایــن جمعیــت در جهــت فعالیت هــای فرهنگــی و جریــان ســازی فرهنگــی و 

اجتماعی استفاده کرد.
کید مقــام معظم رهبری بــر جوانان  نماینده ولی فقیــه در جمعیت هــالل احمر با اشــاره به تأ
و جوان گرایــی اظهار کــرد: جوان گرایــی به  معنی اســتفاده از تخصــص، تدبیــر و دانش الزم 

جوانان و در کنار آن بهره گیری از افراد با تجربه در جهت رشد، تعالی و فرهنگ سازی است.
حجت االســالم والمســلمین معزی به نقــش جوانــان در جامعه اشــاره کرد و گفــت: طراحی و 
برنامه ریزی در بهره گیــری از جوانان و ســازماندهی آن ها از طریق فرهنگ ســازی، آموزش و 

پژوهش بر عهده سازمان جوانان است.
کز  نماینده ولی فقیه در جمعیت هالل احمر در ادامه توجه به تقســیم عادالنه امکانات در مرا
و شــهرهای مختلــف را از وظایــف معاونت توســعه منابــع انســانی دانســت و همچنین نقش 
فعال جمعیت در عرصه خدمت رســانی، امیــد آفرینی و جوان باوری را از فعالیتهای ســازمان 

جوانان، معاونت فرهنگی و بسیج جمعیت هالل احمر عنوان کرد.
گیر شــدن اهداف  حجت االســالم والمســلمین معــزی همچنین بــه رفع موانــع موجــود در فرا
جمعیت و مشــارکت گســترده جوانــان در فعالیت ها اشــاره و اظهــار امیدواری کــرد: در جهت 
تحقق اهداف بیانیه گام دوم، برنامه ریزی هایــی منطبق با این بیانیه در خصوص حضور و 

فعالیت های موثر فرهنگی برای جوانان توسط سازمان جوانان انجام شود.
وی در ادامه با اشــاره به گســترش فرهنگ داوطلبی و امداد و نجات در جامعه گفت: توسعه 
فرهنــگ داوطلبــی، مبانــی دینــی، فرهنگــی و اجتماعــی در میــان داوطلبــان می توانــد در 
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بــا تقســیم بنــدی داوطلبــان در چندیــن طبقــه داوطلبــی 
همچــون داوطلب متخصــص، نخبه و عمومــی می توان بر 
اســاس نیاز در جامعه موانع موجود را بر طرف و شاهد حضور 

گسترده آنان در فعالیت ها و برنامه ها بود.
نماینــده ولی فقیــه عامل بعــدی در تحقــق بیانیــه گام دوم 
انقــالب را زمینه ســازی افزایــش حضــور مــردم در مســابقه 
گفــت: ترویــج روحیــه خدمــت  خدمــت رســانی دانســت و 
رســانی در جامعه همچون زمان پیروزی انقالب و یا هشــت 
ســال دفــاع مقــدس در جهــت فعالیت هــای عــام المنفعه و 
بشردوستانه برعهده ســازمان جوانان ســازمان داوطلبان و 

روابط عمومی جمعیت هالل احمر است.
حجت االسالم و المســلمین معزی در بخش پایانی سخنان 
خــود توجه بیشــتر بــه حــوزه پژوهــش و همچنیــن معنویت 
و اخــالق را توصیه کرد و گفــت: با انجــام پژوهش های موثر 
در راســتای شناســایی توانمندی هــای جوانــان و همچنین 
بهره گیری از ظرفیت جوانــان و داوطلبان می تــوان جوانان 
خــالق را شناســایی و تربیــت کــرد کــه ایــن مهــم بــر عهــده 

معاونت آموزش و پژوهش است.
وی در همین زمینــه ادامه داد: توجه بــه معنویت و اخالق و 
همچنین محور بودن فعالیت هــای مذهبی همچون نماز، 
قــرآن، اجتماعــات مذهبــی، مقابلــه بــا آفت هــای مذهبی و 
مبارزه با ترویج فســاد و گنــاه در فضای مجــازی از مهمترین 
وظایف حــوزه معاونــت فرهنگــی در تحقق بیانیــه گام دوم 

انقالب است.
کید بر رســالت  نماینده ولــی فقیه در جمعیت هالل احمر با تا
اصلی ایــن نمایندگــی تصریح کرد: نظــارت بر امــور و ارتقای 
فرهنــگ دینــی در جمعیــت هــالل احمــر از وظایــف اصلــی 
حــوزه نمایندگی ولــی فقیه اســت که بایــد با همــکاری همه 

دستگاه ها محقق شود.

     مبارزه با فساد
حجــت االســالم والمســلمین معزی مســئله مبــارزه با فســاد 
اقتصــادی را از مهمتریــن مســائل حــال حاضر عنــوان کرد و 
گفت: فعالیت هــای اقتصــادی در جمعیت هــالل احمر باید 
متناســب با بیانیه گام دوم انقالب باز تعریف شود. جمعیت 
هالل احمــر دســتگاه اقتصادی نیســت و تجربه نشــان داده 
جمعیــت در فعالیــت اقتصــادی موفــق نبــوده اســت و ورود 

ع بر عهده دبیر کل جمعیت است. دقیق به این موضو
همچنیــن یاســر احمدونــد معــاون فرهنگــی و امور آموزشــی 
ولــی فقیــه و دبیــر شــورای  و پژوهشــی حــوزه نمایندگــی 
فرهنگی جمعیــت هالل احمــر با بیــان گزارشــی از مجموعه 
فعالیت هــای فرهنگی حــوزه نمایندگــی در ماه هــای اخیر از 
برنامه ریــزی ایــن معاونــت جهت برگــزاری منظم جلســات 
این شورا با محوریت بیانیه مهم و راهبردی گام دوم بیانیه 

مقام معظم رهبری خبر داد.
وی از تعییــن دبیرخانــه ای در ایــن معاونــت و جمــع آوری و 
ح ها و نظرات اعضای شــورای فرهنگی جمعیت  تجمیع طر
جهــت دســتیابی بــه اهــداف فرهنگــی جمعیــت بــر مبنــای 

بیانیه گام دوم انقالب اسالمی خبر داد.
شــورای فرهنگی جمعیت هــالل احمر با عضویــت دبیر کل، 
معاونین فرهنگــی و نظــارت و امور شــرعی حــوزه نمایندگی 
ولی فقیــه، معاون توســعه منابع انســانی، معــاون آموزش و 
پژوهــش، رییس ســازمان امــداد و نجــات، رییس ســازمان 
حــوزه  مدیــرکل  داوطلبــان،  ســازمان  رییــس  جوانــان، 
نمایندگــی ولــی فقیــه، مدیــرکل روابــط عمومــی، فرمانــده 
مرکز مقاومت بســیج، مشــاور نماینده ولی فقیه و به ریاست 
حجــت االســالم و المســلمین معــزی نماینــده ولــی فقیــه در 
جمعیت هالل احمر با هدف سیاســتگذاری در امور فرهنگی 

جمعیت هالل احمر تشکیل جلسه می دهد.   

جمعیت هالل 
احمر نهادی 

فرهنگی اجتماعی 
است که 

باید با تالش 
سازمان های تابعه 

و معاونت های 
مربوطه در جهت 

تحقق اهداف 
این جمعیت و 
تناسب بیانیه 

گام دوم انقالب 
با فعالیت های 
جمعیت هالل 

احمر تالش نماید
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سوگواره حسینی در 
جمعیت هالل احمر 
استان البرز

مراســم عزاداری ســرور و 
ســاالر شــهیدان حضرت 
)علیــه  الحســین  اباعبــداهلل 
الســالم( به همت دفتر نمایندگی 
ولی فقیــه در جمعیت هالل احمر 
اســتان البــرز و بــا حضور مســئول 
دفتــر نمایندگــی ولــی فقیــه در اســتان البــرز، مدیــر عامــل و 

کارکنان این جمعیت برگزار شد.
دفتــر  مســئول  الهــی  علــی  والمســلمین  االســالم  حجــت 
نمایندگــی ولــی فقیــه در جمعیــت هــالل احمــر اســتان البرز 
کید بر اهمیــت و نقش برپایی مراســم عــزاداری در زنده  با تا
نگاه داشــتن نهضــت عاشــورایی امــام حســین )ع( و تبیین 
پیام محرم حضور کارکنان در چنین مراسم هایی پر اهمیت 
خواند و گفــت: برپایــی مجالــس عزا بــرای شــهدای کربال از 
شعایر الهی است؛ زیرا انسان را به یاد خدا می اندازد و به هم 

نوایی اجتماعی با جنبش آن شهیدان می انجامد.
این مراســم با تــالوت آیاتــی از کالم اهلل مجید زینــت یافت و 
حاضرین از سخنرانی حجت االســالم والمسلمین علی الهی 
مســئول دفتر نمایندگی ولی فقیه بهرمند شــدند و با مداحی 
و ذکر مصیبــت آن امام همام توســط مــداح اهل بیــت اقامه 
عزا شــد و در پایان عزاداران حســینی مهمان ســفره حضرت 

سیدالشهدا بودند. 

جوانان دفاع مقدس از 
گرفتند نهضت عاشورا الهام 

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه
 در جمعیت هالل احمر استان هرمزگان:

حجــت االســالم و المســلمین شــهابی مســئول 
دفتر نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هالل احمر 
اســتان هرمــزگان در جلســه شــورای مدیــران جمعیــت 
هالل احمر این استان ضمن تسلیت ایام عزاداری سرور 
و ســاالر شــهیدان حضــرت اباعبــداهلل الحســین )علیــه 
الســالم( و گرامیداشــت هفته دفاع مقدس گفــت: الهام 
گیری از نهضت عاشورایی سید الشهدا )ع( در کنار وجود پر برکت امام راحل و دفاع 
جوانــان غیــور، مهمتریــن عامل پیــروزی مــا در دوران جنــگ تحمیلی بــود چرا که 
نــدای ملکوتی و حســینی امــام راحــل در آن زمــان جوانان انقالبــی و حســینی را به 

ک کشور بپردازند. خروش آورد تا با اندک امکانات به دفاع از خا
حجت االســالم و المسلمین شهابی در جلســه شــورای مدیران جمعیت هالل احمر 
هرمــزگان که با حضــور مدیران و رؤســای ایــن جمعیت در اســتان برگزار شــد گفت: 
در زمان جنگ، جبهــه مملو از معنویت بود که دشــمن نیز متوجه ایــن ویژگی دفاع 

مقدس شده بود.
مســئول دفتر نمایندگــی ولی فقیــه در هــالل احمر اســتان هرمــزگان با بیــان اینکه 
جنگ معنویت به بار آورد افزود: دفاع مقــدس فرصت نمایش زیباترین و خالصانه 
ترین مناجــات را پدید آورد. حجت االســالم و المســلمین شــهابی گفت: اســتقامت 
و  شــجاعت رزمنــدگان و فرماندهان در نبــرد، مثــال زدنی و زبانزد اســت چــرا که در 

سختی ها و پیروزی ها هیچ گاه از یاد خدا غافل نبودند.
مســئول دفتر نمایندگــی ولی فقیــه در جمعیت هالل احمر بــا بیان اینکــه جوانان و  
نوجوانان مــا در جبهه ها، درس هــا و آموخته های بســیاری را از کربــال و  مکتب امام 
حســین )ع( فرا گرفتنــد، گفــت: بزرگــواری و مــروت در اوج قــدرت و بی اعتنایی به 
دنیــا از دیگر ویژگی هــای دفاع مقدس بــود و تمامی ایــن ویژگی هــا درس هایی بود 
که رزمندگان مــا از قیام خونیــن عاشــورا آموختند و در جنــگ حق علیه باطــل از آن 
استفاده کردند. حجت االســالم و المســلمین شــهابی گفت: روحیه شهادت طلبی 
از ارزش ها و افتخارات ما در طول هشت سال دفاع مقدس بود و موجب پیروزی ما 

در جنگ تحمیلی شد.  
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تجدید میثاق 
بوشهری ها با شهدای 
واالمقام دفاع مقدس

گرامیداشــت هفتــه دفــاع مقــدس و  بــه مناســبت 
جانفشــانی هــای شــهیدان، دکتــر حاجیانــی مدیــر 
عامل جمعیت هالل احمر اســتان بوشــهر، حجت االســالم و 
المســلمین دشــتی مســئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در این 
جمعیــت، معاونیــن، مشــاورین، کارکنــان حــوزه ســتادی، 
امداد و نجات و شهرســتان بوشــهر با حضور در مزار شهیدان 
واالمقام، در گلزار شــهدای شــهر بوشــهر با آرمان های واالی 
شهیدان انقالب اسالمی و هشت ســال دفاع مقدس تجدید 

بیعت کردند.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی حوزه نمایندگی ولی فقیه در 
هــالل احمر به نقــل از تارنمای اطالع رســانی روابــط عمومی 
ایــن اســتان، در این مراســم، با غبــار روبــی، عطر افشــانی و 
گلباران مزار مطهر شــهداء به مقام شــامخ ایــن عزیزان ادای 

احترام شد.   

حضور پرشور اعضای 
کانون های طالب و جوانان

عملکرد دفتر نمایندگی ولی فقیه در هالل احمر 
استان کرمانشاه در سوگواری حسینی تشریح شد

شــهیدان  ســاالر  و  ســرور  عــزاداری  مراســم 
سیدالشــهدا)ع( همراه بــا برگــزاری برنامه های 
مختلــف فرهنگی و مذهبــی ویــژه ایام محــرم به همت 
دفتر نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هالل احمر اســتان 
کرمانشــاه در شــعب جمعیــت، همچنیــن پایگاه هــای 

امداد و نجات بین شهری این استان برگزار شد.
حجت االســالم و المســلمین حســن آبــادی، مســئول دفتــر نمایندگی ولــی فقیه در 
استان کرمانشــاه با تسلیت ایام عزاداری ســرور و ساالر شــهیدان حضرت اباعبداهلل 
الحسین )علیه الســالم( گفت: برنامه ریزی جهت فضاسازی محیطی و همچنین 
برپایی مراســم عــزاداری و ســخنرانی در تمامی شــعب جمعیت هالل احمر اســتان 
کرمانشــاه به منظور تبییــن پیام محــرم و نهضت حســینی از دیگــر برنامه های ماه 

محرم در هالل احمر این استان بوده است.
وی برپایــی محافــل انــس با قــرآن را یکــی دیگــر از فعالیت هــای فرهنگــی مذهبی 
حوزه نمایندگی ولی فقیه در اســتان کرمانشــاه دانســت و افزود: به منظور آشــنایی 
هرچه بیشتر کارکنان و امدادگران با فریضه امر به معروف و نهی از منکر، مسابقات 

کتابخوانی در این زمینه نیز برگزار شد. 
حجت االســالم و المســلمین حســن آبادی تصریح کــرد: تجلیــل از خانواده شــهدا، 
برپایی ســفره های حســینی، همچنین ایســتگاه های صلواتی در سراســر اســتان از 
دیگر برنامه هایی بود که به همت دفتر نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هالل احمر 

استان کرمانشاه و با همکاری اعضای سازمان جوانان جمعیت اجرایی شد.
مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هالل احمر اســتان کرمانشاه در ادامه 
با اشــاره بــه شــرایط امدادگــران جمعیــت هــالل احمــر خاطرنشــان کــرد: از آنجا که 
نجاتگران پایگاه های امداد و نجات بین شهری به دلیل خدمت رسانی به مردم و 
زائرین حسینی فرصت حضور در مراسم عزاداری اباعبداهلل الحسین )علیه السالم( 
را نداشــته اند، دفتر نمایندگی ولی فقیه در هالل احمر استان با اعزام روحانیون، به 

اقامه عزای حسینی در پایگاه های امداد و نجات پرداخته است.
حجت االســالم و المســلمین حســن آبادی در پایــان با اشــاره به این کــه خدمت به 
عزاداران و زائرین حســینی از جایگاه رفیعی برخوردار اســت و اجر و پــاداش اخروی 
دارد افزود: کلیه فعالیت های فرهنگی مذهبی دفتر نمایندگی ولی فقیه در اســتان 
کرمانشــاه با همکاری و هماهنگی کانون های طالب و حضور طالب جوان و پرشور 

این استان انجام شده است.   
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در ژنو با هم داشــتیم، از شــنیدن این خبر که دفتــر نمایندگی 
خ در جمهــوری اســالمی ایران  کمیتــه بین المللــی صلیب  ســر
عهــده دار پیشــنهاد راه حلــی محتمل و ممکــن بــرای انتقال 
وجــوه نقــدی میــان فدراســیون بین المللی و جمعیــت هالل 
 احمر ایران به منظور پاسخگویی به سیل شده است، خرسند 
شدم. در بازدید اخیری که از واشنگتن داشتم، موضوع موانع 
ح کردم.  تحمیل شــده بر ســازمان های بشردوســتانه را مطــر
مطمئنا این موضوع یکی از نگرانی ها و دغدغه های ما است 
کان باقی مانده و ما در گفت وگوهــای خود با دولت ها  که کما
کیــد قــرار خواهیــم داد. در عیــن حال مــا باید به  آن را مــورد تأ
کرات خــود در زمینه ایجاد یــک کانال مالی بــرای انتقال  مذا
خ به ایــران ادامه  وجوه نقدی کمیتــه بین المللی صلیب  ســر
دهیم. امیدواریم در این زمینه پیشــرفت و گشایشی حاصل 
شــود و شــما را در جریان آخرین تحــوالت مربوط بــه این مهم 

قرار خواهیم داد.«

     بلوکه شدن 3 میلیون یورو
نزدیک ترین ماموریت بزرگ و پرچالش جمعیت هالل  احمر 
ایــران به 6 مــاه پیش برمی گــردد؛ زمانــی که همــه در تدارک 
آغاز  ســال نو بودند و سفره های هفت ســین می چیدند اما به 
یک باره خشــم طبیعت ســین هشــتم را برای شــان فرستاد و 
تعداد قابــل توجهی از مــردم کشــور را ماه ها درگیر ســیل کرد. 
گلستان، لرســتان و خوزستان اصلی ترین اســتان های درگیر 
ســیل بودنــد و خســارت های زیــادی بــه زندگــی صدها هــزار 
ایرانی وارد شــد. جمعیت هالل  احمر متولی اصلی مواجهه و 
پاسخگویی به بحران ها در کشــور، از همان روز اول پای کار 
آمــد و با تمام تــوان به مردم ســیل زده کمک کرد تــا گل والی 

سیل را بشویند و زندگی های شان را دوباره بسازند.
ماموریت هــالل  احمر با گذشــت 6 مــاه از آن حادثه گســترده 
هنــوز هــم ادامــه دارد و در فــاز دیگــری بــر بازســازی مناطــق 
ســیل زده و تأمین اقالم مــورد نیــاز مــردم تمرکــز دارد. در این 
میان مــردم نوعدوســت ایران هم ثابــت کردند کــه به هالل 

نقاب
دروغین ݣݣݣغرب

گزارشی درباره نبرد مدعیان حقوق بشر
با اقدامات بشردوستانه

در ظالمانــه و زورگویانه بــودن تحریم های تحمیلی از ســوی غرب به ویژه آمریکا شــکی 
نیســت؛ اما ایــن ســازگاری و کنارآمدن با شــرایط تحریــم زمانــی دردناک تر می شــود که 
می فهمیم مسأله فقط بحث های اقتصاد در شرایط تحریم و یک سری محدودیت های مالی و 
ارزی نیســت بلکه تحریم ها به ایجاد محدودیت و موانع زیرســاختی در خدمات بشردوســتانه و 
نجات جان انسان ها در بحران ها و حوادث نیز برمی گردد. ارائه خدمت بشردوستانه با بی غرضی 
و بی طرفی همان کاری اســت که وظیفه تعریف شــده جمعیت های هالل  احمر و صلیب  سرخ و 
نهادهای بین المللی رأس این نهادهای غیر دولتی محسوب می شود. این واقعیت را حتمًا همه 
دولتمردان جهان به خصوص آمریکایی ها می دانند که طبق قوانین بین المللی هر گونه اقدامی 

که جان انسان ها را به خطر می اندازد، نقض قوانین حقوق بشر است.
با این حــال تحریم هایی کــه ما سال هاســت در همه ابعــاد زندگی بــا آن مواجه هســتیم، هیچ 
اســتثنایی برای هیچ نهاد و مجموعه ای قایل نیســت و بدون ذره ای توجــه به قوانین حقوق 
بشر و هشــدارهای ســازمان های مردم نهاد صرفا به دنبال قدرت طلبی، زورگویی و ایجاد فشار 
اســت. ماجــرا زمانی غمگین تــر می شــود که همین کشــورها شــعارهای قشــنگ بشردوســتانه 

سرمی دهند و دم از دموکراسی خواهی و صلح و عدالت می زنند؛ گویاترین گواه ادعای توخالی.
ح شدن موضوع تأثیر تحریم ها بر خدمات جمعیت هالل  احمر را شاید بتوان سرآغاز تعهد  مطر
خ بــرای در اولویت قراردادن نیازهای جمعیت های تحت فشــار  کمیته بین المللی صلیب  ســر
کره جدی از ســوی باالترین مقام جمعیت هالل  احمر ایران و  دانست؛ موضوعی که دلیل مذا
خ شده و یک موضوع مشــخص را هدف قرار داده است: ضرورت  کمیته بین المللی صلیب سر

ایجاد کانال مالی برای انتقال وجوه نقدی کمک های بین المللی به ایران.
به دنبال جلســه 20 آوریل دکتــر علی اصغر پیونــدی، رئیس جمعیــت هالل  احمر کشــورمان با 
ح شــده از ســوی رئیس  خ و موضوعات مطر پیتر مائــورر، رئیس کمیتــه بین المللــی صلیب ســر
جمعیت هالل  احمر ایران مبنی بر مدافعه گری از ایران برای رفع تحریم های ظالمانه و دریافت 
کمک هــای ســایر جمعیت های ملی و کشــورها به ســیل زدگان کشــور، پیتــر مائــورر در نامه ای 
ح دغدغه های کمیته در زمینه موانع تحمیلی بر ســازمان های  خطاب به دکتر پیوندی بر طــر
کید کــرد. وی در این نامه آورده اســت: »پیرو جلســه ای که در تاریــخ 20 آوریل  بشردوســتانه تأ

تحریم های ظالمانه غرب علیه کشـور ما دیگر موضوع جدید و ناآشـنایی 
برای هیچ کسـی نیسـت؛ تقریبا همه ایرانی ها دسـت کم یک بار این جمله 
را در زندگی روزمره شان شنیده اند که »ما تحریم هستیم و نمی توانیم این 
کاال یـا خدمـت را در اختیـار داشـته باشـیم«. گـزارش »شـهروند« بـه تبییـن ایـن رفتـار 

ظالمانـه در حـوزه هـال احمر پرداخته اسـت.  
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 احمر به  عنــوان نهاد مســئول به پاســخگویی اعتمــاد کامل 
دارنــد و رکــورد کمک هــای نقــدی مردمــی بــا رقــم بیــش از 
200 میلیــارد تومــان شکســته شــد. کمک هــای بین المللــی 
خ و هالل  احمر به سیل زدگان ایران  جمعیت های صلیب  سر
هم بســیار قابل توجه بــود؛ امــا زمانی که کمک هــای نقدی 
ج از کشــور و نهادهــای مردمــی  بســیاری از ایرانی هــای خــار
بین المللی پشــت درهای بســته تحریم ماند، مفهــوم ایجاد 

مانع در مسیر بشردوستی درک شد.
تیر امسال بود که رئیس جمعیت هالل  احمر از عدم دریافت 
کمک های نقــدی بین المللــی به ســیل زدگان کشــورمان به 
دلیل بسته بودن حساب های ارزی خبر داد. پیوندی درباره 
کمک هــای نقــدی بین المللــی به ســیل زدگان کشــور گفت: 
»طبــق کنوانســیون های بین المللــی مصوب ســازمان ملل، 
تحریم هــا نبایــد در امور بشردوســتانه اثری داشــته باشــد اما 
متاســفانه شــاهدیم که تحریم هــا مانع دریافــت کمک های 
جمعیت بین المللی و مردم ملل دیگر به هموطنان سیل زده 
کشورمان شده است.« وی با بیان این که میزان کمک های 
نقدی بین المللی به سیل زدگان کشــورمان بالغ بر 3 میلیون 
یورو است، اظهار داشت: »اما متاسفانه به دلیل بسته بودن 
کنــون هیــچ مبلغــی را دریافــت  حســاب های ارزی کشــور تا
نکرده ایــم.« رئیس جمعیــت هالل احمر ابراز امیــدواری کرد 
کــه پاســخ های منطقــی مجامــع بین المللــی بــه تالش های 
بین المللــی هــالل احمر بازکــردن مســیر انتقال ایــن مبالغ به 

ایران باشد.
خ، اوایل  پیتر مائــورر، رئیس کمیتــه بین المللــی صلیب  ســر
گذشــته بــا حضــور در محــل دفتــر نمایندگــی ایــران  هفتــه 
در ســازمان ملــل در نیویــورک بــا محمدجــواد ظریــف، وزیــر 
امورخارجــه ایــران، دیــدار و دربــاره مناســبات دوجانبــه و 

تحوالت منطقه گفتگو کرد.

     زمینگیر شدن بالگردها به دلیل تحریم
بلوکه شــدن مبالغ ارزی کمک به ســیل زدگان فقط یک نمونه 
از تأثیــر تحریم هــای ظالمانــه علیــه کشــورمان اســت. کمبود 
امکانــات بــرای تجهیــز نــاوگان لجســتیک جمعیــت هــالل 
احمر یکی دیگــر از مواردی اســت کــه دقیقا به تأثیــر تحریم ها 
برمی گردد. سیدعلی خمیسی، رئیس مرکز امدادهوایی سازمان 
امدادونجات جمعیت هالل  احمر، به تازگی از زمینگیرشدن 6 
فروند بالگرد امدادهوایی به دلیل کمبود قطعه به علت تحریم 
خبــر داده و عنــوان کــرده اســت کــه در آینــده نزدیــک احتمال 

زمینگیرشدن 10 بالگرد دیگر نیز وجود دارد.
به گفته این مســئول تحریم ها باعث نرسیدن قطعات مورد 
نیاز بــه بالگردهــای امداد هــالل  احمر شــده اســت، قطعه ها 
قدیمــی هســتند و بیشــتر آســیب می بیننــد. در ایــن شــرایط 
بلندکــردن بالگــرد آســیب های زیــادی را بــه مجموعــه وارد 
می کنــد؛ از مخاطراتی کــه برای تیم امــدادی، خلبــان و تیم 
پروازی کــه ســال ها در این زمینــه تجربه کســب کرده اند، تا 
از دســت دادن ســرمایه 100 میلیــارد تومانــی جمعیــت هــالل 
کید بر اهمیت به روزبودن نــاوگان امداد هوایی  احمر. او با تأ

می گوید که »خلبان امدادونجات هســتم و کار من کمک به 
هموطنان است تا اندکی از دشواری های حوادث غیرمترقبه 
ســیل و زلزلــه را برای شــان کــم کنــم. امــداد هوایــی در ایــن 
ع حادثه  حوادث به رســیدن تیم های امدادی به محــل وقو
در کمترین بازه زمانی کمک می کند؛ اما تحریم ها و نرسیدن 

قطعات مورد نیاز کار را برای ما دشوار کرده است.«

     نه می بخشیم و نه فراموش می کنیم
فشــارهای بین المللــی و اعمــال تحریم هــای غیرمنطقــی و 
غیرانســانی از زمــان روی کار آمــدن ترامــپ و خــروج آمریــکا از 
برجام چندبرابر شــد و متاســفانه این عرصه به تدریج تنگ تر 
شــده اســت؛ به  طوری که شــاهد تأثیر مســتقیم تحریم ها در 
حوزه های حیاتی و مهم مانند تأمیــن داروهای خاص و ارایه 
خدمات بشردوســتانه هســتیم. بد نیســت به بخش هایی از 
صحبت هــای دو روز پیــش رئیس جمهوری در ســازمان ملل 
اشاره کنیم. جایی که حســن روحانی در برابر روسا و مقامات 
کشــورهای جهان به صراحت عنوان می کند: »من از کشوری 
می آیم که از یک ســال و نیم پیش، در برابــر بی رحمانه ترین 
تروریســم اقتصــادی ایســتادگی نمــوده و از حــق اســتقالل و 
توســعه علمی و فناوری خود دفــاع کرده اســت. دولت آمریکا 
با اعمال تحریم هــای فرامرزی و تهدید دیگــر ملت ها، تالش 
کــرده ایــران را از مزایــای حضــور در اقتصــاد جهانــی محــروم 
کند و بــا سوءاســتفاده از نظــام بانکی، بــه راهزنــی بین المللی 
دســت زده اســت. مــا ایرانیــان، پیشــگاِم ملت هــاِی منطقه 
در نهضت هــای آزادیخواهــی بوده ایــم؛ همواره بــرای خود و 
همسایگان مان، صلح و پیشرفت خواسته ایم و هرگز در برابر 
تهاجــم و تحمیــل خارجی تســلیم نشــده ایم. مــا نمی توانیم 
کــره کســانی را بــاور کنیــم کــه اعــالم می کنند  دعــوت بــه مذا
ســخت ترین تحریم هــای تاریــخ را علیــه کرامــت و معیشــت 
ملت مــان اعمــال  کرده انــد. چگونــه می تــوان بــاور کــرد کــه 
جنایت و فشــار بــر زندگــی 83 میلیــون ایرانــی به ویــژه زنان و 
کودکان برای دولتمردان آمریکایی امری خوشــایند و موجب 
افتخار تلقی  شــود و اســتفاده از تحریم علیه طیفی از کشورها 
همچون ایــران، ونزوئال، کوبا، چین و روســیه بــه یک اعتیاد 
مفــرط تبدیل شــده  باشــد. ملــت ایــران هرگــز ایــن جنایت ها 
و ایــن جنایتــکاران را نــه فرامــوش می کنــد و نه می بخشــد.« 
روحانی به مســئولیت تاریخی ایران در حفــظ امنیت، صلح، 
ثبــات و پیشــرفت در منطقه خلیج فارس اشــاره کــرده و همه 
کشــورهایی را کــه از تحوالت خلیج فــارس و تنگــه هرمز متأثر 
می شوند را به پیوستن به »ائتالِف امید« HOPE یعنی »ابتکار 

صلح هرمز« )Hormoz Peace Endeavor( دعوت کرد.
تالش برای رســیدن به صلح پایدار در ســایه امنیت و عدالت 
خ  کمیتــه بین المللــی صلیــب  ســر یکــی از چشــم اندازهای 
خ نیز در  اســت و همه جمعیت های هالل  احمــر و صلیب  ســر
فعالیت های شــان نیم نگاهــی بــه توســعه فرهنــگ صلــح و 
بشردوســتی در سراســر جهــان دارنــد. بــا ایــن حــال مدعیان 
حقوق بشــر کــه صاحبــان قــدرت و ســرمایه هــم هســتند، با 

زورگویی این موانع را در مسیر بشردوستی قرار داده اند.   

فشارهای 
بین المللی و 

یم های  اعمال تحر
غیرمنطقی و 

غیرانسانی از 
کار  زمان روی 
آمدن ترامپ و 

یکا از  خروج آمر
برجام چندبرابر 
شد و متاسفانه 

این عرصه 
یج تنگ تر  به تدر

شده است؛ به  
طوری که شاهد 

تأثیر مستقیم 
یم ها در  تحر

حوزه های حیاتی 
و مهم مانند تأمین 

داروهای خاص 
و ارایه خدمات 

بشردوستانه 
هستیم
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و تحقیقاتــی متعــددی وجــود دارد و البتــه در کنــار دانــش، 
مهارت هم الزم است و افرادی که در سازمان امداد و نجات 

خدمت می کنند از هر حیث باید ماهر و توانمند باشند.
کیــد بــر لــزوم برگــزاری رزمایش هــای متعــدد در  وی بــا تا
کــه  ســازمان امــداد و نجــات یــادآور شــد: رزمایش هایــی 
توســط ســازمان امــداد و نجــات انجــام می شــود در حوادث 
طبیعــی و انسان ســاز بایــد روز آمــد شــود و برگــزاری چنیــن 
گردهمایی های از ضروریات اســت و در این زمینه الزم است 

که هماهنگی ها بیش از پیش باشد.
کــردن  حجــت االســالم والمســلمین معــزی دربــاره بــه  روز 
کــرد:  کیــد  اطالعــات و دانــش در زمینــه امــداد و نجــات، تا
اســاتید دانشــگاه ها هر چهار ســال یک بــار حدود یک ســال 
فرصــت مطالعاتــی دارنــد تــا معلومــات و دانــش خــود را بــه  
روز کننــد، در حرفه هــای مربــوط به امــداد و نجــات نیز این 
ع صــدق می کنــد و الزم اســت اطالعــات، دانــش و  موضــو

معلومات امدادگران به  روز باشد.
به گفته نماینده ولی فقیه در هالل احمر، نیروهای امدادی 
جمعیت هالل احمــر در زمان امدادرســانی بــه هموطنان در 
حوادث و ســوانح بــا مستندســازی و تهیه گــزارش مفصل از 
روند فعالیت های خود این امکان را فراهم می آورند تا دیگر 

امدادگران در آینده از تجربیاتشان استفاده کنند. 
وی با اشــاره بــه اینکه خداونــد از ما خواســته هر آنچــه را که 
آموخته اید به دیگران بیاموزید، بیــان کرد: خدمت به خدا، 
خدمت به ســاحت دین اســت و بخــش عمــده ای از اعمال 
انســان ها با نیت تقــرب به خــدا انجــام می شــود و کاری که 
انجــام می دهیــد بهشــت را برایتــان بــه ارمغــان مــی آورد و 
براســاس روایات »هر فردی که گروهی از مســلمانان را از آب 

یا آتش دور نگه دارد بهشت بر او واجب می شود.«
کــرد:  خاطرنشــان  معــزی  والمســلمین  االســالم  حجــت 
هرچه ســازمان امــداد و نجــات روزآمدتــر باشــد و امدادگران 
اطالعات شــان بــه روزشــده تر باشــد، چابک تر و هوشــمندتر 
عمل خواهد کرد و این امر افتخاری برای جمهوری اسالمی 

ایران خواهد بود.
گردهمایــی دو روزه معاونیــن امداد و نجــات جمعیت هالل 
کشــور در ســازمان امــداد و نجــات جمعیــت  احمــر سراســر 
هالل احمر با حضور مســئوالن دفتــر نمایندگی ولــی فقیه در 

سازمان امداد و نجات و مدیران این سازمان برگزار شد.   

سازمان امداد و نجات
چهره درخشنده

هالل احمر است
مراســم اختتامیه گردهمایی معاونین امداد و نجات، با حضور نماینده ولی فقیه در 
جمعیت هــالل احمــر برگزار شــد. در این مراســم حجت االســالم والمســلمین معزی، 
نماینــده ولــی فقیــه در جمعیــت هــالل احمــر بــر لــزوم مســتند ســازی خدمــات امــدادی بــه 

کید کرد. هموطنان در حوادث و سوانح تا
کید بر جایگاه اخالق امدادگری و لــزوم توجه به  حجت االســالم والمســلمین معزی، ضمن تا
اصول و معارف دینی در فعالیت هــای امدادی هالل احمــر، امدادگری را بــر چهارپایه و اصل 

مهم استوار دانست.
نماینده ولی فقیه در هالل احمر اصل نخســت را محبت برشــمرد و خاطر نشــان کــرد: در کنار 
یادگیری اصــول امــدادی باید به فلســفه کمــک به مصیبــت دیــدگان و مظلومین کــه همانا 
محبت به انســان ها اســت توجه داشــت چرا که اصوال اســالم دیــن محبت اســت و در همین 

زمینه امام صادق)ع( یکی از وظایف مومن را محبت بر مومنین می دانند.
وی اصل و پایه دوم امدادگری را وظیفه دانســت و اظهار داشــت: امدادگران و پرســنل هالل 
ع  احمر عالوه بــر تکالیف ســازمانی، نســبت به افــراد وظیفه انســانی دارنــد و کمک بــه همنو

مصیبت دیده و مظلوم از وظایف انسانی و اسالمی ما است. 
نماینده ولی فقیه در هالل احمر تعهد را اصل ســوم امدادگری بیان کرد و افزود: ما از نظر ایمانی 

و فطرت انسانی نسبت به انسان ها و به ویژه مظلومان تعهد داریم که از اصول اسالم است.
کرامت انســانی چهارمین پایه و اصل امدادگری بود که حجت االســالم و المسلمین معزی در 
تشریح آن گفت: ما در فعالیت ها و امدادرسانی های مان باید همواره مراقبت کنیم تا کرامت 
انســانی افراد مصیبت دیده نادیده گرفته نشود چرا که این مســئله عالوه بر وظیفه سازمانی 

یک تعهد انسانی و اسالمی نیز محسوب می شود.
نماینــده رهبر معظم انقــالب اضافه کــرد: این جمعیت ســازمان های زیــر مجموعه مختلفی 
دارد اما هالل احمر در نگاه مردم ایران، امداد و نجات اســت و ســازمان امــداد و نجات چهره 

متبلور و درخشنده هالل احمر است. 
کید بر اینکه امداد و نجات یک شــغل و حرفه اســت،  حجت االســالم والمســلمین معزی با تا
گفت: ایــن حرفه نیاز به دانــش روز دارد؛ چــرا که در دنیا بــرای امداد و نجــات، مقاالت علمی 

 حجت االسالم والمسلمین معزی:
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کانون طالب در تأسیس 
حوزه های علمیه خلخال

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه
در جمعیت هالل احمر استان اردبیل خبر داد

حجــت االســالم و المســلمین کریــم اســدی نماینــده ولی 
فقیــه و امام جمعه شــهر خلخال در نشســتی کــه با حضور 
مدیرعامل و مســئول دفتــر نمایندگی ولی فقیــه در جمعیت هالل 
احمر اســتان اردبیل برگزار شــد ضمن اشــاره به نقش کلیــدی و پر 
گفــت: امدادگــران و نجاتگــران  اهمیــت امدادگــران در حــوادث  
جمعیــت هــالل احمــر در حــوادث، نقــش مهــم و ارزشــمندی را بر 
عهده دارند. آن ها با دالوری و رشــادت جان خــود را به خطر می اندازنــد و هم نوعان خود را از 
مرگ نجات می دهند. وی با بیان اینکه توفیق خدمت به مردم نصیب هر کســی نمی شود، 
افزود: این توفیق نصیب اعضاء و کارکنان جمعیت هالل احمر شــده اســت و به خاطر همین 

کر خداوند متعال بود. توفیق باید قدردان و شا
حجت االســالم و المســلمین اســدی با اشــاره به خدمات قابل تقدیــر جمعیت هــالل احمر در 
زمینه آموزش به مــردم گفت: مــردم و مســئوالن باید هم خــود در دوره های آموزشــی حضور 

پیدا کنند و هم دیگران را برای شرکت در این دوره ها تشویق کنند.
در ادامه حجت االسالم و المسلمین سیدعلی فاطمی نیا مســئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در 
جمعیت هالل احمر اســتان اردبیل با اشــاره به فعالیت های دفتر نمایندگــی ولی فقیه گفت: 
جمعیت هــالل احمر اســتان اردبیل عــالوه بر آمادگی بــرای امدادرســانی به حادثــه دیدگان، 

آماده برگزاری برنامه های فرهنگی در سطح استان است.
حجــت االســالم و المســلمین ســیدعلی فاطمی نیــا گفت: بــرای راه انــدازی کانــون طالب در 
حوزه هــای علمیــه شهرســتان خلخــال آمــاده هســتیم و ایــن کانــون می توانــد با مســاعدت 

مسئوالن شهرستانی راه اندازی شود.
همچنیــن رامین معبــودی مدیرعامل جمعیــت هالل احمر اســتان اردبیل نیز ضمن تشــریح 
برخی فعالیت هــای فرهنگــی جمعیت گفــت: امدادگــران و نجاتگــران جمعیت هــالل احمر 
بــرای امدادرســانی بــه حادثــه دیــدگان نهایــت تــالش خــود را می کننــد و در ایــن راه از هیــچ 

کوششی دریغ نمی کنند.
رامین معبودی با اشاره به اینکه برای برگزاری دوره های آموزشــی نامه ای به ادارات استان 
ارســال شــده و برخــی از ادارات بــرای برگــزاری ایــن دوره هــا اعــالم آمادگــی کرده انــد، افزود: 
افرادی کــه از آمــوزش کمک هــای اولیه و امــداد و نجــات بهره مند شــدند در زمــان بحران و 

حادثه بازوان امدادرسانی هستند.
وی با بیان اینکــه دوره های آموزشــی »آمادگی در برابــر مخاطرات 8 ســاعته« و »کمک های 
اولیه 22 ســاعته« بــه صورت رایــگان بــرای تمامــی کارکنــان ادارات برگــزار می شــود، گفت: 
این دوره هــا در راســتای افزایش آمادگی افــراد جامعه در برابر ســوانح و به صــورت حضوری و 

غیرحضوری برگزار می شود.
مدیرعامــل جمعیت هــالل احمر اســتان اردبیــل با اشــاره به کمک هــای نقــدی و غیرنقدی 
ع دوست این  مردم شهرستان خلخال به مردم سیل زده در سال جاری تصریح کرد: مردم نو
شهرستان بیش از 159 میلیون ریال به شــکل نقدی و حدود 214 میلیون و 500 هزار ریال به 

شکل غیرنقدی و تنها از طریق جمعیت هالل احمر به مردم سیل زده کمک کردند.
معبودی اضافه کرد: جمعیت هالل احمر اســتان اردبیــل در زمینه ارائه خدمات بهداشــتی و 
درمانی نیز به مردم و به خصوص مردم مناطق روســتایی و محروم در راســتای تســکین آالم 

بشری خدمات ارزشمندی داشته است.    
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مراقبت های درســت و مناســب آن ها را در محیطــی پروراند 
که ســالمتی و عــزت نفس خــود را به دســت آورند و بــه ثبات 
روحی برســند. احتــرام بــه قوانیــن موجــود راه دســتیابی به 

دنیایی کودکانه تر و آسیب کمتر به آنان است.

     شهروندان در معرض خطر
کودکان در طول جنگ بخش بزرگی از تلفــات غیر نظامیان 
 save the( را تشــکیل می دهند. گزارش نهاد نجات کــودک
کــودکان  children( در ســال 2018 نشــان می دهــد تعــداد 
زخمــی یا کشــته شــده در جنگ هــا طی یــک دهه اخیــر 300 
درصــد افزایــش داشــته اســت. بزرگســاالن بــدون توجــه به 
اینکــه کــودکان بــه دلیل شــرایط ســنی بــه آن ها وابســتگی 
بیشــتری دارنــد، جهــان را از انــواع خطراتــی کــه بر ســالمت 
کرده انــد.  گــذار اســت پــر  کــودکان تأثیــر  جســمی و روانــی 
رشــد جنگ هــای درون شــهری مــوازی بــا جمعیت شــهری 
هدیه نحــس ســال های اخیــر بــرای حــدود 50 میلیــون نفر 
در شــهرهای سراســر جهان اســت به ویژه برای کــودکان که 
آناتومی بــدن آن ها در زمینه آســیب های اســتخوانی و قطع 

عضو مستعد است.
قانون چه می گوید؟

قوانین بین المللی بشردوســتانه )IHL( عــالوه بر محافطت 
عمومی برای همه کســانی کــه تحت تأثیر جنگ مســلحانه 
قرار دارند، مفادی اختصاصــی مربوط به کــودکان نیز دارد. 
گــر کــودکان به دســت نیروهای دشــمن اســیر شــوند باید با  ا
آن ها بدون شــکنجه و بد رفتاری و کاماًل انســانی رفتار شــود 
و از خشــونت جنســی، بازداشــت خــود ســرانه، دســتگیری 
کــه  و مهاجــرت اجبــاری محافطــت شــوند؛ جــز در زمانــی 
کودکان به طور مســتقیم در عملیات خصمانه شــرکت کنند 
نباید هیــج گاه هــدف حمله باشــند. حمایت و احتــرام ویژه 
مانند دسترســی به تحصیل، غــذا، مراقبت های بهداشــتی 
کــودکان محــروم از آزادی و جــدا افتــاده از  و محافظــت از 

خانواده همواره برای آن ها باید فراهم باشند.
کــودک 1989  کنوانســیون حقــوق  حقــوق بشــر- از جملــه 
کــودوکان در  مــورد مشــارکت  اختیــاری آن در  و پروتــکل 
منازعــات مســلحانه 2000- بــه طــور ویــژه بــه محافظــت از 

کودکان در برابر تاثیرات درگیری های مسلحانه اشاره دارد.

     بدترین پیامد
ع پیامد جنــگ برای   خشــونت جنســی احتمــااًل بدترین نــو
کــه تاثیــرات آن در جامعــه نیــز پدیــدار  کــودک اســت  یــک 
می شــود و مثل طاعــون مدت ها طول می کشــد تا ریشــه کن 
شــود. قربانیــان خشــونت جنســی در معــرض خطــر ابتال به 
ایــدز )HIV( و ســایر بیماری هــای مقاربتــی قــرار می گیرند و 
حتی پیامدهای روانی مادام العمر و عوارض ناشــی از شرم و 

وحشت نیز دامنگیر آنان است.
بــروز این مســئله در طــول جنگ هــم در مــورد پســران و هم 
خ می دهــد که در بعضــی اوقــات از آن به  در مــورد دختــران ر
کــردن،  کتیــک جنگــی بــرای شــکنجه، زخمــی  عنــوان تا
اســتخراج اطالعات، ارعــاب و مجــازات قربانیان و یــا صرفًا 

ک بزرگساالن بازی هولنا
کودکان در جنگ؛ نقش و جایگاه صلیب سرخ و هالل احمر

دود اســپند همه جا پر بود و ننه هم هر چند دقیقه یک بار یک مشــت اســپند دیگر از 
کاســه در مــی آورد و روی ذغال هــا می ریخــت. ایــن بســاط را فقــط بــرای  داخــل 
عروســی ها از ته کابینت در مــی آورد. خودش جلــوی در می ایســتاد و تا آمدن عــروس و داماد 

همینجور اسپند دود می کرد که مبادا شر چشم و نظر دامنشان را بگیرد.
کســتری آن برایم یادآور عروسی  صدای ترکیدن دانه های اســپند روی آتش و دود غلیظ و خا
و جشن دوران بچگی ام اســت اما بعضی ها به دود حساســیت دارند؛ هرجا که آن را می بینند 
اشک گوشه چشمشان جمع می شــود. خاطرات دوران کودکی شان، موشک و خمپاره هایی 
که کنــار خانه شــان خــورده و کســانی کــه از دســت داده انــد. کــودک و جنــگ دو واژه متضاد 

هستند که کنار هم قرارگرفتنشان کودکی میلیون ها نفر را می تواند نابود کند.
کــودک در جنــگ دیگــر بچــه نیســت مثــل یــک بزرگســال بــا برخــورد می شــود. کــودکان در 
جنگ کشته یا زخمی می شــوند. والدینشــان را از دســت می دهند یا مجبور می شــوند از بقیه 
گر به دســت گروه های مســلح زندانی شوند،  خانواده شــان که زنده مانده اند مراقبت کنند. ا
خ دهد.  بردگــی و کار اجبــاری کمتریــن پیامــد مســتقیمی اســت که ممکــن اســت برایشــان ر
پیامدهــای غیــر مســتقیم مانند دسترســی نداشــتن بــه مایحتــاج و خدمــات ضــروری که به 

خصوص برای کودکان زیر پنج سال فاجعه بار است.
طبق مــاده یک کنوانســیون حقوق کودک، کــودک به معنای هر فرد زیر 18 ســال اســت مگر 
غ کمتر تشــخیص داده شــود اما با وجود گســتره بزرگ ســن کودکان  بر طبق قوانینی ســن بلو
یک چیز کــه بین همه آن ها مشــترک اســت، امیــدواری و انعطاف آنان اســت کــه می توان با 

تلخیص و ترجمه: محمد حسین احمدوند
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تخریــب ســاختار اجتماعی یــک جامعه اســتفاده می شــود. 
تنها تهدید به خشــونت جنســی می تواند کل افــراد جامعه را 

در خانه نگه دارد.

     فقر
پیامد دیگر جنگ فقر است؛ مسبب ازدواج های زود هنگام 
یا اجباری که برای کاهــش هزینه های یک خانواده یا برای 
خ می دهنــد. ازدواج هــای  بــه دســت آوردن پــول بیشــتر ر
نتیحــه  در  و  زودرس  بارداری هــای  باعــث  نیــز  رس  زود 
ســقط جنین، مــرگ و میــر مــادران و درگیری های ناموســی 

می شوند. به طور کلی این روند همان قوز باالی قوز است.

     آسیب به زیر ساخت های شهری
با وجــود قوانیــن بین المللی بشــر دوســتانه )IHL( در رابطه 
کــن غیــر نظامــی ماننــد بیمارســتان ها و  بــا محافظــت از اما
مدارس، آن هــا به طــور فزاینــده ای در معرض آتش ســوزی 
قــرار دارند. جنــگ می توانــد خدمات ضــروری شــهری مثل 
آب، بهداشــت و برق را بــه طور کلی یــا جزئی تخریــب کند و 
این مســئله می تواند باعث مشــکالت جدی مانند وبا شود. 
میــزان کودکانــی کــه بــر اثــر بیماری هــای ناشــی از آب های 
آلوده بــه کام مرگ رفته اند 5 برابر بیشــتر از بچه های کشــته 

شده توسط گلوله و جنگ است.
جنــگ می توانــد هماننــد همانچــه در طــول 8 ســال جنــگ 
خ داد بر بازار نیز اثر بگذاردو در شرایطی باعث عدم  برای ما ر
دسترســی مردم به محصوالت مورد نیازشــان شود. در طول 
جنگ تحمیلی برای ما هر چند کــم اما باالخره مایحتاج بود 
اما بعضــی کودکان و زنان باردار و شــیرده در طــی درگیری ها 
مسلحانه از ترکش های آن جان سالم به در نمی برند و دچار 

سوء تغذیه و کمبود غذا می شوند.
)ICRC( خ کمیته بین المللی صلیب سر

چه کاری انجام می دهد؟
   همــکاری بــا سیســتم های داخلی بــرای تطبیــق تعهدات 

قوانین بشر دوستانه با قوانین داخلی طرفین درگیری
   درخواســت از طرف های درگیر برای پرهیــز از به کار گیری 

سالح های با قدرت انفجاری باال در مناطق پر جمعیت
گاهــی در میــان جامعــه و مقامــات دولتــی دربــاره      افزایــش آ
حفاطت ویــژه از کــودکان از طریــق برنامه هــای عمومی مانند 

توزیع پوستر، جزوه، کتاب و برنامه های رادیویی و تلویزیونی
ماننــد  کارآفرینــی  و  تولیــدی  فعالیت هــای  از  حمایــت   
کشــاورزی و دامداری بــه منظــور جلوگیری از افــت وضعیت 

معیشت مردم
   توزیــع محصــوالت غذایی غنی شــده با ویتامین هــا و مواد 
معدنی در میان کودکان زیر 5 ســال و مادران باردار و شیرده 

برای جلوگیری از سوءتغذیه
و  شــهری  خدومــات  دهنــدگان  ارائــه  از  پشــتیبانی   
ســازمان های مــردم نهــاد بــرای ایجــاد ثبــات اجتماعــی و 

کاهش میزان آثار منفی ناشی از کمبود خدمات اجتماعی
   ایجــاد زیــر ســاخت هایی ماننــد پناهگاه هــای عمومــی و 

کمک به بازسازی یا ساخت خانه ها

     مراقبت های بهداشتی، خارج از دسترس
نا امنی های جنگ باعث فرار پزشــکان و پرستاران می شود 
کاهــش  و در نتیجــه دسترســی بــه مراقبت هــای پزشــکی 
می یابــد. کمبــود دارو و مراقبت هــای پزشــکی نیــز مســبب 
ع بیماری هایی مانند ســرخک یا مننژیت هستند که در  شیو

شرایط بحرانی حتی بیش از از پیش کشنده هستند.
بــارداری و زایمــان در چنیــن شــرایطی علــت اصلــی مــرگ 
مــادران در کشــورهایی بــا درگیری هــای مســلحانه اســت. 
همانطور که در قبلتر نوشــتم ســوءتغذیه نیز ســهم بزرگی در 
افزایــش مــرگ و میر افــراد مبتال بــه بیمــاری، کــودکان زیر 5 

سال و مادران باردار و شیرده دارد.
در چنین شــرایطی دوران کودکی و نوجوانی بسیار از بچه ها 
شــکل می گیــرد کــه خودمانیــش می شــود افتضــاح اســت و 
عواقــب روانــی طوالنــی مدتــی را می تواند بــه همراه داشــته 
باشد. پریشانی روانی، افســردگی، اضطراب، ترس، خشم و 
مشکالت خواب از جمله بالهایی است که می تواند روی سر 

یک کودک یا ته تهش نوجوان بیاید.
خ کمیته بین المللی صلیب سر

)ICRC( چه کاری انجام می دهد؟
   حمایــت از زیــر ســاخت های بهداشــت محلــی در جهــت 
و  جراحــی  خدمــات  ارتقــا  و  مــادران  بــه  خدمــات  بهبــود 

مراقبت های ویژه کودکان.
   آموزش پرستاران محلی، پزشــکان و سایر کارکنان بخش 

پزشکی و فراهم کردن تجهیزات، لوازم پزشکی و دارویی
خ بــه کــودکان زخمــی جنــگ کمک     جراحــان صلیــب ســر
می کننــد و برنامه هــای تــوان بخشــی فیزیکــی در بســیاری 
از زمینه ها ماننــد ارائه پروتز و ســایر خدمــات ارتوپدی برای 

کودکان ارائه می دهند.
خ برنامه های بهداشــت روانی و     تیم تخصصی صلیب ســر
حمایت هــای روانی اجتماعــی )MHPSS( را بــرای کودکان 
قربانــی و والدیــن ارئــه می کننــد. ایــن برنامه هــا در جهــت 
پیشــگیری از افزایــش آمــار قربانیــان و بهبــود مهارت هــای 

خ در رابطه با کودکانه انجام می گیرند. نیروهای صلیب سر
خ در جوامعی که امکان اســتفاده از نیروی مرد     صلیب ســر
بــرای خدمات پزشــکی زنــان وجــود نــدارد؛ نیروهــای زن را 
آموزش می دهــد و کلینیک هایــی با کارکنــان زن برای زنان 

تجهیز می کند.
خ از برنامه های ایمن ســازی عمومــی حمایت     صلیــب ســر
می کند و با بازسازی و ســاخت اتاق های امن و پناهگاه ها یا 

تسهیالت بهداشتی به روند ایمن سازی کمک می کند.

     پایان مدرسه
شــاید برای بچه ها خبــر خوبی باشــد اما نــه در شــرایطی که 
مدرســه برایت امن ترین جا است. دسترســی امن به مدرسه 
و امکانــات آموزشــی، نه فقــط از لحاظ آموزشــی بلکــه برای 
حفــظ امنیــت جانــی و روانــی کــودکان بســیار حائــز اهمیت 
اســت. مــدارس می تواننــد بچه هــا را در مقابــل اســتخدام 
تووسط گروه های مسلح، خشــونت های جنسی محافظت 
کنند و خانواده هــا و جوامع را دوباره در کنــار هم جمع کنند. 

با وجود قوانین 
بین المللی بشر 

 )IHL( دوستانه
در رابطه با 

محافظت از 
اماکن غیر نظامی 

مانند بیمارستان ها 
و مدارس، آن ها 

به طور فزاینده ای 
در معرض آتش 

سوزی قرار دارند. 
جنگ می تواند 

خدمات ضروری 
شهری مثل آب، 
بهداشت و برق 
را به طور کلی 

یب  یا جزئی تخر
کند و این مسئله 

می تواند باعث 
مشکالت جدی 

مانند وبا شود
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همچنیــن محیط هــای آموزشــی می تواننــد در کنــار آمــدن 
کودکان بــا اســترس و اضطــراب ناشــی از حمالت مســلحانه 

نقش مهمی داشته باشند.
بــا ایــن وجــود در کشــورهای آســیب دیــده بیشــتر کــودکان 

امکان حضور در مدرسه را به دالیلی ندارند مانند:
   مدارس آسیب دیده اند یا کاربری نظامی پیدا کرده اند.

   معلمان کشته شده اند یا فرار کرده اند.
   مــدارس بــه دلیــل نا امنــی و مســیرهای پــر خطــر غیرقابل 

استفاده اند.
   کودکانی توســط گروه های مســلح به کار گرفته می شوند و 

یا به اسارت آن ها در می آیند.
   کــودکان آواره یــا مهجــرت کــرده بــه دلیــل نداشــتن کارت 

شناسایی معتبر نمی توانند در مدارس ثبت نام کنند.
   هزینه هــای تحصیــل را خانواده هــا نمی تواننــد بپردازنــد 
و ترجیحــًا به جــای تحصیــل کــودک را به ســمت کار ســوق 

می دهند.
قانون چه می گوید؟

بر طبق قوانین:
   دانــش آمــوزان و مــدارس، بــه عنــوان افــراد و مکان هــای 

آموزشی شهری نباید هدف حمله قرار گیرند.
گــر مــدارس بــه مکان هــای نظامــی تبدیــل شــدند بایــد     ا
اقدامــات احتیاطی از ســوی مهاجم انجام شــوند تا احتمال 

تلفات غیر نظامیان به حداقل برسد.
   محدودیت هایــی بــرای مدارس بــا کاربــری نظامی وجود 
دارند مانند در نظر گرفتن احتیاط های الزم برای محافطت 

از غیر نظامیان
   طرف هــای درگیــر تعهداتــی مبنــی بــر تســهیل دسترســی 

مداوم به تحصیل برای کودکان دارند.
)ICRC( خ کمیته بین المللی صلیب سر

چه کاری انجام می دهد؟
خ شــرایط دسترســی کودکانــی کــه در اســارت     صلیــب ســر
هســتند، آواره شــده اند و یا قباًل با گروه های مسلح همکاری 

می کردند را به تحصیل و آموزش فراهم می کند.
خ تــالش می کند تــا موانع و مشــکالت مالی ســر     صلیب ســر
راه خانواده هــا را از طریــق راه انــدازی کســب و کار یــا کمــک 
هزینه هــای تحصیلــی و توزیــع کیت هــای مدرســه از میــان 

بردارد.

     قاتالن پنهان
جنگ ایران و عراق که تمام شــد، خیالمــان از بابت بچه ها 
زیــر بمبــاران و آوارهایــش راحــت شــد؛ مــا فکرمان مشــغول 
ک، مین های  آسمان بود اما درست زیر پاهایشان در دل خا
به جا مانده هنوز هم داشــتند قربانــی می گرفتند. مین های 
زمینی و دیگر بقایای انفجاری جنگ )ERW( میراث منفور 
درگیری هــای مســلحانه هســتند. پیامدهای غیر مســتقیم 
آن هــا ماننــد از دســت دادن نــان آور خانــه، مــرگ والدیــن 
گریبان گیــر  کاهــش دسترســی بــه خدمــات ضــروری نیــز  و 

کودکان می شوند.
)ICRC( خ کمیته بین المللی صلیب سر

 چه کاری انجام می دهد؟
خ به دو منظور پیشــگیری و درمان  فعالیت های صلیب ســر

است مانند:
گاهی بخشی به کودکان    برگزاری جلسات آموزشی برای آ

   ایجــاد فضاهــای امــن برای بــازی کــودکان و جلوگیــری از 
ورود آن ها به مناطق دارای مین

   توســعه و اجرای قوانین و تعهداتی مانند کنوانســیون ضد 
مین های ضد نفر

   اســتفاده از تجهیزات بــرای توان بخشــی فیزیکی و کمک 
به معلوالن و آسیب دیدگان

     استخدام و اخراج کودکان
کودکان به اجبار به کار گرفته می شــوند و یا ربوده می شــوند 
و از آن هــا بــه عنوان ســرباز، آشــپز، پیــک، جاســوس، بمب 
گــذار انتحــاری، بــرده جنســی، کارگر اجبــاری و حتــی بمب 
انسانی استفاده می شــود. با این حال بســیاری از کودکان با 
دالیلی مانند عدم دسترســی به تحصیل، جدایــی از والدین 
و تبعیض هــای جــدی اجتماعــی بــه گروه هــای مســلحانه 
ملحق می شــوند. در مــواردی ممکن اســت بــرای اطمینان 
از مطیع بــودن آن ها، کــودکان را مجبور به ارتــکاب جنایت 
علیــه خانــواده خــود کننــد. البتــه نبایــد فرامــوش کــرد کــه 

نخستین و مهم ترین قربانیان خود کودکان هستند.

     مسئولیت کیفری کودکان
کودکانی کــه به عنوان ســرباز بــه کار گرفته شــده اند و متهم 
به انجــام جرائمی هســتندرا در ابتــدا باید یک قربانــی دید و 
سپس مجرم. اجرای عدالت برای آنان باید مطابق قوانین 
بین المللی باشــد و نباید کودکان تحت تعقیب قرار بگیرند و 

حتی االمکان باید مورد عفو قرار بگیرند.

     کودکان در معرض آسیب
بچگــی و آزادی در خیــال همــواره با هم هســتند اما ســاالنه 
هزاران کودک بــه دلیل ارتبــاط با گروه های مســلح از آزادی 
محروم می شــوند. کــودکان فقط بایــد برای مــدت کوتاهی 
بــرای  کان جایگزینــی  ا بازداشــت باشــند و در صــورت  در 
بازداشتشــان در نظر گرفته شــود. بــرای آنان بایــد اقداماتی 
مانند دسترسی به تغذیه، بهداشــت و تحصیل در بازداشت 
فراهم باشد و از زندانیان بزرگسال دور باشــند. آن ها باید به 

کودکان به اجبار 
گرفته  کار  به 

می شوند و یا 
ربوده می شوند 

و از آن ها به 
عنوان سرباز، 
آشپز، پیک، 

جاسوس، بمب 
گذار انتحاری، 

برده جنسی، کارگر 
اجباری و حتی 

بمب انسانی 
استفاده می شود. 

با این حال 
بسیاری از کودکان 

با دالیلی مانند 
عدم دسترسی 

به تحصیل، 
جدایی از والدین 

و تبعیض های 
جدی اجتماعی 

گروه های  به 
مسلحانه ملحق 

می شوند
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طور مرتب و مکرر با خانواده هایشان مالقات کنند وا با آنهل 
در ارتباط باشند.

     بی انگیزه و تنها
بــرای ســالمت جســمی و  مهاجرت هــای ناشــی از جنــگ 
روانی کودک مضر اســت. بســیاری از آن ها در طول ســفر چه 
دریایی، چه زمینی و چه هوایی گم می شوند و یا می میرند. 
آن ها ممکــن اســت در طــول مهاجرت از ســوی طــرف دیگر 
درگیــری مــورد آزار و اذیــت و خشــونت جنســی قــرار گیرنــد. 
در ایــن مهاجرت هــا کــودکان ممکــن اســت بــا کمبــود غــذا 
و امکانــات بهداشــتی رو بــه رو شــوند و بــه دور از امکانــات 

تحصیلی باشند.

     جدایی از خانواده
کــی  کــودک غنچــه باشــد، خانــواده خورشــید اســت.  گــر  ا
غنچــه ای گل شــود بی خورشــید؟ طــی جنگ کــودکان گم 
می شــوند و یــا از خانواده جــدا می شــوند؛ در چنین شــرایطی 
کــودکان مجبــور می شــوند تــا وظایف افــراد بالــغ را بــر عهده 
بگیرنــد. آن هــا ممکــن گرفتــار مشــکالت روحــی شــوند و نــا 
امیدی ناشی از گمشــدن خویشــاوندان را تجربه کنند. یک 
کودک گمشــده دیگر یک بچه نیســت، زودتــر از موعد بزرگ 
شده و بالغ است. گمشدن حس هویت کودک را تحت تأثیر 
قرار می دهــد و ممکن اســت تمــام زندگی خود را صــرف پیدا 

کردن خانواده اش کند.
 )ICRC( خ کمیته بین المللی صلیب سر

چه کاری انجام می دهد؟
   برقراری ارتباط بین اعضای جدا افتاده خانواده

آغــوش  بــه  گمشــده  کــودکان  بازگشــت  بــه  کمــک   
آدرس  بــه  ســایتی  وب  طریــق  از  خانواده هایشــان 
کــه از ســال 2003 بیــش از یــک   FamilyLinks.icrc.org
کــردن  میلیــون نفــر مشــخصات خــود را در آن بــرای پیــدا 

خانواده شان قرار داده اند.
   قرار دادن سرپرســتانی برای کودکان گمشــده تا زمان پیدا 

شدن خانواده های حقیقی آن ها
   بررســی ارودگاه هــای پناهنــدگان و انجــام اقداماتی مانند 

ع خشونت جنسی نصب نرده برای کاهش احتمال وقو
   کمک بــه خانواده های رنجیده از گمشــدن اعضایشــان با 

اعطای کمک هزینه به آن ها
قانون چه می گوید؟

هــدف قوانیــن بین المللــی بشردوســتانه ریشــه یابــی علــل 
کنش هایــی  اصلــی جدایــی خانواده هاســت. ایــن قانــون 
ع می کند.  کــه باعــث جدایــی خانواده هــا می شــوند را ممنــو
IHL پیوســته تالش می کند تا میــان اعضــای خانواده های 
جدا افتــاده ارتباط برقــرار کند. در شــرایط خــاص ممکن که 
ج کنند تا در امنیت باشــند.  کودکان را از مناطق درگیری خار
کنوانســیون حقوق کــودک نیــز در تالش اســت که کــودکان 

جدا افتاده یا بدون سرپرست کمک  دریافت کنند.

     حفظ کرامت
خ هــر کاری که الزم باشــد  هالل احمر بــا همکاری صلیب ســر
برای محافظــت از زندگــی و کرامت انســانی انجــام می دهند 
و در تــالش برای کم کــردن رنج مردم آســیب دیده انــد. آن ها 
همچنین بــرای ترویــج و تقویــت حقوق بشــر دوســتانه تمام 

تالش خود را به کار می بندند و از هیچ چیز دریغ نمی کنند.   

مهاجرت های 
ناشی از جنگ 

برای سالمت 
جسمی و روانی 

کودک مضر است. 
بسیاری از آن ها 
در طول سفر گم 

می شوند و یا 
آن ها  می میرند. آ
ممکن است در 

طول مهاجرت از 
سوی طرف دیگر 

درگیری مورد آزار و 
اذیت و خشونت 
گیرند جنسی قرار 



هــــــــاللهــــــــالل

شهریور  98      مشاره  10011
 دوره جدید

نصیــری در ادامــه بــه ورود هــالل احمــر بــه بحــث معیشــت 
کنان مناطــق دچــار خشکســالی کشــور هم اشــاره کــرد و  ســا
گفت: با همکاری خیرین در هر منطقه بسته های معیشتی، 
بهداشــتی و لوازم تحریر، تأمین و توزیع شده و عالوه به راین 
در نذر آب 2 با همکاری سازمان جوانان هالل احمر، خدمات 

آموزشی و فرهنگی به زنان و کودکان نیز ارائه شد.
رئیــس ســازمان داوطلبــان، ارزش ریالــی مجمــوع خدمــات 
ح نــذر آب 2 را کــه به طــور کامل  جمعیــت هالل احمــر در طــر
از ســوی خیریــن و داوطلبــان تأمین شــده، 5 میلیــارد و 690 
کــرد و افــزود: جمعیــت هالل احمــر  میلیــون تومــان اعــالم 
در اجــرای نــذر آب 2 تنهــا نقــش واســط میــان داوطلبــان و 
ح از  نیازمنــدان را برعهــده داشــت و تمــام هزینــه اجرای طــر

سوی خیرین تأمین شد.
به گفته نصیری، 277 پزشــک فــوق تخصص، متخصص 
کودکان، دندانپزشــک، پیراپزشــک و 140 نیروی پشــتیبان 
در نذر آب 2 مشــارکت داشــته و به 41 هزار و 800 نفر خدمات 
ســالمت ارائه شــده اســت. عالوه بــر ایــن در نــذر آب 2 که به 
مدت 40 روز در چهار اســتان اجرا شــده و روز گذشته به پایان 
رســید، 878 تانکر آب به ارزش 7 میلیــارد و 61 میلیون ریال 
تأمین و نصــب و 115 هــزار و 300 بطری آب معدنــی به ارزش 
کنان این چهار استان  2 میلیارد و 255 میلیون ریال میان سا

توزیع شده است.
رئیس ســازمان داوطلبان جمعیت هالل احمــر گفت: عالوه 
بر توزیع 6500 بســته بهداشتی، 4800 بســته غذایی، 7 هزار 
ح نذر آب 2، با  بسته لوازم تحریر و 5200 اســباب بازی در طر
همکاری سازمان جوانان جمعیت هالل احمر، 11 هزار و 500 
دوره آموزشــی و 13 هــزار و 500 دوره فرهنگی نیــز ویژه زنان و 

کودکان این مناطق برگزار شد.
ح نــذر آب در ســال جــاری  وی بــا مقایســه نحــوه اجــرای طــر
ح در ســال گذشــته گفت: گســتره  نســبت به اجــرای این طــر
ح نذر آب در ســال جاری از یک اســتان  جغرافیایی اجرای طر
به چهار استان وسعت یافت. همچنین بهره گیری از خدمات 
مؤسسات خیریه، اســتفاده 100 درصدی از ظرفیت داوطلبی 
ح از یک هفته بــه 40 روز، از  و افزایش طول دوره برگــزاری طر

ح در سال جاری بوده است. دیگر مزایای اجرای طر
ح جامع خدمات رسانی هالل  نصیری همچنین از اجرای طر
احمــر در تمام اســتان های کشــور خبــر داد و گفت: براســاس 
ح هــر اســتان در مــدت 6 مــاه بــا اســتفاده از ظرفیت  این طــر
خیرین، یک منطقه محروم داخل اســتان را شناسایی کرده 
و با ارائه خدمات جامع در راستای توانمندسازی همه جانبه 

مردم منطقه اقدام می کند.   

خدمت ݣݣݣرسانی ݣݣبه 42 ݣݣݣݣهزار
متأثر از خشکسالی 

رئیس سازمان داوطلبان
کمک خیرین در طرح »نذر آب 2« را تشریح کرد

بــه گــزارش پایــگاه اطالع رســانی جمعیــت هالل احمــر؛ محمد نصیــری در نشســت با 
ح نذر آب 2، با اشــاره به  اصحاب رســانه به منظور تشــریح خدمات هالل احمر در طــر
خ و  اجــرای کمپیــن مقابلــه بــا تغییــرات اقلیمــی از ســوی فدراســیون بیــن المللــی صلیب ســر
هالل احمر در شهریورماه جاری گفت: امروز با نوعی آسیب و بحران اقلیمی مواجه هستیم که 
انسان ها با بهره برداری از منابع آب زیرزمینی، از بین بردن پوشش گیاهی و …. در ایجاد این 
آســیب، نقش دارند بــه همین دلیــل باید بــه ســمت پیشــگیری از حــوادث ناشــی از تغییرات 

اقلیمی حرکت کرده و با مداخله مثبت بیشتر، در کاهش مخاطرات آن نقش داشته باشیم.
کیــد کــرد: جمعیــت هالل احمر ایــران بــه دلیــل بحــران ناشــی از تغییــرات اقلیمی  نصیــری تا
و خشکســالی در کشــور که منجر به مهاجرت، تغییــر فرهنگ و عدم امنیت می شــود، از ســال 
کنین مناطق دچار بحران  ح نذر آب در حوزه “خدمت رســانی به افراد و سا گذشته با اجرای طر

خشکسالی” به منظور تثبیت جمعیت، ورود کرده است.
ح نذر آب 2 در ســه محور درمان، معیشــت و ایجاد دسترسی افراد به آب  وی با بیان اینکه طر
آشامیدنی ســالم )تأمین و نصب تانکر ایمن و اســتاندارد، آبرســانی، راه اندازی تصفیه خانه و 
همچنین احیای قنات در مناطق مختلف( اجرا شــد، افزود: در قالب نذر آب 2 در چهار استان 
سیستان وبلوچستان، خراسان جنوبی، کرمان و هرمزگان با توجه به الگو و نیازسنجی انجام 
شــده، خدمات بهداشــتی و درمانــی ارائــه و عالوه بــر آن، اعــزام پزشــکان نیز براســاس همین 

نیازسنجی انجام شد.

رئیـس سـازمان داوطلبـان جمعیـت هال احمـر بـا اشـاره بـه اتمـام اجـرای 
طـرح نـذر آب ۲ در سـال جـاری، ارزش ریالـی مجمـوع خدمـات ارائـه شـده 
در ایـن طـرح را کـه بـه طـور کامـل از سـوی خیریـن و داوطلبـان تأمین شـده، 
۵ میلیـارد و ۶۹۰ میلیـون تومـان و تعـداد بهـره وران را ۴1 هزار و ۸۰۰ نفر در چهار اسـتان 

کشـور اعـام کـرد.  
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کانون طالب  تشکیل 
جمعیت هالل احمر 

در اردبیل
مســئول دفتــر نمایندگی 
ولی فقیه جمعیت هالل 
احمــر اســتان اردبیــل از تشــکیل 
کانون طالب جمعیت هالل احمر 

در سطح استان اردبیل خبر داد.
ســیدعلی  الســالم  حجــت 
فاطمی نیا، مســئول دفتر نمایندگی ولی فقیه جمعیت هالل 
احمر اســتان اردبیل در نشست هم اندیشــی اعضای شورای 
اجرایی کانون های طالب اســتان اردبیل با بیان این مطلب 
گفــت: در زمان وقــوع حــوادث طبیعــی و غیرطبیعــی حادثه 
دیــدگان عالوه بــر امدادرســانی نیــاز بــه کمک هــای روحی و 

روانی هم دارند.
کانون هــای طــالب و عضوگیــری  او ادامــه داد: بــا تشــکیل 
در ایــن کانون ها، طــالب می تواننــد در حین حادثــه و پس از 
حادثه فعالیت داشته باشــند و این فعالیت را در زمان آرامش 

هم بسط دهند.
مســئول دفتــر نمایندگــی، ولــی فقیــه جمعیــت هــالل احمــر 
طــالب  کانــون  بیــن  تعامــل  بــر  ادامــه  در  اردبیــل  اســتان 
کید کــرد و افزود:  حوزه های علمیــه و جمعیت هالل احمــر تا
تشــکیل کانون طالب حوزه علمیــه امام صــادق )ع(، تالش 
و پیگیری تشــکیل کانــون طالب در حــوزه علمیــه خلخال و 
ترویج برنامه های آموزشی جهت آموزش طالب باید در رأس 

برنامه ها قرار بگیرد.
مدیرعامــل جمعیت هالل احمر اســتان اردبیــل گفت: هفته 
گذشــته طی نشســت با امام جمعه خلخــال مقرر شــد در این 

شهرستان کانون طالب جمعیت هالل احمر را فعال کنیم.
رامیــن معبودی بــا بیــان اینکــه طــالب می تواننــد در تمامی 
برنامه های جمعیت هالل احمر نقــش آفرینی کنند، تصریح 
کرد: جمعیت هــالل احمر اســتان اردبیل آماده اســت تمامی 
امکانــات الزم را بــرای فعالیــت و حضــور پرشــور طــالب در 
برنامه هــا و کارگاه های طــالب فراهم کند. او ابــراز امیدواری 
کــرد: کانــون طــالب بایــد بیــش از پیــش فعــال باشــد و ایــن 
فعالیــت می توانــد در تمامــی طــول ســال انجــام شــود و تنها 

محدود به زمان حادثه نباشد.
مدیر عامل جمعیت هالل احمر اســتان اردبیل با بیان اینکه 
طالب می تواننــد برخی از خالءهــا را در برنامه هــای جمعیت 
هالل احمر پر کنند، ادامه داد: حضــور طالب تنها محدود به 
مســائل اعتقادی نیســت و می توانند در زمینــه فعالیت های 
فرهنگــی و اجتماعــی و حتــی امــدادی تاثیرگــذار باشــند و به 
طور مثال در ســیل آغاز ســال جاری در چند اســتان طالب در 

کن و ... حضور داشتند.    امدادرسانی، تخلیه اما

کانون طالب  افتتاح 
جمعیت هالل احمر 

شهرستان فردیس
همزمــان بــا هفته دفــاع مقــدس بــه همــت دفتــر نمایندگــی ولی فقیــه در 
جمعیت هالل احمر شهرســتان فردیس، کانون طــالب خواهران در حوزه 

علمیه کوثر این شهرستان افتتاح شد.
محبوبــه نامجــو رئیــس جمعیــت هــالل احمــر شهرســتان فردیــس بــا اشــاره بــه 
فعالیت هــای کانون طــالب گفــت: همزمان با آغــاز ســال تحصیلی جدیــد و هفته 
دفاع مقدس کانون طــالب خواهران با حضور حجت االســالم و المســلمین بیات، 
نماینده ولی فقیه در اســتان البرز، شهســواری رئیس اداره دانشــجویی و جوانان، 

رئیس و کارکنان جمعیت هالل احمر شهرستان فردیس افتتاح شد.
رئیس جمعیت هالل احمر شهرســتان فردیس گفت: افتتاح کانون طالب توافقی 
دو جانبه میان دفتر نمایندگــی ولی فقیه جمعیت هالل احمر بــا حوزه های علمیه 
اســت و طلبه های حــوزه علمیه بــا عضویــت در کانــون طــالب هالل احمــر در کنار 
گیری مهارت هــای امــداد و کمک های اولیه توســط امدادگران ایــن جمعیت؛  فرا
مباحــث دینی مذهبی را بــه اعضای جمعیت آمــوزش می دهند. طــالب عضو این 
کانون ها این امــکان را دارند که در صورت عالقمنــدی در برنامه های مختلفی که 

توسط جمعیت هالل احمر برگزار می شود با این جمعیت همکاری کنند. 
وی با بیــان اینکــه یادگیــری مباحث امــدادی در تمــام ســنین و برای همه اقشــار 
جامعــه ضــروری اســت، گفــت: جمعیــت هــالل احمــر شهرســتان فردیــس تالش 
می کند تا شــعار »هــر خانــواده ایرانی یــک امدادگــر« تحقــق یابــد و در این راســتا از 

پذیرش و آموزش داوطلبان به صورت فردی و گروهی استقبال می کند.   
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سرعت در عمل
باید همراه با بصیرت

گاهی باشد و آ

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه
در جمعیت هالل احمر استان قم:

به گزارش روابط عمومی جمعیت هالل احمر اســتان قم؛ 
حجت االسالم و المســلمین ســید مصطفی عالمه مهری، 
مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هالل احمر استان قم 
در جلســه شــورای فرماندهــان پایگاه هــای تابعــه حــوزه مقاومت 
بســیج کارمندی حضرت ولیعصر عج که به میزبانی پایگاه بســیج 
بصیرت جمعیت هالل احمر استان قم برگزار شد گفت: تا شناخت 
نباشــد حرکتی نیســت، بســیج دامنــه ای وســیع دارد و بســیج باید شــناخت عمومــی و عمیق 
نســبت به امور اجتماعی داشــته باشــد. وی اظهار کــرد: دین مســئولیت های ســنگینی به ما 

می دهد نباید بگذاریم دین از دست برود باید به کسب بصیرت بپردازیم.
حجت االســالم و المســلمین عالمه مهری عنوان کرد: ســرعت در عمل اهمیت زیــادی دارد و 
بایــد فرصت هــا را دریافــت کارهایی ماننــد هالل احمــر و بســیجی بــه ثانیه هایی بند اســت و 

ممکن است بی توجهی به فرصت ها جان افرادی را به خطر بیندازد.
کنش ســریع  کنون وا وی خاطرنشــان کــرد: یکی از خصوصیــات بســیجی از ابتدای انقــالب تا
کنش های ســریع امدادی بایــد بســیجی وار در صحنه حاضر باشــیم  در امور اســت هماننــد وا

خالصانه و با دقت و بدون فوت وقت دست به تالش بزنیم.
مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هالل احمر استان قم عنوان کرد: سرعت در عمل 
گاهی کمتر باشــد ســرعت بیشــتر انســان را به مهلکه  گر آ گاهی باشــد ا باید همــراه با بصیرت و آ

می اندازد همان طور که جاده انحراف داشته باشد انسان با سرعت بیشتری نابود می شود.
وی گفت: باید بســیجی وارد با برنامه و نقشــه و بصیرت بیشــتری حرکت کــرد جمعیت هالل 
گر انگیزه  احمر کاری جمعی و گروهی است و فردی نیست و باید انگیزه درونی داشته باشیم ا

بسیجی درون این فرد نباشد نمی توان در هالل احمر خدمت کرد.
حجــت االســالم و المســلمین عالمه مهــری افــزود: 80 درصــد کار را بســیجی رفتــه و 20 درصد 
امدادی می خواهد، مــا 50 درصد از راه را پیموده ایم بســتر خوبی با جمعیت هــالل احمر برای 
حرکت فراهم اســت. وی بیان کــرد: امام علــی )ع( می فرماید فرصت هــای خیــر را دریابید و از 

این فرصت در راه اهداف بندگان خدا استفاده کنید.

نشست هماهنگی و 
فعال سازی کانون های 

طالب قم
 در آســتانه آغاز ســال تحصیلی جدیــد و با حضور معــاون امور 
جوانان و مســئول دفتر نماینــده ولی فقیــه در جمعیت هالل 
احمر استان قم جلســه هماهنگی و فعال سازی کانون های 
طالب برگزار شــد. به گــزارش روابــط عمومــی جمعیت هالل 
احمــر اســتان قــم؛ همزمــان بــا آغــاز ســال تحصیلــی جدید، 
جلســه هماهنگــی و فعــال ســازی کانون هــای طــالب هالل 

احمر در قم برگزار شد.
بــر اســاس ایــن گــزارش، محمــد مصباحــی در ایــن نشســت 
گزارشــی از رونــد اجــرای تفاهــم نامــه کانــون طالب بــا حوزه 
کانون هــای طــالب در مــدارس  علمیــه و پیگیــری افتتــاح 
علمیه اســتان با توجه به شروع ســال تحصیلی مدارس ارائه 
کــرد. در ادامه این نشســت، مقرر شــد؛ کمیته ای متشــکل از 
حــوزه نمایندگی ولی فقیــه، معاونت امور جوانــان و تعدادی 
از طالب فعال، در راستای سیاست گذاری و تصمیم گیری و 
همچنین پیگیری تشــکیل کانون طالب، رایزنی با مدارس 

علمیه را به عهده بگیرند.

برگزاری جلسه شورای اقامه 
نماز هالل احمر استان قم

جلســه هماهنگــی شــورای اقامــه نمــاز جمعیت هــالل احمر 
اســتان قــم برگزار شــد. بــه گــزارش روابــط عمومــی جمعیت 
هالل احمر اســتان قم؛ با حضور مســئول دفتر نمایندگی ولی 
فقیه در جمعیت هالل احمر استان قم و دبیر ستاد اقامه نماز 
جمعیت هالل احمر استان، جلســه هماهنگی شورای اقامه 

نماز جمعیت هالل احمر استان قم برگزار شد.
بر اســاس این گزارش، بررســی و جمع بندی گزارش 6 ماهه 
شــورای اقامه نماز جمعیت هالل احمر اســتان قم از مباحث 
ح شده در این نشست به شمار می رفت. حجت االسالم  مطر
و المســلمین ســید مصطفــی عالمه مهــری، در این جلســه بر 
بازدیــد از محــل برگــزاری نمــاز جماعــت ادارات تابعــه هالل 
کید کردند. همچنین بررســی و رســیدگی به وضعیت  احمر تا
نمازخانه هــای جمعیت هالل احمر اســتان قم از مــوارد مورد 

بررسی در این جلسه بود. 
یادآور می شــود؛ در جلســه هماهنگی دبیرخانه شورای اقامه 

نماز جمعیت هالل احمر استان قم مصوب شد،
نشســتی نیز با ائمه جماعات ادارات تابعه هالل احمر استان 

برگزار شود.   
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ارزش تاریخــی و فرهنگی دارند به ســازمان اســناد ارائه کنند 
تــا در آنجــا طبــق انضبــاط خــاص نگهــداری شــود. یکــی از 
مجموعــه اســنادی که در این مرکز اســناد ثبت شــده اســت، 
اسناد مربوط به مفقودین و اسرا اســت.  با همکاری سازمان 
هــالل احمــر می تــوان بــه ثبــت تاریخــی شــفاهی ســازمان 
هالل احمــر هم پرداخت. همانطور که تاریخ شــفاهی اســرا و 

رزمندگان را این مرکز طی پروژه ای به ثبت رسانده است.
محمودرضا پیــروی دبیر کل جمعیت هالل احمــر نیز در این 
مراســم گفت: شــهدا و ایثارگران در ســال های دفــاع مقدس 
کنون حفظ آثــار و اســناد آن ها برای  از جــان خود گذشــتند و ا
ما بســیار مهم اســت تــا پژوهشــگران بتواننــد از خــالل آن ها 
بسیاری از یافتنی ها را بیابند. امیدوارم بتوانیم لیاقت حفظ 
این ســرمایه شــرف و عــزت را که شــهدا بــا اهدای جــان خود 

برای ما به ارمغان آورده اند، داشته باشیم.
علــی اصغــر پیونــدی رئیــس جمعیــت هــالل احمــر نیــز طی 
سخنانی اظهارداشت: امیدوارم این حرکت ادامه دار باشد و 
بتوانیم تمامی اســنادی که گواه حضور جمعیت هالل احمر 

در دوران دفاع مقدس است را به مرکز اسناد ارائه کنیم.
کــه ســازمان هــالل احمــر در 8 ســال  وی افــزود: خدماتــی 
جنــگ تحمیلــی داشــت، خیلــی شــناخته شــده نیســت. در 
جبهه های دفــاع مقــدس، امدادگر هالل احمر برای کســانی 
که می خواســتند از کیان میهــن دفاع کنند یک هــم رزم بود. 

این زحمات باید مکتوب شود.
پیوندی خاطرنشان کرد: اســناد بسیاری در ساختمان صلح 
ســازمان هالل احمر گردآوری شــده اســت که در اختیــار مرکز 
اســناد کتابخانه ملی قــرار می گیرد. هــالل احمر نیــز باید این 
فضا را ایجاد کند که افرادی که قصد نوشتن کتاب، ساختن 
فیلم و دیگر آثار فرهنگی را دارند، به راحتی بتوانند به اســناد 

جمعیت هالل احمر دسترسی داشته باشند.
در پایان این مراســم بــا حضور اشــرف بروجــردی، پیوندی، 
زرافشــان و معصومه رامهرمزی از کتاب »امدادگر کجایی؟« 
و تمبــر مخصــوص دفــاع مقــدس رونمایــی شــد و همچنین 

تفاهم نامه دو نهاد امضا و تبادل شد.   

گنجینه  مّلی حفظ 

رونمایی از کتاب »امدادگر کجایی؟«
و تبادل 40 هزار سند دفاع مقدس 

آئین رونمایــی از کتــاب »امدادگــر کجایی؟« در حاشــیه مراســم تبــادل 40 هزار ســند 
تاریخی دفاع مقدس جمعیت هالل احمر و ســازمان اســناد و کتابخانه ملــی ایران در 

معاونت بهداشت، درمان و توانبخشی سازمان هالل احمر برگزار شد.
در این مراســم اشــرف بروجردی رئیس کتابخانه ملی با اشــاره بــه اینکه در آیــات و روایات به 
کیــد می کند  کید شــده اســت، گفــت: خداوند در قــرآن کریم تأ اهمیــت مقابله بــا متجاوزان تأ
افرادی که در این راه تالش می کنند، پاداش خود را می گیرند. خوشبختانه در دولت دوازدهم 
مصوب شــد که آرشــیو ملی ایران باید تمامی اســناد مرتبط با شــهدا و وقایع جنــگ را در اختیار 

داشته باشد و از آن ها صیانت کند.
وی افزود: آرشیو ملی ایران مکان امنی برای نگهداری این اسناد است و می تواند به لحاظ فیزیکی 

از حریق یا مخدوش شدن این اسناد جلوگیری کند. تا این اسناد برای آیندگان باقی بماند.
بروجردی در ادامه سخنان خود به توافق صورت گرفته میان سازمان هالل احمر و کتابخانه 
ملی ایران اشــاره و تصریح کرد: بر این اساس قرار است 40 هزار ســند هالل احمر در اختیار مرکز 
کنــون 81 هــزار و 187 پرونــده در قالب دو هــزار و 600  اســناد کتابخانه های ملی قــرار گیرد و تا

کارتن به این سازمان ارسال شده است.
رئیس کتابخانه ملی ایران خاطرنشــان کرد: اقدام پیشگامانه ســازمان هالل احمر در انتقال 
این اسناد قابل ستایش اســت. این اســناد در آینده نزدیک به صورت دیجیتال ثبت خواهند 

شد تا به خوبی ضبط و در اختیار آیندگان قرار گیرند.
در ادامــه علــی زرافشــان معــاون اســناد کتابخانه ملــی در ســخنانی اظهــار داشــت: رزمندگان 
در ســال های دفــاع مقــدس ارزش آفرینی کردنــد و وظیفه مــا حفظ و نشــر این ارزش هاســت. 
همان گونه کــه در ماجــرای کربال ایــن وظیفه بــر دوش حضرت زینــب )س( بود و به واســطه 
روایت ایشــان از کربال، مقاتل مختلفی نوشــته شــد. در ایام دفاع مقدس نیز شــاهد جلوه های 

عاشورایی در سرفصل های رزمندگان بودیم.
خ داد را ثبت کنیم تا در مرحله بعدی  زرافشان گفت: امروز باید  هرچه در 8 سال دفاع مقدس ر
به انتشار آن ها بپردازیم و در اختیار پژوهشــگران، محققان و اصحاب فرهنگ و هنر بگذاریم 
تا از دل آن پیام دفاع مقدس منتشر شــود. این همان کاری اســت که معاونت اسناد براساس 

قانون مکلف است انجام دهد.
معاون اســناد کتابخانه ملی ایــران ادامــه داد: تمامی ســازمان ها و نهادها باید اســنادی را که 
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انتخاب کرده اســت تا نســل جوان به آن بیاندیشــد و آن را در 
وجود خود نهادینه کنند. به همیــن منظور پویش ملی »یک 
= دیگر« در میان دانش آموزان ایرانی با توجه به شــروع سال 
تحصیلی جدید آغاز شد تا ابعاد اجتماعی جمعیت هالل احمر 

نیز پر رنگ تر شود.
 بر اســاس ایــن گــزارش، ترویــج روحیه صلــح و بشردوســتی 
در جامعــه بــه عنــوان یکــی از اهــداف بنیادیــن هــالل احمر 
انجــام وظیفــه ســازمانی در  انســان ها،  بــا هــدف تکریــم 
حــوزه آمــوزش مفاهیــم انســانی در جمعیــت هــالل احمــر، 
برجسته ســازی وجــوه اجتماعــی و فرهنگــی هــالل احمر در 
جامعه، ایجاد انگیــزه و افزایش امید و ســرمایه اجتماعی در 
جامعه، افزایش ســطح توجــه به فرهنــگ و ادبیــات ایرانی 
و ترغیــب دانــش آمــوزان ایرانــی و خانواده هــای آن هــا بــه 
رشــد فضایــل اخالقــی و انســانی از جملــه اهــداف برگــزاری 
ایــن پویــش اســت و مقــرر شــده تــا همزمــان با شــروع ســال 
تحصیلــی جدیــد، کارنوشــت طراحی شــده پویــش در میان 
دانش آموزان سراســر کشــور توســط ســازمان جوانــان هالل 
احمــر و معاونت هــای جوانــان اســتان ها در مــدارس کشــور 
توزیع شــود. در این برگه از دانش آمــوزان در مقاطع مختلف 
تحصیلــی خواســته شــده اســت تا دربــاره ایــن شــعر معروف 
ســعدی، هرچــه بــه ذهنشــان می رســد را در یــک صفحــه 
بنویســند. ایــن نوشــته ها می تواند به صــورت نثر، داســتان 
ع ایــن شــعر برای  کوتــاه، توصیــف، نوشــتن نامــه بــا موضــو

دیگری، نقاشی درباره شعر یا هر کار خالقانه دیگر باشد.
این کارنوشــت تــا پایان مهر از ســطح مــدارس جمــع آوری و 
ســپس از ســوی هیات داوری مشــتمل بر اعضــای مختلف 
بررســی و بــه بهتریــن آن هــا بــر حســب مقاطــع مختلــف 
تحصیلی جوایــزی اهدا می شــود. در نهایت بهتریــن آثار در 

یک کتاب منتشر خواهد شد.   

پویش مّلی »یک = دیگر«
ع شد؛ از مهر شرو

 به گزارش پایگاه اطالع رســانی جمعیت هالل احمر، پویش ملی »یک = دیگر«  مهر و 
آبان 98 با هدف جمع آوری کارنوشــت های دانش آموزان درباره شعر معروف: »بنی 
آدم اعضای یک پیکرنــد/ که در آفرینش ز یــک گوهرند/ چو عضوی بــه درد آورد روزگار/ دگر 
عضوها را نماند قرار/ تــو کز محنت دیگــران بی غمی/ نشــاید که نامت نهند آدمی« از ســوی 

جمعیت هالل احمر برگزار می شود.
جمعیت هــالل احمر یــک نهاد امــدادی، اجتماعــی و فرهنگی اســت که صلح و بشردوســتی 
یکــی از مفاهیــم و اهــداف بلند آن به شــمار مــی رود، بنابرایــن ترویج روحیه انســان دوســتی 
که بــدون این روحیــه، جنگ و نا  همیشــه در دســتور کار این نهــاد اجتماعی قرار داشــته؛ چرا
امنی، تبعیض، ظلم و بی عدالتی سرنوشــت محتوم بشــر خواهد بود. از سوی دیگر فرهنگ 
و ادبیات غنــی ایرانی سرشــار از ایــن مفاهیــم بلند انســانی اســت. معروف ترین آن هــا که به 
نوعی شــعار جمعیت هالل احمر هم محسوب می شود، همان شــعر معروف و جهانی سعدی 
اســت که: »بنی آدم اعضای یک پیکرند/ کــه در آفرینش ز یک گوهرند/ چــو عضوی به درد 
آورد روزگار/ دگــر عضوها را نمانــد قرار/ تو کز محنت دیگران بی غمی/ نشــاید کــه نامت نهند 
آدمی« این شــعر معروف تا به حال دســتمایه تولید آثار و نوشــته های بســیاری شــده اســت و 
هیچ شعری در دنیا یافته نشــده که به اندازه آن مفهوم بشردوســتی را به این زیبایی در خود 

خالصه کرده باشد.
بر این اســاس جمعیت هالل احمر با هدف ترویج این روحیه، بهترین شــعر در ادبیات کشــور را 

پویـش ملـی »یـک = دیگـر«؛ بـا هـدف جمـع آوری آثـار دانش آمـوزان ایرانـی 
از شـعر »بنـی آدم اعضـای یـک پیکرنـد« همزمـان بـا شـروع سـال تحصیلی 
ابعـاد  کـردن  پررنـگ  و  انسـان دوسـتی  روحیـه  ترویـج  بـا هـدف  و  جدیـد 

اجتماعـی جمعیـت هال احمـر آغـاز شـد.  



سعید دالوری جهرمی، فارس  9022500791
حمیده سیروس ضیا، خراسان رضوی  9155161767

زهرابزرگمهر، فارس  9177370431
جوادحسین پور، خراسان جنوبی  9153621295

هادی احسان دوست، فارس  9179323097
مجید ناصح نژاد، خراسان رضوی  9355439553

مریم فروردین،  فارس  9178036432
نازی اقا علیخانی، قزوین  9127827298

کمی، کرمان عطا گنجعلیخان حا  9133976425
فرشته رضایی، فارس  9910383735

علی هاروقی،  آذربایجان غربی  9141608299
سید مرتضی زرگر، سمنان  9122311623

کبری،ایالم علی ا  9120748840
فاطمه حسین پور، فارس  9914986092

حسین شکیبایی،خراسان رضوی  9155430112
ابوالفضل پوراومی، خراسان رضوی  9153333056

مرضیه محمدی نژاد ، فارس  9174231439
نجیمه ذبیحی، فارس   9179320017

حمید طحان، سمنان  9192327953
امید بهمدی،خراسان جنوبی  9195622740

احمد کولیوند،  ایالم  9103258001
فیروزه آذرافروز، فارس  9177216682

صدیقه طیباتی،  قم  9126514908
حمیدرضا رحیمی ، کهگیلویه و بویراحمد   9164704590

نادر عین الهی،  البرز   9360420475
ابوالفضل صادقی، فارس  9171873954

سمانه بیگی ، فارس  9173959668
راضیه یزدانی پور، تهران  9023405082

ناهید افخمی اردکانی، یزد  9130995174
محمد تقی نعمت الهی، فارس  9171260510

سهیال خالدی، فارس  9366729972
زهرا یزدیان رباطی، خراسان رضوی  9158181231

مژده حسینی نژاد، کرمان  9339260991
زینب دیری، کهگیلویه و بویراحمد  9397147998

سیدحجت باغچقی، خراسان شمالی  9360976542
محمدرضامیدزایی، ایالم  9183451572

مهدی مهریزدی،  خراسان رضوی  9156177200
امیرحسین محمدی کیا،  تهران  9367898056

مهدی حسین زاده، بوشهر  9171330469
معصومه عبدالوهابی، تهران  9126071499

فاطمه فتاح، قزوین  9120643183
سیداحمد امیرفخری،سمنان  9126314429

ریحانه خلج ، قم  9127473184
فرزانه فرخنده فال، فارس  9171550562

فاطمه عباسی، فارس  9177317511
منیربلندیان، قم  9196663407

فاطمه گلچین فرد،  فارس  9164681958
فاطمه بزرگمهر ،  فارس  9174150965
مریم فروردین، فارس  9178036432

عصمت احمدی، گلستان  9119695961
مریم سادات میرکتولی، خراسان رضوی  9153029386

ع خفری، فارس رستم یعقوب زار  9171235342
فایق عبداله زاده،آذربایجان غربی   9144448164

جواد ظهیری،خراسان جنوبی  9153357507
راضیه شرفی، فارس  9179332816

مرتضی بنی اسدی، خراسان جنوبی  9159383872
لیلی زنگویی، خراسان جنوبی  9303525281

زهراسادات عالمه،  قم  9172494875
معصومه احتشام هروی، خراسان رضوی  9151105214

محمدرضاسبزبان،خراسات رضوی  9155040385
جواد چوپانی، خراسان جنوبی  9151371434

خلیقی، اصفهان  9133091974
محمد محمدی، تهران  9125647407

رحمت کریمی، فارس  9173513309
کلثوم برازنده، فارس  9171830351

مرضیه دادخواه، اصفهان  9132300146
فهیمه یپرم،خراسان رضوی  9159337560

9171260510  محمد تقی نعمت الهی، فارس
شراره زمانی، تهران  9121835059

فاطمه نپتون، مرکزی  9392662318
مریم شهسواری، البرز  9376645812

رضا اسماعیلی، زنجان  9191438326
زینب یزدانی،خراسان شمالی  9374812012

عزت ارفعی،خراسان رضوی  9159363758
فریده حمیدی پور،  مرکزی   9189652619

ملیحه فرامرزی،  تهران  9353435521
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مسابقه پیامكی

SMS
عالقه مندان  به شــركت در مســابقه پیامكی مهروماه می توانند با 
مطالعه سؤاالت زیر، پاســخ آن را در بخش های مختلف مجله پیدا 

و به سامانه 3000486644   ارسال كنند.
پاسخ شما باید یك عدد 8 رقمی باشــد كه هر رقم آن گزینه صحیح 
هر یك از سواالت است. به طور مثال: در ســوال یك، پاسخ شماره 2 
صحیح است و در سوال 2 گزینه شماره 4 و در سؤال 3 گزینه شماره 

1 و... عدد گزینه ارسالی شما این خواهد بود: 241000 
ضمنا همراه عددهای ارســالی،نام و نام خانوادگی خود، نام استان و 

محل خدمت تان را قید كنید.
بهبرگزیدگانجوایزیاهدامیشود.

زمان ارسال پیام تا    30   آبان

ازنظررهبرمعظمانقالبهدفازرونقوپیشرفتاقتصادکشورچیست؟01
1(توسعه سیاسی                 2( عدالت اجتماعی             3(عدالت فرهنگی       4(افزایش ثروت كشور 

02
درمکتبفردیسخناز»حق«ودرمکتباجتماعیسخناز»..................«است؟

1( تكلیف        2( وظیفه        3( مسئولیت         4( وجدان

کارگردانفیلم»قصرشیرین«کیست؟03
1( علی عطشانی               2( محمد حسین مهدویان             3( رضا میركریمی           4( رسول صدرعاملی

طبقآیاتقرآن،یهودیانکدامیکیازپیامبرانالهیراپسرخدامیدانستند؟04
1( داوود)ع(     2( عزیر)ع(     3( سلیمان)ع(        4( موسی)ع(

05

06

آخریناثرداستانیهوشنگمرادیکرمانیچهنامدارد؟07
1( مربای شیرین     2( قاشق چای خوری        3( قصه های مجید         4( مهمان مامان

08
فرازپنجمازدعاینخستصحیفهسجادیهدربارهچیست؟

3( صبر و بردباری           4( تقوای الهی 1( رزق و روزی       2( حمد الهی           

درقرآنکریمحکایت»دانهایکههفتخوشهرویانیدهودرهرخوشهصددانهباشد«دربارهچیست؟
1( صدقه       2( احسان به والدین        3( یتیم نوازی          4( انفاق

مولویچندآیهازآیاتقرآنمجیدرادرابیاتمثنویمعنویبهکاربردهاست؟
3( بیش از پانصد       4( كمتر از پانصد 1( بیش از دو هزار        2( بیش از هزار        



فیلم سینمایی »رد خون«  با موضوع عملیات مرصاد
اثر: محمدحسین مهدویان
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