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کلمه نخست
این چراغ فروزان 

می ماند

یاسر احمدوند
سردبیر

مهروماه پنجمین سال انتشار را می گذراند.
در ایــن مــدت چهــل و نــه شــماره آن پی درپــی منتشــر شــده 
کار بــا تــالش  گرفتــه اســت. ایــن  و در اختیــار همــکاران قــرار 
کارکنان هالل در اســتان ها  همکاران حوزه نمایندگی و دیگر 
کشــور به انجام رســیده اســت. عالوه بر  و شــهرهای مختلف 
گروهــی از نویســندگان و خبرنــگاران در تحریریه  ایــن افــراد، 
مهروماه همراه نشریه بوده اند. عده ای نیز برای سامان دادن 
کار حروفچینــی، تصویرســازی،  و آماده ســازی انتشــار مجلــه 
عکاسی، طراحی و صفحه آرایی آنرا عهده دار بوده اند. یعنی 
کار تولید و انتشــار  ده ها نفر در این ســال ها هم راه یکدیگر  در 

مجله سهم داشته اند.
دشــواری کار نشــریه برای اهل آن معلوم اســت. مخصوصا در 
تنگناهای مالی و نداشتن امکانات الزم، رنج بسیار باید کشید 
و خــون دل  فــراوان بایــد خــورد تــا مجله اســتوار و برقــرار باقی 
بمانــد. معمــوال حق الزحمه همکاران پس از چندماه پرداخت 
کتورهای چاپخانه و کاغذ چند ماه معطل می ماند  می شود. فا
و مــا جــز پیگیــری و اظهــار شرمســاری و تــالش برای ازدســت 

کار  چه می توانیم بکنیم. نرفتن جمع همکار و انگیزه 
که خوب چون مشکالت  کار ساده  و شاید منطقی این است 
کنیم و هر وقت امکانات فراهم شد  کار را متوقف  وجود دارد 
نشــریه را منتشــر کنیم. چرا شــرمنده طلبکاران و نویســندگان 
باشیم. هزینه  کار باید به موقع پرداخت شود. کار ما هم بعد از 
گر فکر  که اینطور ا فراهم آمدن امکانات شروع می شود. البته 
و عمل می شــد یک شــماره هم از این نشــریه منتشر نمی شد. 
که یازده آذر ماه است معوقات سه ماه قبل طلبکاران  - االن 
کرده ایــم-   پــس انتشــار مهرومــاه بــا  و تحریریــه را پرداخــت 
کم نیــاوردن دســت اندرکاران آن  مشــکالت و البتــه همــت و 

ممکن شده است نه با دست باز و ریخت و پاش. 
کــه آمده ایــم. ایســتادن و  راه دیگــر امــا ایــن مســیری اســت 
کار فرهنگی، بــرای نمردن یک  جانــزدن بــرای اســتمرار یک 
مجلــه، بــرای رســیدن یک نشــریه بــه شــهرهای دور از مرکز. 
گر هم محصول  کمتر می رسند. ا کتاب ها و نشریات  که  آنجا 
فرهنگــی یافــت شــود، به قیمتی اســت که خریدنشــان برای 

برخی مخاطبان ما آسان نیست.
  در هــر شــماره مجلــه مســابقه ای از مطالــب همــان شــماره 
تدارک دیده می شود. هر ماه به طور میانگین درحدود ششصد 
پیامک پاسخ به ما می رسد. این عدد سال گذشته حدود هزار 
پیامــک بــود. بــه علت مشــکالت مالی تیراژ مجله را به نصف 
کنون ماهانه هزار و دویســت نســخه منتشــر و  کاهش دادیم. ا
کمتر از هزار نسخه در جمعیت هالل احمر توزیع می شود. این 
کنندگان  کندگی شرکت  میزان مشارکت در مسابقه مجله و پرا
کشــور نشــان دهنده اســتقبال از این نشــریه  از نقاط مختلف 
کــه گاه محبت آمیز  اســت. غیــر از ایــن، نامه هــا و پیام هایــی 
گاه انتقــادی اســت معلــوم می کنــد ایــن مجله مؤثر اســت و  و 
کرده اســت.خوب اســت  جایش را بین همکاران عالقمند باز 
بدانید خانواده های برخی همکاران در اســتان های مختلف 

که چرا  گله می کنند  گاه  خوانندگان ثابت مهروماه هســتند و 
نشریه به دستشان نمی رسد. تعداد اندکی از شمارگان مجله 
هــم در بیــرون جمعیــت بــه دســت مدیــران و صاحب نظــران 
که انعکاس نظر آنها در این جا حمل بر خودســتایی  می رســد 

می شود.
کــه بعــد از مدت هــا درد دلــی باشــد با  حــاال این هــا را نوشــتم 
گر همکاران شــما در  خواننــدگان مجلــه و همکاران محترم. ا
مهروماه تالش می کنند این چراغ خاموش نشود از سر سیری 
و بی دردی نیست آنچنان که شاید عده ای تصور کنند. بلکه 
که بیشتر وقت فراغت مردم با خواندن  معتقدیم در دوره ای 
مطالب کم مایه و سطحی در فضای مجازی می گذرد مجالی 
عمیق تر.البتــه  و  جدی تــر  مطالبــی  خوانــدن  بــرای  باشــیم 
خوانــدن متــن جــدی ســخت اســت ولــی مگر بدون ســختی 

نتیجه ای حاصل می شود؟
امــا دربــاره این کــه مجلــه را برخی همــکاران نمی خوانند باید 
گفت همه شمارگان مجله ما حدود ده درصد تعداد همکاران 
کثــر کارمندان هــالل، مهروماه را  را پوشــش می دهــد، یعنــی ا
دریافت نمی کنند و به هر اســتان بین بیســت تا ســی نســخه 
ارســال می شــود. دیگــر این کــه مطالعــه نکــردن از مشــکالت 
کتاب و مجله نمی خوانیم.  گیر است. بسیاری از ما  نسبتا فرا
که چون نمی خوانیم پس  اما این ضعف دلیل بر این نیست 
منتشر نشود. امیدواریم روزی چنین استدالل تحقیرآمیزی را 
کسی مجله نمی خواند  که  درباره همکاران هالل بکار نبریم 

پس منتشر نکنیم. 
از وظایــف حــوزه نمایندگــی این اســت که دربــاره موضوعات 
آمــاده  مفیــد  مطالبــی  همــکاران  بــرای  اجتماعــی  و  دینــی 
کنــد و در شــکل و صــورت آراســته بــه رایــگان در اختیارشــان 
بگــذارد. خــوب اســت از ایــن تولیــد فرهنگــی بهــره ببریــم. 
همــه مــا به خوانــدن و آموختن نیاز داریــم. نخواندن ضعف 
اســت. تولیــد مجلــه ضعــف نیســت. تــالش بــرای حفظ یک 
 محصــول فرهنگــی متعلــق بــه هالل احمــر ضعــف نیســت. 
که همه مطالب مجله برای  البته قرار نیســت و الزم نیســت 

همه مخاطبان قابل استفاده یا جذاب باشد.
اصوال در یک نشریه باید برخی مطالب را انتخاب و مطالعه 
کــرد چــون یــک نشــریه برای مخاطبان با ســلیقه ها و ســطح 
اطالعات متفاوت منتشر می شود الجرم مطالب متفاوتی هم 
گرچــه خواننــدگان بزرگــواری هم  گنجانــده می شــود. ا در آن 
که همه مطالب نشــریه را می خوانند و حتی اشــکاالت  داریم 

جزیی را به ما متذکر می شوند.
کارکنان و  بــه هــر حــال از همــه خواننــدگان عزیــز مخصوصــا 
کــه مهرومــاه را مــورد  امدادگــران عزیــز در شــعب و پایگاه هــا 
لطــف قــرار می دهنــد متشــکریم. منظور از لطف این نیســت 
کــه از مــا تعریــف می کننــد بلکه دقت در مطالــب و نقد و تذکر 
کارمان را بهتر و بادقت  آن ها هم لطف است. تالش می کنیم 
بیشتر انجام دهیم و باز مانندگذشته منتظر دریافت نظرات 

ارزشمند شما هستیم.



کـه در موضـوع افزایـش جمعیـت از آن بـه عنـوان عامـل  یكـی از نكاتـی 
بازدارنـده نـام می برنـد، مشـكالت پیـش روی جوانـان برای ازدواج اسـت. 
انقـالب  معظـم  رهبـر  توصیه هـای  دادن  قـرار  محـور  بـا  بخـش  ایـن  در 
درخصـوص ازدواج آسـان، بـه جنبه هـای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی 

کرده ایـم. گـون نـگاه  گونا راهــــــــبردایـن قضیـه از زوایـای 

 5

بگویید  ݣݣݣمی ݣݣݣݣخواهم چگونه نباشد

که ݣݣعشق ݣݣآسان ݣݣنمود اول

نهضت خانواده سازی
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ع مقــدس یــک  ارتباطــی بــه مســائل مالــی نــدارد. ولــی شــار
مهریه ای را معیــن کرده که بایــد یک چیزی باشــد. اما نباید 
ســنگین باشــد. بایســتی عادی باشــد جوری باشــد که همه 

بتوانند انجام دهند. 
1374/5/18

    بعضــی خیــال می کننــد مهریــه ســنگین بــه حفــظ پیونــد 
گر  زناشــویی کمک می کند. این خطاســت. اشــتباه اســت. ا
کرده این زن و شــوهر نااهل باشــند، مهریه سنگین  خدای نا

هیچ معجزه ای نمی تواند بکند.
1375/5/11  

    بعضی از خانواده های طرف عروس می گویند که ما مهریه 
آن قدر بــاال نمی خواهیم ولی خانــواده داماد بــرای پز دادن و 
تفاخر می گویند نه نمی شــود! چند میلیون یا فالن قدر. خب 
اینهــا همــه دوری از اســالم اســت. هیــچ کــس بــا مهریــه باال 
گر مهریه نباشد  خوشبخت نشد. اینهایی که خیال می کنند ا
ازدواج دخترشان متزلزل خواهد شــد،   اینها اشتباه می کنند. 
گر چنانچــه با محبت بــود،   با وضعیت درســت بود،  ازدواج ا
گر چنانچــه بر مبنای  بی مهریه هــم متزلزل نمی شــود. ولی ا
خباثــت و زرنگــی و کالهبــرداری و فریــب و ایــن چیزهــا بود، 
مهریه هر چقدر هم که زیاد باشد، مرد بدجنس زورگو، کاری 

خواهد کرد که بتواند از زیر بار این مهریه هم فرار کند. 
1375/9/4

کــه آنقــدر      مــن از مــردم سراســر کشــور خواهــش می کنــم 
مهریه ها را زیــاد نکنند. این ســنت جاهلی اســت. این کاری 
اســت که خدا و رســول )ص( در این زمان به خصوص، از آن 
راضی نیســتند. نمی گوییم حرام اســت. نمی گوییــم ازدواج 
باطل اســت. اما خــالف ســنت پیامبــر )ص( و اوالد ایشــان و 
ائمه هدی)ع( و بزرگان اسالم اســت. خالف روش اینهاست 

     مهریه سنگین
    کسانی که مهریه باال برای خانمشان قرار می دهند، به جامعه ضرر می زنند. خیلی از 
دخترها توی خانه می مانند، خیلی از پسرها بی زن می مانند، به خاطر اینکه این چیزها وقتی 
در جامعه رسم شد، سنت و عادت شد، به جای »َمهُر الّسّنة«، به جای اینکه مهر پیامبر )ص( 

سنت باشد، وقتی مهر جاهلی سنت شد، اوضاع، اوضاع جاهلی خواهد شد.
 1377/8/11

کرم )ص( آن را منسوخ کرد. پیامبر )ص(      مهریه سنگین مال دوران جاهلیت است. پیامبر ا
از یک خانواده اعیانی است. خانواده پیغمبر )ص(، تقریبًا اعیانی ترین خانواده قریش بودند. 
خود ایشــان هم که رئیس و رهبر این جامعه اســت. چه اشــکالی داشــت دختر به آن خوبی که 
بهترین دختران عالم اســت و خدای متعال او را »ســیدة الّنســاء العالمین« قرار داد »ِمن ااَلّولیَن 
و اآلِخرین«، با بهترین پســرهای عالم که موالی متقیان است می خواهند ازدواج کنند، مهریه 

ة« است. ّنَ ایشان زیاد باشد؟ چرا ایشان آمدند و این مهریه کم را قرار دادند که اسمش »َمهُر الّسُ
1374/2/28 

    مهریه هر چه کمتر باشــد، بــه طبیعــت ازدواج نزدیکتر اســت، چون طبیعــت ازدواج معامله 
که نیســت، خرید و فروش که نیســت، اجــاره دادن که نیســت، زندگی دو انســان اســت. این 

آداب غلط ݣݣرا نقض ݣݣکنید
هشت سنت نادرست ازدواج

از نگاه رهبر انقالب را بشناسیم

مختلـف  مناسـبت های  و  سـخنرانی ها  در  خامنـه ای  آیـت اهلل  حضـرت 
بـه آسیب شناسـی مشـکالت فـراروی جوانـان بـرای ازدواج پرداخته انـد. 
ایشان معتقدند موانع »فرهنگی«، بخش قابل توجهی از این مشکل اجتماعی را 
بـه خـود اختصـاص داده و جوانـان، خانواده هـا و مسـئوالن مربـوط باید در جهت 
ایـن خصـوص فرموده انـد:  ایشـان در   کننـد.  تـالش  ایـن موانـع و مشـکالت  رفـع 
»بعضی از تصورات و سنت های غلط در مورد ازدواج وجود دارد که اینها دست و 
پاگیـر اسـت، مانـع از رواج ازدواج جوانـان اسـت؛ ایـن سـنت ها را بایـد عمـاًل نقـض 
کـرد. شـما کـه جوانیـد، مطالبه گریـد، پرنشـاطید، پیشـنهاد کننـده نقـض خیلـی از 
عادت هـا و سـنت ها هسـتید، بـه نظـر مـن این سـنت های غلطـی را هم کـه در زمینه 

ازدواج وجـود دارد، بایسـتی شـماها نقـض کنیـد.«   
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و به خصوص در زمان ما که کشور احتیاج دارد به اینکه همه 
کارهــای صحیــح، آســان شــود، هیــچ مصلحــت نیســت که 

بعضی ازدواج ها را اینطور مشکل کنند. 
 1373/9/2

     جهیزیه سنگین
     من گمــان می کنــم اینکــه در جهیزیــه حضرت زهــرا )س( 
این قدر ســادگی رعایت شــد... این حد را حفــظ کردند. این 
یــک جنبــه نمادین داشــت. بــرای اینکــه بیــن مــردم مبنا و 
پایه ای باشــد برای عمل به آن، تا دچار این مشــکالتی که بر 

اثر زیاده روی ها پیش می آید، نشوند.
1377/4/18 

    بعضی از خانواده های عروس، خودشــان را اذیت می کنند 
گــر پول هم ندارند بــه زحمت پول  و به زحمــت می اندازند و ا
ج زیــادی می کننــد، برای  گــر پول دارنــد خر تهیــه می کنند. ا
اینکه یــک جهیزیه مفصــل پــر زرق و برقــی را مثــاًل در  اختیار 

دخترشان بگذارند.
 1377/12/28 

    جهیزیــه زیــاد، هیــچ دختــری را خوشــبخت نمی کنــد و 
هیــچ خانــواده ای را بــه آن آرامــش و ســکون و اعتمــاد الزم 
نمی رساند. اینها زوایای زندگی اســت. فضوِل زندگی است و 

جز دردسر و اسباب زحمت و اسباب مشکل فایده ای ندارد. 
1375/9/18

    مبــادا برویــد پــول قــرض کنیــد، جهیزیــه درســت کنیــد. 
مبــادا خودتــان را بــه زحمــت بیندازیــد. مبــادا خانواده تــان 
گر  را بــه زحمــت بیندازید. مبــادا خیــال کنید کــه دخترتــان ا
جهیزیه اش کمتر از دختر همســایه و قــوم و خویش بود، این 

سرشکستگی است. 
1381/3/29

    بعضی ها سعی می کنند که برای جهیزیه بزنند روی دست 
همــه قــوم و خویش هــا و همســایه ها و دوســت و آشــناها که 
این هم غلط اســت... باید نــگاه کنید ببینید کــه چه چیزی 
درست اســت، چه چیزی حق اســت آن را انجام بدهید. چه 
چیزی حق اســت؟ یــک خانــواده دو نفــره یک وســایلی الزم 

دارند که یک زندگی ساده ای داشته باشند. 
1379/8/3

    انــواع و اقســام ریخــت و پاش هــا، زیاده روی هــا، کارهــای 
غلط، جهیزیه هــای ســنگین؛ همه جور چیــزی را حتمــًا باید 
بخرنــد، بیاورنــد تــوی جهیزیــه بگذارنــد، کــه اقاّلً یــک چیز 
بیشــتر از آن دختــر خالــه اش، یــا نمی دانــم خواهــرش، یا آن 
همسایه شــان یا آن همکالسی شان داشته باشــد. اینها از آن 
غلط های بســیار موذی و آزار دهنده است، برای خود انسان 
و بــرای مــردم. خیلــی از دخترهــا نمی تواننــد به خانــه بخت 
برونــد، خیلــی از پســرها نمی تواننــد ازدواج کننــد، بــه خاطــر 
گر ازدواج آســان  همین چیزها. به خاطر همین گرفتاری ها. ا
گــر مــردم آنقدر ســخت گیری نکــرده بودنــد، بعضی ها  بود، ا
گر این جهیزیه های جاهالنه  گر مهریه شان ســنگین نبود، ا ا
نبود و پدر و مادرها به خیال خودشــان بــرای اینکه مبادا دل 
دخترشان بشکند، خودشــان را به آب و آتش نمی زدند، این 

گرفتاری ها برای خیلی از خانواده ها پیش نمی آمد. 
1372/10/26

    از اول، بعضی ها همه ریز و درشــت و الزم و غیــر الزم را برای 
دخترشــان بــه عنــوان جهیزیــه فراهــم می کنند کــه مبــادا از 
دختر فالنی، از نمی دانم دختــر عمویش، یــا از خواهرش یا از 
جاریش مثاًل کمتر باشد. اینها درست نیست. این کارها غلط 
اســت. اســباب زحمــت شماســت. آن هــم زحمتی کــه هیچ 

اجری پیش خدا ندارد، مایه تشکر هم نمی شود.
1378/9/2

    نگذاریــد جهیزیه هــا را ســنگین کننــد. دخترهــا نگذارنــد. 
گــر می خواهند،  عروس هــا شــما نگذارید. پــدر و مادرهــا هم ا

شما نگذارید.
1373/9/23 

    مادرهای عروس ها در تهیه جهیزیه دست نگه دارند، خیلی 
افــراط و اســراف نکننــد. نگوینــد حــاال مثــاًل دخترمان اســت، 
دلش می شــکند نه. دخترهــا خوبنــد. دخترهــا نمی خواهند. 
ما بی خود نباید دل آنها را بکشــانیم به این ســمت که هر چیز 

قشنگ و لوکس و... حتمًا باید برایش تهیه شود. 
1379/11/16

     تجمالت زیاد
     تجمــالت بــرای یک جامعــه، مضر و بد اســت. آن کســانی 
که بــا تجمالت مخالفــت می کننــد، معنایش این نیســت که 
از لذت ها و خوشــی هایش بی اطالعند، نــه! آن را کاری مضر 
کی مضــر. با  بــرای جامعــه می دانند. مثــل یــک دارو یــا خورا
تجمالت زیادی، جامعه زیان می کند. البتــه در حد معقول و 
متداول ایــرادی نــدارد. اما وقتی کــه همین طــور مرتب پای 
رقابــت و مســابقه بــه میــان آمد، اصــاًل از حــد خــودش تجاوز 

می کند و به جاهای دیگر می رود.
1370/4/20 

کــه بــا تجمــل عــروس و دامــاد می شــوند  کســانی      مگــر 
خوشــبخت ترند؟ چه کســی می توانــد چنیــن چیــزی را ادعا 
کنــد؟ ایــن کارهــا جــز اینکــه یــک عــده جــوان را، یــک عــده 
دختــر را حســرت بــه دل کنــد و زندگــی را بــر اینها تلــخ نماید، 
گر نتوانســتند آن جور آنها هم عروســی بگیرند تا ابد حسرت  ا
بــه دل بمانند یا اصــاًل نتوانند عروســی بگیرند. چیــز دیگری 
نیســت... تا آمدند دختــرش را بگیرند، چون دســتش خالی 
است، این دختر بماند توی خانه. این پســر دانشجو یا کارگر 

یا کاسب ضعیف، همین طور غیر متأهل بماند. 
1373/9/23

     اسراف
    برخی، اســراف می کنند. می ریزند و می پاشند. در این روزگار 
که فقرایی در جامعه هستند، کسانی هستند که اولیات زندگی 
هم درســت در اختیارشــان نیســت، این کارها اســراف اســت، 

زیادی است، بی خود است. هر کس بکند خالف است.
1372/6/11 

    بعضــی از مردم بــا ایــن کاری که می شــود بــا آن ثــواب برد، 
گنــاه می برنــد. با اســراف هایی کــه می کننــد، بــا خالف هایی 

ید پول   مبادا برو
کنید،  قرض 

یه درست  جهیز
کنید. مبادا 

خودتان را به 
ید.  زحمت بینداز
مبادا خانواده تان 

را به زحمت 
ید. مبادا  بینداز
کنید که  خیال 

گر  دخترتان ا
یه اش  جهیز

کمتر از دختر 
همسایه و قوم 
یش بود،  و خو

این سرشکستگی 
است
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که انجــام می دهند، با آمیختن این عمل َحســن و حســنه به 
کارهای حرامی که انجــام می دهند. حرام همــه اش هم این 
نیســت که محرم و نامحرم و این چیزها باشــد. آنها هم البته 
حرام اســت، اما ریخت و پاش زیادی هم حرام است. اسراف 
حرام است. ســوزاندن دل مردمی که ندارند در مواردی واقعًا 
حرام است. زیاده روی کردن،   حرام و حالل کردن برای اینکه 

بتواند جهیزیه دخترش را فراهم کند، اینها حرام است.
1376/11/9 

ج های ســنگین و با      بنده راضی نیســتم از کســانی که با خر
اســراف در امر ازدواج، کار را بر دیگران مشکل می کنند. البته 
با جشن و شادی و مهمانی موافقیم ولی با اسراف مخالفیم. 

1374/5/24

     خرید از مکان های معروف به گرانی
    ایــن دختــر خانم ها کــه می خواهند جهیزیه درســت کنند، 
برای خرید اســباب ســر عقد و جهیزیه، توی ایــن دکان های 
گران قیمت بعضی از جاهای تهران، آن محالت گران قیمت 
بیــاورم، مــن  البتــه اســم  کــه معــروف اســت نمی خواهــم 
می شناســم کجاهاســت کــه دکان هایــش معــروف اســت به 
جنس گران، اصــاًل طرف آنها پــا نگذارند. برونــد آن جاهایی 
که معروف به گرانی نیســت. اینطور نباشــد که داماد بیچاره 
را دنبالشــان راه بیندازنــد بــرای خریــد عــروس و خریــد عقد. 

متأسفانه از این کارها می کنند.
1372/3/19 

     هتل ها و سالن های پرخرج
ج را رها کنید. ممکن اســت      این ســالن ها و جشــن های ُپرخــر
توی یک سالنی هم کسی جشن بگذارد اما ساده، مانعی ندارد. 
مــن نمی خواهم بگویــم حتمًا، چــون بعضی خانه هایشــان جا 

ندارد یا امکاناتش را ندارند ولی اسراف نکنید.
1373/10/27 

    عروســی و عقــد و شــادی چیــز خوبــی اســت. حتــی پیامبــر 
کرم)ص( هم برای دختر مکرمه خودشــان مجلس عروســی  ا
گرفتنــد، شــادی کردنــد و مــردم شــعر خواندنــد. زن ها دســت 
زدند و خوشــی کردند. اما نباید در این مجلِس عقد و عروســی 
و این هــا اســراف انجــام بگیــرد. یکــی از اســراف ها همیــن 
مجالس عقد و عروسی گران قیمت اســت. در هتل ها، در این 
سالن های گران قیمت مجالس درست می کنند. مبالغ زیادی 
کی حرام می شــود، از بین می رود، روی  شــیرینی و میوه و خورا
زمین ریخته می شود و ضایع می گردد. برای چه؟ برای چشم 

و هم چشمی!؟ برای عقب نماندن از قافله اسراف!؟
1372/1/5

    عروسی شــیرین، آن عروسی ای نیســت که توی آن خیلی 
ج می شــود و اسراف زیاد در آن می شــود. عروسی شیرین،  خر
عروسی صمیمانه اســت. صمیمانه که بود، عروسی شیرین 
می شــود. ولو مختصر باشــد. یک اتــاق دو اتاق تــوی خانه، 
قوم و خویش، دوســت و آشــنا و رفیق دور هم بنشــینند، این 
می شــود عروســی. ایــن میهمانی هــای مفصل و ســالن های 
ج هــای زیاد، جنس های گران  آن چنانی یا توی هتل ها، خر

برای مهمانی، اینها هیچ مناسب نیســت. نمی گویم ازدواج 
را باطل می کنــد، نه! ازدواج درســت اســت. امــا اینها محیط 

جامعه و محیط زندگی را تلخ می کند.
1377/9/12 

    مگر ســابق کــه این ســالن ها نبود، ایــن چیزها نبــود، توی 
دو تا اتــاق کوچــک جشــن می گرفتنــد، مهمان هــا می آمدند 
شیرینی می خوردند، ازدواج ها بی برکت تر از امروز بود؟ عزت 
دخترها مگر کمتر از امروز بود، حاال باید حتمًا بروند توی این 
سالن های بزرگ. عیبی ندارد، من مخالفتی نمی کنم با این 
سالن ها. من با تشریفات مخالفم. حاال بعضی می روند توی 

هتل، از آن کارهای غلط است که لزومی ندارد. 
1376/7/30

    بعضی خیــال می کنند کــه تشــریفات و توِی هتــِل چنین و 
ج هــای زیادی  چنــان رفتــن، ســالن های گــران گرفتــن، خر
کردن،   عزت و شرف و ســربلندِی دختر و پســر را زیاد می کند. 
نخیر عــزت و شــرف و ســربلندی دختــر و پســر به انســانیت و 

کدامنی و بلندنظری آنهاست، نه به این چیزها.  تقوی و پا
1375/5/11

     لباس عروس گران قیمت
    بعضی ها لباس عروس گران قیمت می خرند. نه! چه لزومی 
دارد. حاال لباس عروس می خواهنــد، بعضی ها لباس عروس 
را می روند کرایه می کنند. چه مانعی دارد؟ ننگ دارد؟ نه! چه 
ننگی؟ چه مانعی دارد؟ بعضی ها این را ننگ می دانند. ننگ 
این است که انســان یک پول گزافی بدهد، یک چیزی بخرد 
که یک بار آن را مصرف کند، بعد بیندازد دور. یک بار مصرف! 

آن هم با این وضعی که بعضی مردم دارند. 
1374/10/4

     به رخ کشیدن ثروت ها
گــر چنانچــه در ازدواج بحــث مادیــات عمــده شــد، ایــن      ا
معامله عاطفی و روحی و انسانی تبدیل خواهد شد به معامله 
مادی. این معامله های گــران، این جهیزیه های ســنگین، 
خ کشــیدن ثروت ها و  این چشــم و هم چشــمی ها و این بــه ر
پول ها که برخی از افراد غافل و بی خبر می کنند، ازدواج را در 
ع مقدس مســتحب  واقع خراب می کنند. لذاســت که در شــر

است مهریه کم گرفته شود که »َمهُر الّسّنة« مورد نظر است. 
1377/12/13

     ازدواج را آسان کنید
    مــن بــه همــه مــردم در سراســر کشــور توصیــه می کنــم کــه 
ازدواج ها را آســان کنند. بعضی ها ازدواج را مشکل می کنند. 
مهریه هــای گــران و جهیزیه های ســنگین ازدواج را مشــکل 
می کند. خانواده پســرها توقع جهیزیه های ســنگین بکنند. 
خانواده دخترها برای چشم و هم چشمی دیگران جهیزیه ها 
را و تشــریفات را و مجالس عقد و عروســی را رنگین تر بکنند. 
چرا؟ اثر این را می دانید چیســت؟ اثر این کارها این است که 
دخترهــا و پســرها بــدون ازدواج در خانه هــا می مانند، کســی 

جرئت نمی کند به ازدواج نزدیک شود.     1373/9/2     

گر چنانچه در  ا
ازدواج بحث 

مادیات عمده 
شد، این معامله 
عاطفی و روحی 
و انسانی تبدیل 

خواهد شد به 
معامله مادی. این 
گران،  معامله های 
یه های  این جهیز

سنگین، 
این چشم و 

هم چشمی ها و 
این به رخ کشیدن 

ثروت ها و پول ها 
که برخی از افراد 

غافل و بی خبر 
می کنند، ازدواج 
را در واقع خراب 

می کنند
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دین مبین اســالم، ازدواج و تشــکیل خانواده را فریضه و عملی برمی شــمرد که مرد و 
زن باید بــه آن را به عنوان یک کار الهی و یــک وظیفه بنگرنــد و در راه انجام صحیح 
گرچــه شــرعًا در زمره واجبــات ذکر  آن گام بردارنــد. از ایــن منظــر ازدواج و تشــکیل خانــواده ا
نشــده، اّما به قدری تحریــص و ترغیب شــده که اصــرار خداوند متعــال بر این امر به روشــنی 
کید بر اهّمّیت تشــکیل خانواده، این امر خطیر  قابل استنباط است. مقام معظم رهبری با تا
را پیش نیازی در جهت تربیت انســان، در رشــد فضایل، ســاخت و ساز انسان ســالم از لحاظ 
عاطفــی، روحــی و دیگــر آموزش هــا می داننــد. در ادامــه به فرمایشــات ایشــان در ســخنرانی 

نوروزی مشهد مقدس در فروردین 1398 اشاره می کنیم. 
»یک مطلبــی را عــرض کنــم.     اّواًل نعمــت ازدواج، چه برای پســر و چــه برای دختــر، نعمت 
بزرگی اســت که خیلی ها توّجه ندارند. اینکه خدای متعال به شــما توفیق بدهد و کمک کند 
که همســر خوبی پیدا کنید، یکی از بزرگ ترین نعمت های الهی است؛ این نعمت را باید شکر 
کنید. شــکر این نعمت هم به این اســت که آن شــکلی را که خدای متعال بــرای خانواده ها، 
برای زن، برای شــوهر تعیین کــرده و اخــالق خانوادگی ای را که در اســالم مقّرر شــده، به طور 
کامل رعایت کنید و قدر این زندگی را بدانید؛ ســعی کنید ان شــاءاهّلل هر چه بیشتر این زندگی 

را اسالمی کنید. این یک نکته است.
َکحوا َتناَســلوا َتکُثروا«،  کرم )ص( خواندم که »َتنا     مطلب دّوم؛ در حدیثی  از قول پیغمبــر ا
خدای متعال از مســلمان ها خواســته کــه زیاد شــوند، افزایش پیــدا کنند. واقعًا هــم این جور 
گر چنانچه عدد مّلت مســلمان حاال در یک کشــور اســالمی مثل کشــور ایــران یا در  اســت که ا
فضای اســالمی مثل اّمت اســالمی زیاد باشــد، این زمینــه و امکان برای رشــد و تعالــی در آنها 
وجود دارد؛ یعنــی وقتی که عّده زیاد اســت، افراد صالــح در آن قهرًا زیادترنــد، توانایی ها قهرًا 
گر چنانچه جمعّیت  بیشتر است، نیروی انســانی قهرًا راقی تر  اســت؛ این چون طبیعی است ا
زیاد باشــد. جمعّیت کم، مقهور واقع می شود. امروز در دنیا آن کشــورهایی که جمعّیت های 
زیادی دارند، بــه برکت آن بــه خیلی امکانات دســت یافته انــد؛ چین یک نمونه اســت، هند 
یک نمونه اســت؛ با اینکه مشــکالتی هــم دارنــد اّما در عیــن حال خود ایــن جمعّیــت زیاد به 
عنــوان یــک ارزش اجتماعــی، ارزش سیاســی، یــک ارزش بین المللــی بــرای آنهــا توانســته 
موّفقّیت هایــی را بــه وجود بیــاورد. بنابراین نســل بایــد افزایــش پیدا کنــد؛ اینکه مــن تکرار 

کید می کنم، به خاطر این است. می کنم، تأ
و البّته امروز در کشــور ما مــردم گوش می کننــد، حرفی ندارند؛ آن کســانی که این حــرف به آنها 
می رسد، حرفی ندارند و گوش می کنند منتها مسئولینی که بایستی عماًل دنبال کنند و زمینه ها 
را فراهم کنند، آن کار الزم را انجام نمی دهند. البّته مسئولین ]رده[ باال می گویند قبول داریم اّما 
مسئولین میانی درســت عمل نمی کنند؛ به هر حال افزایش فرزند باید به صورت یک فرهنگ 
دربیاید. شــما ببینیــد، در بعضی از کشــورهای غربی مثــاًل در آمریکا خانــواده ای پانــزده تا بّچه 
دارند، بیست تا بّچه دارند و از این قبیل، تشویق هم می شوند و هیچ کس مذّمتشان نمی کند. 
اّما نوبت به کشور ما که می رســد، این طرف قضّیه تشویق می شــود، یعنی کم فرزندی و مانند 

اینها. بنابراین این هم یک نکته است که ان شاءاهّلل باید مورد توّجه باشد.
    نکته آخر این اســت کــه زن و شــوهر در صراط حــق و راه حق بــه همدیگر کمــک کنید. زن 
می تواند کمــک کند به شــوهرش برای اینکــه در صراط حــق پایدار باشــد، ثابت قدم باشــد و 
پیش برود؛ مرد می توانــد همین کمک را بــه زن بکند. مثل دو شــریک، مثل دو هم ســنگر با 
هم زندگــی کنید. عمــاًل، هم در شــریعت، هــم در واقعّیت خارجــی، زن و شــوهر نزدیک ترین 
افراد به هم هســتند؛ هر چه می توانید صمیمّیــت را، صفا را، محّبت را بیــن خودتان افزایش 
بدهید. محّبــت مایه اصلِی زندگِی شــیرین خانوادگی اســت؛ ســعی کنید محّبــت را روز به روز 

افزایش بدهید که به دست خود انسان هم هست و انسان می تواند این کار را بکند.«     

 محبت ݣݣمایه ݣݣݣاصلی 
زندگی ݣݣشیرین ݣݣݣخانوادگی 

دیدگاه  مقام معظم رهبری درباره ازدواج
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دین مبین اســالم ازدواج را امری مقدس برشمرده و 
در آیــات، احادیــث و روایــات بســیاری بــر تقــدس و 
کید شده اســت. بر اساس نظر نویسنده، سبک  اهمیت آن تا
امــروز زندگی اســالمی را می توان بــه دو بخش اســالم اموی و 
کــرد. ســبک و ســلوک نــاب اســالم  اســالم فاطمــی تقســیم 
فاطمی، به نوعی اســت که افــراد می توانند بــا انتخاب های 
دنیوی خود، جایگاه اخــروی خویش را انتخــاب کنند، این 
سبک زندگی به دور از تجمل و اشرافی گری است و در مقابل 
آن، سبک زندگی جعلی اســالمی وجود دارد که همان سبک 
زندگی اســالمی اموی اســت که می تــوان آن را همان ســبک 

اسالم اشرافی دانست.

     سنگ بزرگ اشرافی گری 
یکــی از مشــکالت امــروز در جامعــه مــا، ســخت گیری های 
غیر دینــی در امر ازدواج و شــروع زندگی مشــترک اســت. رهبر 
کید بسیاری  انقالب از همان دوران ریاست جمهوری خود تأ
بر توجه و مبارزه با روحیه تجمل گرایی، اشرافی گری و چشم 
و هــم چشــمی داشــتند. موضوعاتی ماننــد تجمل گرایــی، از 
جملــه موضوعاتی اســت که در زمینــه ازدواج خودشــان را به 
خوبــی نشــان می دهنــد و شــیوع آن طــی ســال های اخیر در 
میان خانواده ها بسیار مشاهده می شــود. وقتی مادر عروس 
نمی پذیــرد جهیزیــه را کمــی جمــع و جــور بگیــرد و بــا جملــه 
کلیشــه ای ما آرزو داریم تا دخترمان را خوشــبخت کنیم یا به 
بهانه حفظ آبرو، بستن دهان مردم و جلوگیری از حرف های 
نامربــوط پشــت سرشــان رو بــه تجملگرایــی مــی آورد دقیقــًا 
کتورهایی مشــاهده می شــود که مورد توجه اســالم  همان فا

اموی است و اسالم فاطمی کاماًل با آن مخالف است.
انحراف هیچــگاه از نقطــه ای بزرگ آغــاز نمی شــود، بلکه از 
جهات پیش پــا افتاده ایجــاد می شــود، به طوری کــه آدمی 
کید  متوجه رســوخ این امر ســوء به زندگی خود نمی شــود و تا
و پافشاری بر تجملگرایی نیز از همین دسته انحرافات است 
گاهی  کــه گاه بســیاری از افــراد حتی نســبت بــه آن اطــالع و آ

کاملی ندارند.

     ازدواج آسان
گر به درون و نتیجه ازدواج های تجملگرایانه بنگریم  حال ا
دو نکته به خوبی قابل مشاهده اســت اول اینکه خانواده ها 

بگویید  ݣݣݣمی ݣݣݣݣخواهم
چگونه نباشد

مولفه های ازدواج
در سبک زندگی فاطمی

دکترفروغنیلچیزاده
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آنقدر که نگران ظواهر، تجمالت و مسائل سطحی مربوط به 
ازدواج فرزندانشــان هســتند نگران آینده و نتیجــه پیوندی 
که در حال انجام است، نیســتند و دوم اینکه بسیاری از این 
مــدل ازدواج هــا در همــان مراحــل اولیه بــا مشــکالت متعدد 
روبــه رو می شــوند و بــه ســادگی زندگــی مشــترک دو جــوان از 
کید بســیاری  بیــن مــی رود. در این خصــوص رهبر انقــالب تا
بــر تشــویق خانواده هــا و جوانــان بــه برپایــی ازدواج هــای 
آســان دارند و یکــی از مصداق هــای ازدواج آســان را، برپایی 

ازدواج های دانشجویی برمی شمرند.
گر گســترش ازدواج های آســان و بدون تجمل  افراد جامعــه ا
ماننــد ازدواج هــای دانشــجویی را ارزشــمند بداننــد مســلمًا 
کــه دامن گیــر زندگــی مشــترک جوانــان  بســیاری از آفاتــی 
اســت ریشــه کن خواهــد شــد. متاســفانه در جامعــه مــا هنــوز 
که  فرهنگ ســازی عمیقی در این زمینه صورت نگرفته، چرا
کــه در مراســم های ازدواج آســان شــرکت  کثــر زوج هایــی  ا
می کنند، مجــدد برای خــود مراســم ازدواج می گیرند که این 
خطایــی اســتراتژیک اســت، چــرا کــه هــدف برپایــی چنیــن 
مراســمی، جلوگیری و حذف تجمل گرایی اســت، نــه دوباره 
کاری و صوری گری. جامعه وقتی دچار انحطاط می شود که 
تک تک افراد آن نخواهند به صورت جدی فعالیت هایشان 
فرمــوده   مشــخص  خداونــد  کــه  قواعــدی  و  اصــول  بــا  را 

هماهنگ کنند.
وقتی تالوت قــرآن مجید مختص مراســم  ختم و ســوگواری 
باشــد افــراد جامعــه از این کتــاب آســمانی بــه عنــوان کتاب 
انسان ســاز و کتاب زندگی اســتفاده نمی کنند، بلکه می شود 
کتــاب ختــم و ســوگواری و بــه مــرور آموزه هــای ارزشــمند و 
گرانقــدر آن از زندگی هــا رخــت برمی بنــدد. در آیــه 83 ســوره 
قصص، خداوند می فرماید: خانه آخرت برای کســانی است 
که در ایــن دنیا به دنبــال برتــری و زندگی تجمالتــی و خاص 
نیســتند، در حالــی که ما چنیــن روحیــه ای را امــروزه کمتر در 

خانواده ها مشاهده می کنیم.
 

     عامل اصلی فرار از ازدواج
مراســم خواســتگاری این روزها بــه دلیل ســخت گیری های 
غیرمنطقــی بزرگترهــا برای جوانان بیشــتر شــبیه بــه میدان 
جنــگ اســت تــا آغــاز دوره تــازه و شــیرینی از زندگــی، رهبــر 
کید کردند باید از این  معظم انقالب بارها در ســخنان خود تا
مــوارد اجتنــاب شــود. البته در ایــن زمینــه افرادی بــه دنبال 
ایــن هســتند کــه حــرف حــق را بــا مصادیقــی باطــل ارتبــاط 
دهــد و به همیــن واســطه آن را رد کننــد. اما باید دانســت که 
ســخت گیری دو منظر دارد، یک منظر الزم و ضروری است و 
باید وجود داشته باشد تا جوانان دچار گمراهی و خطا نشوند 
و منظــر دوم آن ســخت گیری هایی اســت کــه بــه اصطــالح 
سنگ اندازی برسر راه پیوند جوانان اســت و رهبر انقالب نیز 

با چنین سخت گیری هایی مخالف هستند.
حــال بایــد دانســت ســخت گیری درســت چیســت. یکــی از 
گر خواســتی  مصداق هــای ایــن ســخت گیری این اســت که ا
ازدواج کنــی نگــو عاشــق شــدم. روزی دانشــجویان از رهبــر 
انقالب پرسیدند که شــروط شــما برای ازدواج فرزندانتان چه 

بود. رهبر یکی از مواردی را که بیان می کنند این اســت که به 
آنها گفتم، نگویید می خواهم همسرم چگونه باشد، بگویید 
می خواهم چگونه نباشــد و همچنین به آنهــا گفتم هیچگاه 
ج از چهارچوب زوجیت  دچار خود فریبی و عاشــق شــدن خار
نشــوید. همان طور که رهبر انقالب به دانشــجویان فرمودند 
باید توجــه کــرد کــه دل نباید پیشــقراول باشــد، بلکــه باید با 
عقل همسر آینده را ســنجید و بعد از تأیید عقل، با دل زندگی 
کــرد. دوســت داشــتن بــه تنهایــی مبنــای درســتی نیســت و 
سخت گیری در این زمینه عاقالنه است و صرف اینکه دل به 

تپش می افتد و عالقه ای ایجاد می شود هرگز کافی نیست.
ضــروری،  و  الزم  ســخت گیری های  ایــن  کنــار  در 
ســخت گیری های غیــر الزمــی نیــز هســت، کــه در بســیاری از 
کید و توجه دارند تا آنچه الزم و  موارد خانواده ها بیشتر بر آنها تا
ضروری است مانند اینکه خانواده دختر می گویند خانواده پسر 
کن پایین شهر هستند، این سخت گیری غیرعقالنی است.  سا
ســخت گیری عاقالنه می گوید باید دیــن و علم و تقــوای فرد و 
خانواده او را مورد بررسی قرار داد و سخت گیری غیرعاقالنه به 
دنبال بررســی ظواهر، تجمالت و مال و دارایی است. همیشه 
باید دانســت کــه انســان هــر چقــدر  ارزش های مــادی خــود را 
باالتــر می برد باز هســتند کســانی کــه از ما بهتــر و باالتر باشــند، 
پس تالش و توجــه بیش از حد در این راه هیچ ســود و فایده ای 
نخواهــد داشــت. حال آنکه کســب علــم و دانــش و بــاال بردن 

معنویات فردی همیشه ارزشمند بوده و هست.

      بزرگترین سرمایه زندگی مشترک
کنــار توجــه بــه ســادگی و مبــارزه بــا تجملگرایــی نــکات  در 
دیگری نیز هســت که جوانان و خانواده ها بایــد به آن توجه 
داشــته باشــند. یکــی از ویژگی هــای مهمی کــه بایــد جوانان 
کدامنی  در انتخاب همســر بــه آن توجه کنند وجــود حیــا و پا
به عنوان بزرگترین ســرمایه در زندگی مشــترک اســت. برای 
ک داشته باشــیم، باید در سال های پیش  اینکه همسری پا
ک باشــیم تــا  از ازدواج حواســمان جمــع باشــد، خودمــان پــا

ک نصیبمان شود. همسری پا
همچنین مادران نیز به عنوان نقش کلیدی در تربیت و رشد 
فرزندان باید ســعی کنند وقتی فرزندان به ســن بلوغ عبادی 
می رســند، از بلوغ عقلی و عاطفی بهره خوبی برده باشــد، هر 
اندازه این ســه بلوغ به یکدیگــر نزدیکتر باشــد، زمان طالیی 
ازدواج چنــد ســال پــس از آن اســت و همیــن موضــوع ســبب 
می شــود وقتــی دختــر جوانــی مادر شــد، از حــس مــادر بودن 

خوشحال باشد و از آن لذت ببرد.
توجه بــه ســنن و آداب قدیمی همچون ســنت واســطه گری 
نیــز در امــر ازدواج ســنتی نیــک اســت و رهبــر انقــالب نیــز به 
کید می کنند، ســنتی که از گذشته بوده  سنت واســطه گری تا
کید اهل بیت)ع( نیز قرار دارد و برایش اجر باالیی در  و مورد تا
روایت گفته شده است. واســطه گر باید با شناســایی دقیق و 
عاقالنه، نه تنها سبب پیوند دو فرد با یکدیگر شود، بلکه دو 
خانواده را به هم وصل می کند. توجه به چنین آداب و سننی 
از ارتبــاط غیرمشــروع و بــدون مرز جوانــان جلوگیــری کرده و 

انتخاب های بهتری را پیش روی جوانان می گذارد.     

وقتی تالوت قرآن 
مجید مختص 
مراسم  ختم و 

سوگواری باشد 
افراد جامعه از 

این کتاب آسمانی 
به عنوان کتاب 

انسان ساز و 
کتاب زندگی 

استفاده نمی کنند، 
بلکه می شود 
کتاب ختم و 

سوگواری و به 
مرور آموزه های 

گرانقدر  ارزشمند و 
آن از زندگی ها 

رخت برمی بندد
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زودتر بهتــر، زود که می گوییم یعنــی از همان وقتــی که دختر 
و پســر احســاس نیــاز می کنند به داشــتن همســر؛ هر چــه این 
کار زودتــر انجام گیــرد، بهتر اســت. علت چیســت؟ علت این 
اســت که اواًل برکات و خیراتی که در امــر ازدواج وجــود دارد در 
وقت خود و زودتر از اینکه زمان بگذرد و عمر تلف شــود، برای 
انســان حاصل خواهد شــد. ثانیًا جلوی طغیان های جنســی 
را می گیرد. لذا در روایــات آمده »من تزوج احــرز نصف دینه«. 
طبق این روایت معلوم می شود که نصف تهدیدی که انسان 
دربــاره دین خود می بیند از طرف طغیان های جنســی اســت 

که خیلی رقم باالیی است. 

     ابتدای جوانی 
ایشــان در خصوص بهترین زمان ازدواج همچنین فرمودند: 
مســأله احساســات جنســی در میــان جوانــان یــک دغدغــه 
اســت که تشــکیل زود هنگام خانواده می تواند ایــن دغدغه 
را برطرف کند. من دربــاره ازدواج جوانان اعتقادم این اســت 
گــر از تشــریفات و زیــاده روی هــای مربــوط بــه ازدواج که  که ا
متأســفانه امــروز در میان مــردم مــا بــه آن دامن زده می شــود 
اجتناب شــود، جوانان می تواننــد در هنگام نیــاز جوانی خود 
ازدواج کننــد. ســن جوانــی، ســنی اســت کــه بــرای تشــکیل 
خانواده بســیار مناســب اســت. متأســفانه تقلیــد کورکورانه از 
فرهنــگ غربــی، از دوران گذشــته بعضــًا ایــن عــادت غلط را 
در میــان خانواده هــای ایرانــی بــه وجــود آورده اســت که فکر 
می کنند باید ســن ازدواج به تأخیر بیافتــد و دیرهنگام ازدواج 

کنند؛ در حالی که در اسالم اینطور نیست. 
رهبر معظم انقالب با اشــاره به معیارهایــی مدنظر دین مبین 
اســالم دربــاره ازدواج فرمودند: اســالم می گویــد دختر و پســر از 
اوان احتیاجشــان ازدواج کننــد، خانــواده را تشــکیل دهنــد، 
منتظــر چــه هســتند؟ لــذا اســت می فرمایــد: »ِاّنَ َشــّرَ الّنــاِس 
الُعــّزاُب« بدترین مردم، جوانانــی َعَزبند؛ چه پســر، چه دختر، 
یعنی آن کســی کــه احتیــاج بــه زن یــا شــوهر دارد، امــا ازدواج 

نکرده، این عزب است. 
کرم )ص( اصرار داشتند  ایشان همچنین فرموده اند: پیامبر ا
جوانــان زود ازدواج کننــد. چه دخترهــا و چه پســرها البته نه 
به اجبــار بلکه با میــل و اختیــار خودشــان، نه اینکــه دیگران 
برایشــان تصمیــم بگیرنــد. مــا هــم بایــد در جامعــه خودمان 
این را رواج دهیم. جوانان در ســنین مناســب،  وقتی از دوران 
ج نشــده اند، در همان حال گرمی و شــور و شــوق،  جوانی خار
بایــد ازدواج کننــد. ایــن بــر خــالف برداشــت و تلقــی خیلــی از 
کــه فکــر می کننــد ازدواج هــای دوران جوانــی،  افــراد اســت 
کــه مانــدگاری نــدارد. درســت  ازدواج هــای زودرســی اســت 
گر امر ازدواج درست صورت  برعکس است و اینطور نیســت. ا
گیرد، ازدواج های بسیار ماندگار و خوبی هم خواهد بود و زن و 
شوهر در چنین خانواده ای کاماًل با هم صمیمی خواهند بود. 

      آرامش و دلگرمی 
حضــرت آیــت اهّلل خامنــه ای بــا اشــاره بــه تاثیــرات مثبــت 
گرفتــن در یــک  امــر ازدواج فرمودنــد: فرصــت ازدواج و آرام 
مجموعه خانــواده، یکــی از فرصت های مهم زندگی اســت. 

نه به آن شوری شور
نه به این بی نمکی!

»سِن مناسب ازدواج« چه وقتی است؟

از جمله مباحث مهمی که در تشـکیل خانواده مطرح اسـت مسـئله »سـن 
مناسـب ازدواج« اسـت. فرهنـگ غربـی در این زمینه عمـاًل نوعی گرایش به 
بی بندوبارِی جنسـی افراد در سـنین جوانی و ازدواج در سـنین میان سالی را توصیه 
و ترویـج می کنـد. امـا در نـگاه اسـالمی کـه منطبـق بـا فطـرت و مصلحـت بشـر اسـت 
ازدواج در سـنین جوانـی و متناسـب بـا شـور و شـوق ایـن دوره توصیـه شـده اسـت. 
در راسـتای تبییـن دقیـق نـگاه رهبـر انقـالب اسـالمی دربـاره موضـوع »سـن مناسـب 

ازدواج« در ادامـه گزیـده بیانـات ایشـان در سـنوات مختلـف گلچیـن شـده اسـت.  

     احساس نیاز 
یکی از مطالبــات مهم رهبر معظــم انقالب، حضــرت آیــت اهّلل خامنه ای از مســئوالن در 
زمینه مســئله خانواده »تأثیرناپذیری از غرب« اســت. ایشــان در این خصوص فرموده اند: برای 
همین مسائل خانواده و ِاعمال خشونت علیه زنان؛ هم مسئولین دولتی، هم مسئولین مجلس، 
مراقب باشــند که باز همان فرهنگ غربی را نخواهند اینجا پیاده کنند. از غرب نبایســتی تعلیم 

گرفته شود؛ از منطق عقالنِی خود ما، از فکر اسالمِی خود ما بایستی فهمیده شود. 
حضرت آیت اهّلل خامنه ای همچنین فرمودند: اسالم اصرار دارد که پدیده ازدواج در اوان خود، 
هر چــه زودتــر، از آغاز احســاس نیــاز انجام گیــرد. این هــم از اختصاصات اســالم اســت، هر چه 
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بــرای هــر دو طــرف  چــه زن و چــه مــرد ازدواج ابــزاری اســت 
برای آرامش و آسایش روحی و وســیله دلگرم شدن به تداوم 
فعالیت زندگی است. وســیله تسّلی، وســیله پیدا کردن یک 
غمخــواِر نزدیک که بــرای انســان در طول زندگی الزم اســت 
قطع نظــر از نیازهای طبیعی انســان کــه نیازهــای غریزی و 
جنسی است، مســأله تولید نســل و داشــتن فرزند هم خود از 
دلخوشــی های بزرگ زندگی اســت. ازدواج یک امــر مبارک و 
یک پدیده بســیار مفید اســت. البته مهمترین فایده ازدواج، 
همان تشــکیل خانواده اســت و بقیه مســائل، فرعی و درجه 
دو و یا پشــتوانه این مسئله اســت؛ مثل تولید نسل یا ارضای 
غرایز بشــری، اینها همــه درجه دو اســت، درجــه اول همان 

تشکیل خانواده است. 

      انگیزه اولین گام 
ایشان در ارتباط با پیش نیازهای تشکیل خانواده فرمودند: 
انگیــزه بــرای ازدواج اولین قــدم در جهــت تشــکیل خانواده 
اســت، امــا انگیــزه بایــد تبدیــل شــود بــه یــک اقــدام عملی؛ 
یعنــی ازدواج بایــد تحقــق پیدا کنــد. اینکــه خداونــد متعال 
می فرماید: ِان َیکونــوا ُفَقــرآَء ُیغِنِهُم اهّلُل ِمــن َفضِله، این یک 
وعده الهی است؛ ما باید به این وعده، مثل بقیه وعده های 
الهی که به آن وعده ها اطمینان می کنیــم، اطمینان کنیم. 
ازدواج و تشــکیل خانواده، موجب نشــده و موجب نمی شود 
که وضــع معیشــتی افراد دچــار تنگی و ســختی شــود؛ یعنی از 
ناحیه ازدواج کســی دچار ســختی معیشــت نمی شــود؛ بلکه 

ازدواج ممکن است گشایش هم ایجاد کند. 
رهبر معظــم انقالب همچنیــن فرمودنــد: ســنین ازدواج هم، 
نه به آن شــوری شــور باید باشــد که بعضی ها فکــر کردند باید 
در سنین کاماًل جوانی و زودرس باشــد، نه اینکه من آن را نفی 
گر کســی خواســت در آن سنیِن خیلی زود  کنم؛ ایرادی ندارد. ا
هم ازدواج کند، هیچ اشکالی ندارد؛ اما حاال لزومی ندارد که ما 
اصرارمان را روی آن ببریم. نه هم به آن بی نمکی که غربی ها 

انجام می دهند و در سن سی، چهل سالگی ازدواج می کنند. 

     معیار اتمام تحصیالت؟
حضرت آیت اهّلل خامنه ای با اشــاره به معیارهــای موجود در 
جامعه امروز برای ازدواج فرموده اند: رسم بعضی از تمدن ها 
و فرهنگ های وارداتی، این چیــزی بود که اروپایی ها اینجا 
وارد کردند، که باید حتمًا جوانان تحصیالتشــان تمام شود، 
شــغل پیــدا کننــد، نمی دانم شــغل هــم، حتمــًا شــغل اداری 
باشــد، بعد ازدواج کنند. دخترها هم در ســن اوایل بلوغ، که 
اصاًل معنی ندارد ازدواج، باید بمانند تا یک زن بزرگی شــوند، 
همه چیــز دنیــا را تجربــه کننــد، بعــد ازدواج کنند. این رســم 

اروپایی ها بوده و هست، خیلی هم چیز بدی بود. 
چون آنها هم کــه ازدواج را بــه تأخیر می انداختند، نــه از این 
باب که معتقــد بودند جوانــان در ســنین جوانی نیاز جنســی 
ندارند، نخیر، کامــاًل هــم درک می کردند و قبول داشــتند که 
نیاز جنســی در زمــان جوانی هســت، منتها معتقــد بودند که 
نیاز جنسی را در دوران جوانی بایســتی جوانان آزادانه تأمین 
کننــد؛ یعنی همان چیــزی که از نظر ما فســاد، فســق و گناه و 

موجب خــراب کردِن وضــع اجتماع اســت. بــرای همین هم 
کــه زن و شــوهر اروپایــی و اروپایی منــش، پیوندشــان  بــود 
یک پیوند محکم نیســت. زن و شــوهر، دوران جوانی شــان 
گذرانده انــد؛ نمی گویــم همــه، خیلی هــا اینطــور بودنــد و  را 
هســتند. آنها بدون اینکه به یکدیگر احتیاج داشــته باشند، 
بعد هم ســِر ســیری با هــم ازدواج کرده اند و اســالم این مدل 

ازدواج کردن و ارتباط زن و مرد را قبول ندارد. 

     خطای بزرگ 
ایشــان درباره تقلید از جوانان غرب نیز  فرمودند: دختر و پسر 
در غــرب، بــه خصــوص در بعضــی از جوامــع غربی، صــد کار 
می کنند تا بــه ســن ازدواج برســند. در آن جوامع ســن ازدواج 
معمــواًل باال اســت و بیــن بیســت و ســی خیلی بیشــتر از ســن 
پانزده و بیست یا هجده و بیست اســت و باالتر از سی هم که 
فراوان و بسیار معمول است. در آنجا به خصوص مردها اول 
هــزار دِر دیگر را می زننــد و بعــد دِر ازدواج را! یعنــی همه چیز را 

تجربه می کنند و دیگر برایش چیزی جدید و جالب نیست. 
رهبر معظــم انقــالب همچنیــن فرموده اند: ایــن موضوع  که 
بعضی هــا می گذارنــد ســن ازدواج را، بــرای ســال های میانی 
عمــر، که در دنیــای غــرب و تمدن غــرب معمول اســت؛ این 
 هــم مثــل اغلــب چیزهایشــان غلــط، برخــالف فطرت بشــر، 
برخالف مصلحت بشر و ناشی از این است که به شهوترانی و 

بی بند و باری اقبال دارند.

ع      ممنو
ازدواج  بــه  کــردن  اجبــار  خصــوص  در  همچنیــن  ایشــان 
گر بانــوان ما راه مورد نظر اســالم  دختران کم ســن فرمودند: ا
را بپیماینــد، یقینــًا آن ســتمی کــه در طــول تاریــخ در جوامــع 
مختلف بــر زن رفته اســت، از بین خواهــد رفــت و از آن اثری 
نخواهد ماند. واداشــتن دختران کم ســن و ســال به ازدواج، 
حرکتی در جهت تضعیف زن و نادیده گرفتن حقوق او است 
گاهی، هوشیاری  و قانون باید با آن مقابله کند و زنان نیز با آ

و رشد و معرفت خود در مقابل اینگونه تعدیات بایستند. 
رهبر معظم انقــالب همچنیــن فرموده اند: از دیدگاه اســالم، 
زن در انتخــاب همســر آزاد اســت و هیــچ کــس نمی توانــد در 
مــورد انتخاب همســر، بــر هیچ زنــی چیــزی را تحمیــل کند. 
یعنی حتی برادران دختر، پدِر دختر و خویشــاوندان دورتر که 
گر بخواهنــد بر او تحمیل  جایگاهی در میان خانــواده دارند ا
کنند که تو حتمًا باید با شخص مورد نظر ازدواج کنی، چنین 

حّق و اجازه ای را ندارند و این، نظر اسالم است. 

     تاثیر مستقیم بر باروری 
کید بــر اهمیت تولید نســل  حضرت آیــت اهّلل خامنــه ای بــا تا
فرمودنــد: بالشــک یکــی از چیزهایــی کــه بــاروری را محدود 
می کند، بــاال رفتن ســّن ازدواج اســت؛ ایــن یکــی از کارهایی 
اســت که بایــد در کشــور دربــاره اش باید فکر شــود. چرا ســّن 
ازدواج در کشــور ما باال رفته؟ مگر جوان هفده ســاله، هجده 
ساله، نوزده ساله، احتیاج ندارد به اطفاء نیاز جنسی و غریزه 

جنسی؟ ما باید به این فکر کنیم.      

واداشتن دختران 
کم سن و سال به 
ازدواج، حرکتی در 
جهت تضعیف زن 

گرفتن  و نادیده 
حقوق او است 
و قانون باید با 
آن مقابله کند و 

گاهی،  زنان نیز با آ
هوشیاری و رشد 

و معرفت خود 
در مقابل اینگونه 
تعدیات بایستند
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که اصاًل به چنین مســائلی به صورت علمی توجه نمی کنند و 
کتفــا می کنند. با پیچیده تر شــدن  تنها به رســومات قدیمی ا
شــرایط اجتماعی، ما نیاز به آمــوزش را در خانواده ها بیش از 

پیش احساس می کنیم.
 متأســفانه امــروزه شــاهد هســتیم بســیاری از جدایی هــا در 
مرحلــه عقــد اتفــاق می افتــد، بنــده همیشــه دوران ابتــدای 
زندگــی مشــترک را بــه قطــاری کــه می خواهــد ریــل خــود را 
تغییــر دهــد تعبیــر می کنــم، ایــن عــروس و دامــاد هــم دقیقًا 
می خواهنــد ریل زندگــی خود را عــوض کننــد و از نقش دختر 
و پســر خانواده بــه نقش همســر یک خانــواده جدیــد تبدیل 
می شــوند. ایــن دگرگونــی نقــش، در محیطــی بــا آرامــش و 
بدون دخالت دیگــران باید انجام شــود، در حالی که به علت 
عدم آمــوزش صحیــح خانواده ها، آنهــا معمواًل بــا دخالت ها 
و تصمیم گیری هــای خــود بــه ازدواج هــا ضربــه می زننــد. 
پس در وهله نخســت مــا به یــک آمــوزش کالن نیازمندیم تا 
خانواده ها بیدار شوند و میزان اهمیت و ارزش مسئله ازدواج 

را به درستی درک کنند. 

رهبر معظم انقــاب ازدواج را امری دینــی معرفی می کنند 
کیــد فراوان  کــه در دین و ســیره اهل بیت)ع( نیــز به آن تأ
شــده، امــا ایــن امــر دینــی در جامعــه مــا تبدیــل بــه یــک 
کــه در مهریه هــای ســنگین و  موضــوع اقتصــادی شــده 
جشــن های پرهزینــه ازدواج ظهــور می یابــد، تأثیــر ایــن 

ج ها و آینده جامعه چیست؟ دگرگونی بر زو
متأســفانه در حــال حاضر شــاهد هســتیم بعضــی از زوج های 
جــوان در ازدواج به فکر منافع فردی هســتند تــا منافع زندگی 
زوجیتی خود. به همین دلیل شــاهد مهریه های بســیار زیاد، 
جهیزیه های ســنگین و جشــن های تجمالتی هســتیم. این 
یک آسیب بزرگ برای جامعه است. ما نیاز به یادآوری داریم 
که قوانین اســالم در ابتــدا برای بهتر شــدن زندگــی دنیوی ما 
وضع شده اند و پس از آن برای رســیدن به کمال اخروی باید 
مورد اســتفاده قــرار گیرنــد. در حالــی که مــا بســیاری از نکات 
گرفته ایــم. به طــور مثــال  و ســفارش های اســالم را نادیــده 
تهیه مســکن به عنوان وظایف مــرد در بحــث پرداخت نفقه 
شناخته شــده، اما مرد می تواند با توجه به درآمد و توان مالی 
خود انتخاب کند که چه نوع مسکنی را برای تشکیل زندگی 
انتخــاب کند. امــا امــروزه خرید مســکن را جزو شــرایط ضمن 
عقــد می بینیم کــه واقعًا از تــوان یک جــوان با درآمــد معمول 
ج اســت، یا تهیــه لوازم زندگی طبق ســنت اســالم  جامعه خار
جزو وظایــف مرد اســت، امــا در جامعــه ما تهیــه لــوازم زندگی 
به عنوان جهیزیه بر عهده خانواده دختر گذاشته شده و اتفاقًا 
برای تفاخر بیشتر مراســم هایی نظیر »جهاز برون« راه افتاده 
اســت که منزل تبدیل به یک نمایشــگاه لــوازم خانگی  برای 

نشان دادن وسایل زندگی به دیگران می شود. 
این تفکر از خانواده بــه فرزندان نیز منتقل می شــود. پدرانی 
مراجعــه می کننــد و بیــان می دارنــد کــه دختران شــان توقــع 
جهیزیــه مفصل و پرهزینــه دارنــد در حالی که امکانــات مالی 
پــدر چنیــن اجــازه ای را نمی دهــد و همیــن باعــث اختالف و 

کدورت در خانواده ها می شود.

کــه خانواده هــا  امــروز در جامعــه شــاهد آن هســتیم 
نســبت به ازدواج فرزندان خود بی تفاوت یا کم توجه 

هستند، دلیل این امر چیست؟
بی تفاوتــی خانواده هــا نســبت بــه ازدواج فرزنــدان ناشــی از عــدم 
آموزش صحیح خانواده نســبت به امر ازدواج اســت. فاصله علمی 
فرزنــدان بــا والدیــن افزایــش یافتــه اســت. به طــور مثــال مهــارت 
اســتفاده از وســایل ارتباط جمعی جدید، در جوانــان به راحتی وجــود دارد اما والدیــن به ویژه 
افرادی که اجبــاری به اســتفاده از این وســایل ندارند به نــدرت در این فضا حضــور می یابند. 
این یکی از مظاهر ســبک زندگی است که در نســل فرزندان و والدین تفاوت فاحشی دارد. پدر 
و مادرها نیاز دارند تا با حساسیت این فضا آشنا شــوند و درک کنند که فرزندشان برای ورود به 

ازدواج چه ویژگی هایی دارد و همچنین فاقد چه ویژگی هایی هست.
عــالوه  بــر ایــن شــخصی کــه قــرار اســت دامــاد یــا عــروس ایــن خانــواده شــود بایــد دارای چه 
ویژگی هایی باشد. متأســفانه بســیاری از خانواده ها در ارتباط با ازدواج به بنده بیان می کنند 

که ݣݣعشق ݣݣآسان ݣݣنمود اول
چه چیزهایی باعث دوام ازدواج می شود؟

کـه در میـان اقشـار مختلـف  امـر ازدواج بـا وجـود تمـام ارزش و احترامـی 
جامعـه دارد ایـن روزهـا از سـوی جوانـان و خوانواده هـا مـورد بی مهـری 
و بی توجهـی قـرار گرفتـه اسـت. در همیـن راسـتا و در جهـت بررسـی موانـع ازدواج 
و راه حل هـا موجـود گفتگویـی بـا دکتـر طاهـره همیـز، اسـتاد و مشـاور امـور خانـواده 

انجـام شـده کـه در ادامـه می خوانیـد.  
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همین نــگاه اقتصادی بــه امــر ازدواج باعث شــده بســیاری از 
خانواده هــا بــرای تأمین جهیزیــه و یــا تأمین مخارج مراســم، 
ازدواج فرزندان شان را به تأخیر بیاندازند. پس باعث باال رفتن 
سن ازدواج جوانان نیز شــده اســت. این بدعت ها برای آینده 
جامعه ما بسیار خطرناک اســت. ما به یک تجدید نظر جدی 
در این زمینه نیازمندیم. مادرانی با چشــم اشــک آلود به بنده 
مراجعه می کنند و می گویند هنوز بسیاری از وسایل دخترمان، 
یک بار استفاده نشــده بود که طالق گرفت. خب این حجم از 
هزینه و تجمل چه فایده ای برای این جوانان داشــته است؟ 
اتفاقــًا هرچقدر ایــن نگاه نفع شــخصی و تفاخر بیشــتر باشــد، 

آسیب های بیشتری به این خانواده نوپا وارد می شود. 

از  ازدواج،  دربــاره  انقــاب  رهبــر  اخیــر  ســال های  در 
کلیــدواژه ای بــه نــام »ازدواج آســان« اســتفاده کرده انــد 
که ایــن اصطاح در ابــاغ سیاســت های کلی خانــواده از 
ســوی ایشــان نیز آمده اســت. از نظر شــما ازدواج آسان 

دارای چه ویژگی هایی است؟
از تعقــل و  بــا اســتفاده  کــه  ازدواج آســان ازدواجــی اســت 
دوراندیشی، و بر اساس تأمین نیازهای اصلی صورت بگیرد. 
یعنی ازدواجی که به دور از فضای چشــم و هم چشمی و فخر 
فروشــی و براســاس نیاز واقعــی یــک زوج جوان انجام شــود. 
ما باید به ببینیــم واقعًا یک زوج جــوان در ابتدای زندگی چه 
کیفیت و کمیتــی از لــوازم زندگی را نیــاز دارند، همــان را تهیه 
کنیــم. می توانیم هزینه ای کــه برای تهیه جهیزیه و مراســم 
ازدواج در نظر گرفته ایم را در اختیار عروس و داماد قرار دهیم 
تا خودشــان با توجه به نیازی که دارند از آن اســتفاده کنند. 
بنده زوج های جوانی را دیده ام که با تعقل و منطق ستودنی 
گیــر و پرهزینــه ازدواج چشم پوشــی  از تکلفــات دســت و پا
کرده انــد و آن هزینه را صــرف خرید منــزل کرده انــد. اتفاقًا در 
این موارد می بینیم زوج های جوانی که به فکر نفع شخصی 
خود نیســتند، از بزرگترهای خــود نیز رفتار پخته تری نشــان 
می دهنــد و آینده نگــری بهتــری دارنــد. ازدواجــی که ســاده 
باشــد و با اصــول اســالمی برگزار شــود قطعــًا دوام بیشــتری از 
ازدواج خودخواهانــه و ظاهرگرایانــه دارد. بنــده پیشــنهاد 
می کنم بــه خانواده ها که به جای تن دادن به آداب و رســوم 
فعلــی جامعــه، خودشــان یــک جلســه صمیمــی و بــا حضــور 
عروس و داماد برگزار کنند و بدون تعارفات معمول، واقعیت 
زندگی این جوان ها را ببینند و تصمیم بگیرند که چه لوازمی 
نیاز زندگی این دو جوان اســت و چــه اندازه تــوان مالی برای 
کمک بــه ایــن دو وجــود دارد. عــده ای ممکن اســت بگویند 
که ما توان مالی باالیی داریم و شــأن ما این نیســت که ساده 
برگزار کنیم. این یک سخن اشــتباه است که به دلیل تمکن 
مالی، روح ساده زیستی در نظر گرفته نشود و به جریان تفاخر 

و ظاهرگرایی دامن زده شود.
ما نیــاز داریم یک برنامه ای با اصول اخالقی و شــرعی اســالم 
تدوین کنیم تا این برنامه جایگزین آداب و رســوم نابسامان 
خ دهــد، عقالی جامعه  گر چنین اتفاقی ر فعلی شــود، قطعًا ا

آن را قبول خواهند کرد و در جامعه رواج خواهد یافت.

کــه بخــش  از صحبت هــای شــما مشــخص می شــود 
اعظمی از مشــکات پیرامون ازدواج مربوط به مســائل 

فرهنگی است نه مالی، درست است؟
گر فرهنگ ما اصالح شود و بتوانیم دید  بله همینطور اســت، ا
جامعــه را نســبت بــه موضــوع ازدواج و چگونگــی آن اصــالح 
گر مــا بتوانیــم از  کنیــم بســیاری از مشــکالت حــل می شــود. ا
طریق صــدا و ســیما و همچنیــن دیگر رســانه ها بــه جوانان و 
ک هــای ازدواج، نــوع  خانواده هــا پیرامــون نــوع تربیــت، مال
برخورد بــا ازدواج و کیفیت برگــزاری آن یــک آموزش صحیح  
بدهیم، جامعــه اصــالح خواهد شــد. همچنیــن می توانیم با 
آموزش درست مشکالت پس از ازدواج را نیز حل کنیم. برای 
مثال امروزه شاهد هستیم بسیاری از خانم ها، به دلیل تأمین 
نیاز مالی خانواده در بیرون از منزل مشغول به کار هستند. در 
صورتی که بنابر قانون اســالم و همچنین ســیره اهل بیت)ع( 

وظیفه تأمین نفقه بر عهده مرد خانواده است. 
گر از سنین دبیرستان به پسران خود بیاموزیم که خداوند  ما ا
بــه دلیــل ارزشــی کــه بــرای شــما قائــل اســت وظیفــه تأمین 
ج زندگــی زناشــویی را بــر عهــده مــرد گذاشــته اســت و  مخــار
همچنین قانون و عرف و اخالق اجتماعی نیــز این وظیفه را 
به شما محول کرده است، در این حالت دیگر شاهد نیستیم 
که مــرد خانــواده خــود را بــه سســتی و کاهلــی بیانــدازد تا زن 
هم مجبــور بــه اشــتغال بیــرون از خانــواده شــود. همچنین 
بــا کاهــش اختــالط زن و مــرد در فضــای بیــرون از خانــواده 
ع کاهش  آمــار بســیاری از رفتارهــای نامتعــارف و خالف شــر
می یابد و بنیان خانواده نیز مســتحکم تر می شود. رابطه زن 
و شوهر بسیار گرم می شود، وقتی زن می بیند شوهرش برای 
زندگی اش از جان مایه می گذارد دیگر با آرامش خاطر ســکان 
زندگــی را بــه دســت شــوهر می ســپارد و مــرد نیــز عــزت نفس 
می یابد و هیچ نیاز عاطفی، جســمی و روحی خــود را بیرون از 

خانواده جستجو نمی کند. 
ما بایــد بتوانیم در تربیت پســران خــود آن صفاتــی را که ائمه 
کرده انــد، بــه وجــود  معصومیــن )علیهم الســالم( ســفارش 
بیاوریــم و تقویــت کنیــم. پســران مــا بایــد متعهــد، شــجاع، 
امین و بــا تقوا تربیت شــوند. ســه نکته بــرای تربیت پســران 
ضروری اســت، نخســت اینکه مهــارت کســب درآمــد را باید 
در پســران خود تقویت کنیم، به راحتی قابل مشــاهده است 
کــه جوانانی حتــی پس از اخــذ مدرک دکتــری قادر به کســب 
درآمد نیستند. همچنین پســران را در کارهای جاری خانه و 
خانواده دخالت دهیم و مســئولیت بر دوش آنها قرار دهیم و 
در آخر ضروری اســت تا پســران با عزت نفس و بــا تقوا تربیت 
شــوند تــا از لغــزش در جامعــه مصــون باشــند. دختــران ما در 
کنــار چنیــن شــوهرانی آرامــش می یابنــد و فرزندانــی متخلق 
به اخالق نیــک را تربیــت می کنند. همچنین بــرای دختران 
ما باید ایــن آموزش داده شــود که نوع ارتباط شــان با همســر 
و خانــواده همسرشــان بنابر آیه »تعاونــوا علی آلبــر و التقوی« 
باشــد. بســیاری از مشــکالتی که از ناحیــه دختر پدیــد می آید 
گر مــا بتوانیم این  بر مبنای نداشــتن چنیــن مهارتی اســت. ا
مهارت هــا و خصلت هــا را در نســل آینــده تقویت کنیــم قطعًا 

ازدواج آسان، پایدار و بانشاط صورت می گیرد.     

گر فرهنگ ما   ا
اصالح شود 
و بتوانیم دید 

جامعه را نسبت 
به موضوع ازدواج 

و چگونگی آن 
کنیم  اصالح 

بسیاری از 
مشکالت حل 

گر  می شود. ا
ما بتوانیم از 

یق صدا و  طر
سیما و همچنین 

دیگر رسانه ها 
به جوانان و 

خانواده ها پیرامون 
نوع تربیت، 
مالک های 

ازدواج، نوع 
برخورد با ازدواج 
و کیفیت برگزاری 
آن یک آموزش 

صحیح  بدهیم، 
جامعه اصالح 

خواهد شد
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جمیــل نباشــد، دوســت داشــت او را جمیــل می بینــد. وقتی 
کسی را دوســت نداشــت هر چقدر هم جمیل باشــد به نظر او 

جمیل نمی آید. 

     مرد قوام است و زن ریحان
اســالم مرد را قوام و زن را ریحان می داند. این نه جسارت به 
زن است نه جســارت به مرد. نه نادیده گرفتن حق زن است 
نه نادیده گرفتن حق مرد؛ بلکه درســت دیــدن طبیعت آنها 
اســت. ترازوی آنها هم اتفاقًا برابر اســت؛  یعنــی وقتی جنس 
لطیف و زیبا و عامل آرامش و آرایش معنوی محیط زندگی را 
در یک کفه می گذاریم و این جنس مدیریت و کارکرد و محل 
اتکا بودن و تکیه گاه بودن برای زن را هــم در کفه دیگر ترازو 
می گذاریــم، این دو کفــه با هــم برابر می شــود. نــه آن بر این 

ترجیح دارد و نه این بر آن. 

     محبت و وفاداری
گر در زندگی محبت وجود داشت، سختی های بیرون خانه  ا
آســان خواهد شــد. بــرای زن هــم ســختی های داخــل خانه 
آســان خواهــد شــد. در ازدواج، اصــل قضیــه محبت اســت. 
دخترها و پســرها ایــن را بدانند. ایــن محبتی که خــدا در دل 
شــما قرار داده حفــظ کنید. دختــر و پســر، عــروس و داماد به 
هم محبت بورزند؛ چون آن محبت مالطی اســت که اینها را 
برای هم حفظ می کند، در کنار هم نگه می دارد و نمی گذارد 
از هم جدا شوند. محبت خیلی چیز خوبی است. محبت که 

بود وفاداری هم هست. 

     از مراسم عروسی آغاز کنید
در همــه امــور زندگی تــان ســادگی را رعایت کنیــد. اولش هم 
گر  از همیــن مراســم ازدواج اســت، از اینجا شــروع می شــود. ا
ســاده برگــزار کردید قــدم بعــدی اش هم می شــود ســاده و اال 
شــما که رفتید آن مجلس کذایــِی مثل اعیان و اشــراف های 
طاغوت را درســت کردیــد، بعد دیگــر نمی توانیــد بروید توی 
خانه کوچکی مثــاًل با وســایل مختصــری زندگی کنیــد. این 
جور نمی شود دیگر. چون خراب شــده و از دست رفته است. 
از اول، زندگــی را پایه اش را براســاس ســادگی و ساده زیســتی 
بگذارید تا زندگــی بر خودتان، بر کســانتان و بر مــردم جامعه 

انشاهّلل آسان شود. 

     تشریفات ساده 
گر نگاه کنید به تشریفات ازدواج در میان اقوام مختلف،  شما ا
خواهیــد دیــد در اســالم تشــریفات ازدواج ســاده اســت. البته 
جشن و سرور و اینها عیبی ندارد، هرکس هر مقداری که مایل 
اســت، اما اینها جــزو دین و تشــریفات رســمی و دینــی ازدواج 
نیســت. هــر کــس خواســت می توانــد انجــام دهــد، هرکــس 
نخواســت، نه. اینکه حتمًا باید برونــد در یک معبــدی و زانو 
بزنند جلوی کسی و چه بکنند و مراسمی که در جاهای دیگر 
وجود دارد، در اســالم نیســت. در اســالم، یک صیغه ای است 
شــرعی که باید خوانده شــود. البته در اســالم بــرای معامالت 
گون، معامالتی که اهمیتش کمتر از ازدواج است، شاهد  گونا

     زن و مرد تنها 
خدای متعــال از زن و مــرد تنها خوشــش نمی آید، مخصوصــًا آنهایی کــه جوانند و بار 
اولشــان اســت. مخصــوص جوان ها هم نیســت. خــدای متعــال از زندگــی مشــترک و مزدوج 
خوشــش می آید. آدم تنها، مــرد تنهــا و زن تنها کــه همه عمــر را به تنهایــی می گذرانــد، از دید 
اسالمی چیز مطلوبی نیست. مثل یک موجود بیگانه است در مجموعه پیکره انسانی، اسالم 

این طور خواسته که خانواده، سلول حقیقی مجموعه پیکره جامعه باشد نه فرد تنها. 

     مال و جمال، یا کمال؟ 
گر چنانچه کســی به خاطر مال و جمال ازدواج کند، طبق روایت ممکن اســت خدای متعال  ا
گر چنانچه برای تقوا و عفاف قدم  مال و جمال را به او بدهد و ممکن هم هست که ندهد. اما ا
بگــذارد و ازدواج بکند، خدای متعال به او مــال هم خواهد داد جمال هــم خواهد داد. ممکن 
اســت کســی بگوید جمال که اعطا کردنی نیســت؛ یک کســی یا جمال دارد یا ندارد! معنایش 
گر انسان کســی را خیلی هم  این اســت که چون جمال در چشــم شــما و دل و نگاه شماســت، ا

اصل قضیه، محّبت است
راهنمای تشکیل یک خانواده سالم

رهبر معظم انقالب، آیت اهلل خامنه ای توجه خاصی نسبت به امر مقدس 
ازدواج دارنـد و در ایـن خصـوص بیانـات راهگشـا و کارآمـدی را خطـاب بـه 
جوانـان و خانواده هـای ایشـان فرموده انـد کـه توجـه و بـه کار بسـتن آنهـا می توانـد 
بسیاری از مسائل مربوط به تشکیل خانواده را در جامعه از سر راه جوانان بردارد. 

در ادامه گزیده از بیانات رهبری در سنوات مختلف درباره ازدواج را می خوانیم.  
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کم  ج در محا می گیرند. حاال هــم که مقررات ثبــت اســت و در
کز ثبت رســمی اســت و هیــچ تشــریفاتی نــدارد؛ می توانند  مرا

خیلی راحت و بدون تشریفات این ازدواج را انجام دهند. 

     شکستن سّنِت جاهلی 
کرم  )ص( باشد،  ع مهر است؛ که نبی ا خود آن کسی که مشّر
که از همه کائنات باالتر اســت و دختر مطهــره و عزیزه او که از 
همه زنــان عالــم از اولیــن و آخرین باالتر اســت و شــوهر او که 
امیر المؤمنین علیه الّسالم باشــد که از جمیع خالیق از اولین 
و آخریــن بعــد از پیامبــر )ص( باالتر اســت، بــرای ایــن دو که 
جــوان بودند، زیبــا بودند، عنــوان داشــتند، محتــرم بودند، 

اّول شخص مدینه بودند، دیدید پیغمبر چقدر مهر قرار داد؟
پیامبر )ص( آمــد وهمه اینهــا را شکســت، بــرای اینکه مانع 
پســرها  و  دخترهــا  ازدواج  از  مانــع  اینهــا  می شــود.  ازدواج 
می شــود. گفــت ایــن چیزهــا را رهــا کنیــد. ازدواج شــروعش 
آسان است. از لحاظ  شــرایط مادی ســهل ترین است، آنچه 

که در ازدواج مهم است رعایت های بشری و انسانی است.

     چرا اصرار بر ۱۴ سکه؟
اینکه می بینید ما گفتیم 14 ســکه بیشــتر را عقــد نمی کنیم، 
نه برای این است که چهارده سکه بیشــتر اشکالی در ازدواج 
ایجــاد می کنــد خیر. چهــارده هــزار ســکه هــم باشــد، ازدواج 
اشــکالی ندارد و فرقی ندارد. این اســت کــه آن جنبه معنوی 
ازدواج، غلبــه پیدا کنــد برجنبه مــادی. مثل یــک  تجارت و 
گر تشــریفات را کم  معامله نباشــد. داد و ســتد مادی نباشد. ا

کردید، جنبه معنوی تقویت خواهد شد. 
در ازدواج، آنچه که اتفاق می افتد، یک حادثه و پیوند انسانی 
گرچه یک مالی هم در بین  است، نه یک معامله پولی و مالی، ا
ع مقّدس اســالم، آن مال جنبــه نمادیــن دارد.  هســت در شــر

جنبه رمزی دارد. خرید و فروش و بده بستان نیست. 

     چشم و هم چشمی 
خانواده هــا روی چشــم و هــم چشــمی، جهیزّیــه را بــرای 
کــه ایــن معضــل را  خودشــان یــک معضــل می کننــد. بعــد 
خودشــان به یک نحوی تحّمــل کردند، تــازه نوبت دیگران 
اســت که رنج این معضل را ببرند. برای خاطــر این که وقتی 
شــما در جهیزّیه دخترتــان این همه وســایل درســت کردید، 
بعد کسانی که دیدند، تکلیف آنها چیست؟ این چشم و هم 
چشــمی ها آخر به کجــا خواهد رســید؟ این همان مشــکالتی 

است که درست خواهد شد. اسالم می خواهد اینها نباشد. 

     تقلید از خاندان پیامبر )ص( 
بــود.  )س(  زهــرا  حضــرت  عالــم،  دخترهــای  بهتریــن 
بهتریــن پســرهای عالــم و بهتریــن دامادهــا هــم، حضــرت 
امیرالمؤمنین)ع( بــود. ببینید اینهــا چگونــه ازدواج کردند؟ 
هزاران جــوان زیبــا و بــا اصــل و نســب و قدرتمنــد و محبوب 
به یــک تار مــوی علــی ابــن ابیطالــب)ع( نمی ارزند. هــزاران 
دختر زیبا و با اصل و نســب هم به یک تار موی حضرت زهرا 
)س( نمی ارزنــد. آن هایــی که هــم از لحــاظ معنــوی و الهی 

آن مقامــات را داشــتند، هم بــزرگان زمــان خودشــان بودند. 
ایشان دختر پیامبر اسالم )ص( بود. رئیس جامعه اسالمی، 
کم مطلق. او هم که ســردار درجه یک اســالم بود. ببینید  حا
چطوری ازدواج کردند؟ چه جور مهریه کم، چه جور جهیزّیه 
کم. همه چیــز با نام خدا و یــاد او. اینها برای ما الگو هســتند. 
همان زمــان جاهالنــی بودند که مهریه دختران شــان بســیار 
زیاد بود مثــاًل هزار شــتر. آیا اینهــا از دختــر پیامبــر )ص( باالتر 
بودند؟ از آنها تقلید نکنید. از دختر پیامبر )ص( تقلید کنید، 

از امیر المؤمنین)ع( تقلید کنید. 

جهیزیه بهترین عروس عالم
کرم )ص(  بهترین دخترهای  شما نگاه کنید به دختر پیغمبر ا
عالم، فاطمه زهــرا )س( بود. بهتریــن زنان اّولیــن و آخرین. 
هرگز دختــری بــه آن خوبی، بــه آن شــرافت و بــه آن عظمت 
نیامده اســت همه زنــان عالــم از اّول تا آخــر در مقابــل او مثل 
خدمتکارهایی هستند. مثل ذّراتی هستند در مقابل خورشید 
جهان افروز. شوهرش هم امیر المؤمنین)ع(، بهترین مردان 
گــر همــه فضائــل و مکارم شــان را جمــع کنیــم. همه  عالــم. ا
مــردان عالم بــه یک ناخــن او هــم نمی رســند؛ ایــن دو مظهر 

عظمت، مظهر زیبایی و فضیلت، با یکدیگر ازدواج کردند.
جهیزّیه شان همان چند قلم ارزان قیمتی بود که در کتاب ها 
نوشــته اند. ضبط کرده اند: یــک تّکه حصیر، یــک تّکه لیف 
خرما، یک دست رختخواب  و یک دستاس، یک کوزه، یک 
گــر چنانچه به پــول امــروز روی همدیگر  کاســه. همه اش را ا

بگذارند، معلوم نیست که چند هزار تومان بیشتر بشود.
همــان مهرّیــه را از امیرالمؤمنیــن)ع( گرفتند و پولــش را دادند 
جهیزیه مختصــری را فراهم کردنــد و بردند خانه شــوهر. حاال 
ما نمی گوییــم دخترهای مــا مثل فاطمــه زهــرا )س( جهیزّیه 
بگیرند. نه دخترهای ما مثل فاطمه زهرا هســتند و نه خود ما 
مثل پدر ایشان و نه پســرهای ما مثل امیرالمؤمنان)ع( شوهر 
فاطمه زهرایند. ما کجا آنها کجا؟! از زمین تا آسمان با هم فرق 
داریم، امــا معلوم می شــود راه، آن راه اســت.جهت، آن جهت 
اســت. جهیزّیه را مختصــر بگیرید. به ایــن و آن نــگاه نکنید، 
ج زیــادی نکنیــد. کار را بــرای انســان کــه ندارنــد مشــکل  خــر
نکنید.  جهیزیه فاطمه زهرا )س( به قدری بود که شاید دو نفر 
آدم با دســت می توانســتند از این خانه بردارند ببرند آن خانه. 
کرم  ببینیــد افتخــار اینهاســت. ارزش اینهاســت. آیــا پیامبــر ا
گر  )ص( نمی توانســتند یک جهیزّیه مفصل تشــکیل دهند؟ ا
پیامبر )ص( اشاره ای می کردند، این مسلمانانی که در اطراف 
ایشــان بودند، بعضی هایشــان هم آدم های متمّکنی بودند، 
پول هم داشتند از خدا می خواستند که بیایند و یک هدیه ای 
بدهند، کمکــی بکند، نکردند. چــرا نکردند؟ بــرای اینکه من 
و شــما یاد بگیریــم. و ااّل بنشــینیم و تعریف کنیم و خوشــمان 
بیاید و بعد هــم یاد نگیریم، چــه فایده ای دارد؟ اســتفاده اش 
را نمی بریــم. نســخه طبیــب را که انســان نبایــد بگــذارد روی 
طاقچه تماشــا کنــد. بایــد عمــل کنیــم تــا بهــره اش را ببریم. 
رژیم غذایی را باید عمل کنید تا فایــده اش را ببرید. اینها رژیم 
غذایی روح اســت، رژیم غذایی صّحت جامعه است. صحت 

خانواده است باید عمل شود. ساده برگذار کنید.      

اینکه می بینید 
ما گفتیم ۱۴ سکه 

بیشتر را عقد 
نمی کنیم، نه 

برای این است 
که چهارده سکه 

بیشتر اشکالی 
در ازدواج ایجاد 

می کند خیر. 
چهارده هزار سکه 
هم باشد، ازدواج 

اشکالی ندارد 
و فرقی ندارد. 
این است که 

آن جنبه معنوی 
ازدواج، غلبه 

پیدا کند برجنبه 
مادی. مثل یک  
تجارت و معامله 

نباشد. داد و ستد 
مادی نباشد. 

یفات را  گر تشر ا
کم کردید، جنبه 
یت  معنوی تقو

خواهد شد
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کارهــای عبــادی و خداپســندانه دیــن اســالم در نمــاز و روزه 
و حج... خالصــه می شــود و هرگــز به ایــن فکــر نمی کنند که 
بوســیدن و محبت کردن به فرزندان نیز عملی خداپسندانه 
اســت. چنین تفکراتی نشــان می دهد کــه افراد توجــه الزم را 
به روایــات و احادیــث ندارنــد؛ زیرا در حــوزه خانــواده روایات 
بســیاری اســت که کارهای ســاده و گاه پیش پا افتــاده ای را 
عملی عبادی بر می شــمرد. به عنوان مثال حدیث داریم که 
وقتی مردی لقمه در دهان همسر خود می گذارد، نفر سوم آن 
ســفره فرشــتگان الهی اســت یا در روایت دیگری آمده مردی 
کــه بــرای تهیــه رزق خانــواده خــود تــالش می کنــد، هماننــد 

جهادگری در راه خدا است. 
از دیگــر ابعــاد و آثــار مقــدس دانســتن امــر ازدواج دو بخــش 
تکلیفــی و وضعی اســت. باخــت در زندگــی مشــترک، باخت 
مشترک است و فرد نمی تواند همسر خود را بدبخت کند مگر 

اینکه خودش هم بدبخت شود. 
مــادران باید بــه این نکتــه توجه داشــته باشــند و هیچ وقت 
فرزندشــان را علیــه همســران تحریــک نکننــد، چرا کــه این 
نه تنها زندگــی فرزنــدان را تلخ می کنــد، بلکــه پایه های یک 

خانواده را سست می کند.

هنر موازنه
میان
 اولویت ها

تبیین چالش های زندگی
خانوادگی، اجتماعی
برای زنان

دکترفهیمهفرهمندپور

چالـش  موضوعـات  جملـه  از  جوامـع  در  زنـان  حضـور  ضـرورت  و  نقـش   
برانگیـزی اسـت کـه طـی دهه هـای اخیـر بـه ابعاد مختلـف آن بیـش از پیش 
پرداختـه شـده و رهبـر معظـم انقـالب نیـز تاکنـون سـخنان بسـیاری در این خصوص 
بیـان فرموده انـد. مبحـث زن و خانـواده نیـز از جمله زیر مجموعه هـای این موضوع 
اسـت که در مطلب ذیل به بررسـی مجموعه فرمایشـات و دیدگاه های رهبر معظم 

انقـالب در ایـن بـاره می پردازیـم.  

     امر مقدس
براســاس دیدگاه هــا و نظــام گفتمانی مقام معظــم رهبری 
در مــورد جایگاه و محتــوای مســائل زنــان و خانــواده، در این حوزه 
چند مبنا و اصــل وجود دارد که اصــل و مبنای اول، نــگاه به ازدواج 
کاوی تفکــرات  و خانــواده بــه عنــوان یــک امــر مقــدس اســت. وا
سکوالریسمی نشانگر این نکته است که تمام تالش جریان سکوالر 
بر آن اســت تا تقدس و مقــدس بــودن ازدواج را در میان افــراد جامعــه از بین ببــرد و از اهمیت و 
ارزش آن بکاهد، چرا که وقتی امری مقدس باشد و افراد جامعه به عنوان امری ارزشمند به آن 

بنگرند، از صدمه و هجمه ها در امان خواهد بود. 
رهبر معظم انقــالب تعبیــری در این خصــوص دارنــد؛ ایشــان می فرماینــد: در تمامــی ادیان، 
مراســم ازدواج امری مذهبی اســت که در مکان مذهبی و مقدس ادیان و با حضور و به وسیله 

روحانی دینی آنها برگزار می شود. 
پیامبر )ص( نیز در بیان عظمت امر ازدواج می فرماید: هیچ بنایی در اسالم از خانواده و ازدواج 
باالتر نیست و ایشان طالق را هم بدترین حالل بر می شــمرند. ما باید در زمینه نگاه و پژوهش 
نســبت به ازدواج به عنوان امــری مقدس به متــون دینی همچــون قرآن کریم رجــوع کنیم. 

برای مثال خداوند در قرآن کریم می فرماید: »و من آیاته ان جعل لکم من انفسکم ازواجا...«
گر از این منظر بــه ازدواج به عنوان امری مقدس نگاه شــود، ازدواج از اولویت بیشــتری  حال ا
برخوردار خواهد شد و همانند سایر کارهای مقدسی که در زندگی روزمره نسبت به باقی کارها 
اهمیت باالتری دارند مانند نماز خواندن مورد توجه بیشتر قرار خواهد گرفت. به اعتقاد برخی 
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     هویت خانواده
ح در حوزه زن و خانواده، نگاه به خانواده به  اصل دیگر مطر
عنوان یک هویت دوگانه اخالقی و حقوقی است. موضوعی 
کثر  که جامعــه ما غالبــًا دربــاره آن دچار مشــکل اســت، زیــرا ا
افراد جامعــه به خانــواده به صــورت تک بعــدی می نگرند یا 
برمبنــای حقوقی و یــا بر مبنــای اخالقی صــرف بــا آن مواجه 
می شــوند، در حالی که با هر کدام از ایــن هویت ها به تنهایی 
خانواده بر ریل خوشبختی نمی افتد. نگاه دو هویتی نسبت 
به خانواده در اســالم نشــانه در هــم آمیختگــی آرمانگرایی و 
واقع بینی در تفکر اســالمی اســت. اســالم هم بــه جنبه های 
اخالقی خانواده اشاره می کند و هم به رعایت مقررات و موارد 
حقوقی خانــواده تذکر می دهــد. خداوند در قــرآن کریم حتی 
بــرای همســران پیامبر )ص( کــه باالتریــن و بهترین همســر 
ممکن بودند هــم امــر و نهی هــای حقوقــی دارد و خطاب به 
گر برخی کارهای غیرحالل را انجام  پیامبر )ص( می فرماید ا

دادند، آنها را طالق بده.
نکته مهم دیگر در این حوزه این اســت که هر کدام از این دو 
جنبه هویتی خانــواده زمینه ها، اقتضائات و لــوازم متفاوتی 
دارد، یعنی برای تشکیل و تداوم خانواده باید به تمامی این 
موارد توجه داشت و همه را در کنار هم جمع کرد و بر ضرورت 
توجه بــه زمینه ها، اقتضائــات و لــوازم متمایز هر یــک از این 
دو وجــه در امــوری ماننــد آمــوزش، تربیــت، تبلیــغ، ترویــج، 

کید داشت. فرهنگ سازی و... تا

     هنر ابراز عالقه
خداونــد ســبحان در قــرآن کریــم می فرمایــد: باید میــان مرد 
و زن مودت و رحمت وجود داشــته باشــد و براســاس هندسه 
قرآن بایــد ابتدا مــودت باشــد، به ایــن معنا که رفتــار محبت 
گر محبت قلبی نباشد، ابراز احساسات  آمیز باید باشد و حتی ا
خــود محبــت را ایجــاد می کنــد، پــس مــودت، رحمــت هــم 
کــه خداونــد  بــه دنبــال خــود دارد. بــه همیــن دلیــل اســت 
می فرماید: دروغ در جهت ابراز محبت به همســر جایز است. 
گر واقعی نیســت، به دروغ باید محبت را ابراز کرد  پس حتی ا
و همین امر و تکرار آن سبب واقعی شدن آن به مرور می شود. 
گــر زنــت را دوســت نــداری،  در جایــی دیگــری می فرمایــد: ا
به خاطــر خدا با آن بســاز، خــدا بخواهد عشــق در ایــن رابطه 
شــکوفه خواهد کرد. این همــان نکته کلیدی اســت که این 

روزها در جامعه ما به آن توجه الزم نمی شود. 
گر عشــق واقعی هم در میانشــان  زنان و مــردان امروزه حتی ا
وجود داشته باشد اما راه و رسم ابراز آن را بلد نیستند و همین 
عدم هنــر ابــراز عالقه به طــرف مقابل مشــکالت بســیاری در 
جامعه  به وجود آورده تا جایی که گاه والدین این ابراز عالقه 
را از فرزنــدان خــود نیــز دریغ می کننــد و فرزنــدان نیــز به طبع 
نمی آموزنــد چگونه بــه والدین خــود محبت و عالقه شــان را 

نشان دهند.

     شباهت ها و تفاوت ها 
ســومین اصل و مبنا در حوزه خانــواده توجه به شــباهت ها و 
تفاوت های زن و مرد است، این تفاوت و تشابه در جایگاهی 

دارد.  تشــریعی  جنبــه ای  جایگاهــی  در  و  تکوینــی  جنبــه 
طرفداران مکتب فمنیســت معتقدند ما یک جنــس داریم و 
یک جنســیت، جنــس بــه معنــای جنبه هــای فیزیولوژیکی 
اســت و جنســیت به معنای اخالق، نقش و منش است. آنها 
می گوینــد مــرد و زن تنهــا در جنبــه جنس بــا یکدیگــر تفاوت 
دارند. به این معنا که ممکن است فردی جنسش زن باشد، 
گر از بچگی دست دختران  اما جنسیتی مردانه داشته باشد. ا
تفنگ بدهی و دســت پســران عروســک، در آینده اخالقشان 
متفاوت می شود و به واســطه این گزاره مردانه و زنانه بودن 
نقش هــا را رد می کننــد و می گوینــد هــر کســی با هر جنســیتی 

می تواند هر نقشی را بپذیرد.
 اما از نظر ما این گزاره غلط است، ما می گوییم بله، جنسیت 
زن و مــرد از نظر فیزیولوژیکــی  متفاوت اســت و خداوند نظام 
تشــریعش را بر مبنای همین تفاوت تکوینی بنــا کرده، یعنی 
گر قرار اســت فیزیولــوژی زنانــه، فیزیولوژی باروری باشــد،  ا
دگرخواهــی را در وجــود ایــن جنــس بیشــتر می کنــد و همیــن 
می شــود که فرزنــدآوری بــرای زنان امــری مورد عالقه اســت 
و نگهبانــی و پاســداری از خانــواده مورد عالقه مردان اســت. 
هرچنــد در برخــی مــوارد مشــاهده می شــود از جنســیت بــه 
عنــوان ابزاری بــرای تحقیر یــا بهــا دادن بیش از حــد به یک 
فرد اســتفاده می شــود که این خود کاری بسیار اشــتباه و دور 
گر پسری از سوسک  از آداب اجتماعی است. به عنوان مثال ا
بترســد می گوینــد مگــر پســر از سوســک می ترســد؟ امــا وقتی 
دختــری از سوســک می ترســد، ســریع بــه کمکــش می روند، 
در حالی کــه در روایــات داریم کــه شــجاعت از مادر بــه فرزند 
گــر پســران شــجاعی بخواهیــم باید مــادران  می رســد، پس ا

شجاعی داشته باشیم.

ع نقش ها       مواجه با تنو
حقیقتی کــه جوامع بایــد در خصوص زنــان بپذیرد آن اســت 
که زنان نســبت بــه مــردان می تواننــد نقش های بیشــتری را 
عهده دار باشــند. بــا توجه بــه این اصــل، زنــان نیز بایــد ابتدا 
درک صحیحی نسبت به توانایی های خود به دست آورند تا 
بتوانند بین نقش های پیش رویشان آنهایی را انتخاب کنند 
که با توانایی هایشان سازگارتر اســت و هنر اولویت بندی را در 
زندگی بیاموزند و به نقش ها یشــان براســاس اولویت توجه و 

رسیدگی کنند تا در تمامی آنها موفق شوند. 
از ســوی دیگر نمی توان یک همســر یا مادر را بــه بهانه نقش 
مهم همسر بودن و مادر بودن از داشتن نقش های اجتماعی 
گی و نقش هــای اجتماعی،  منع کرد، زیــرا نقش هــای خانوا
هــر دو در جایــگاه خــود حائــز اهمیــت اســت. اینجــا همــان 
جایی اســت که یــک زن باید اولویت بندی درســتی نســبت 
به نقش های خــود اتخاذ کنــد. به ایــن معنا که نبایــد بنا به 
علــت اولویــت نقش هــای خانودگــی، نقش هــای اجتماعی 
چون تحصیــل را کنار گذارد امــا در کنار آن نبایــد توجه بیش 
از حد بــه نقش های اجتماعــی باعث ضعــف در ایفای نقش 
همســری و مــادری نیــز شــود. پس بایــد تــالش کرد کــه بین 
اولویت ها تــوازن و مدیریت ایجاد کرد و هنــر مدیریت کردن 

یکی از ضرورت های امروز جامعه زنان در کشور است.     

خداوند سبحان 
یم  کر در قرآن 

می فرماید: باید 
میان مرد و زن 

مودت و رحمت 
وجود داشته 

باشد و براساس 
هندسه قرآن 

باید ابتدا مودت 
باشد، به این معنا 

که رفتار محبت 
آمیز باید باشد و 
گر محبت  حتی ا

قلبی نباشد، ابراز 
احساسات خود 
محبت را ایجاد 

می کند، پس 
مودت، رحمت 

هم به دنبال خود 
دارد
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کــرم )ص( و اهل بیــت)ع( این مســأله را مانعی  ولی پیامبــر ا
اساســی بــرای ازدواج نمی دانســتند. پیامبــر اســالم )ص( 
فرموده اند: »هرکس از تــرس فقر ازدواج نکند، حتمًا نســبت 
به خداونــد متعال بدگمان شــده اســت. حتی در جــای دیگر 
روایــت شــده بــه کســی کــه از فقــر شــکایت می کــرد، توصیــه 
فرمودند ازدواج کن، بعد از عمل به توصیه ایشــان، معیشت 
وی وســیع شــد. همچنین خداوند در قرآن کریم نیز صراحتًا 

بیان کرده: »إن َیُکوُنوا ُفَقراء ُیغِنِهم اهّلُل ِمن َفضِلِه«
اما اینکــه بســیاری از جوانــان مجرد مشــکالت اقتصــادی را 
مانــع ازدواج قلمــداد می کننــد در حالــی اســت که بســیاری از 
آنان از نظر ســطح پایگاه اقتصادی و اجتماعی وضع بهتری 
نســبت به جوانان متأهل دارند. این پدیده ریشه در گرایش 
به تجمل گرایی، کســب رفاه و توقع بیشــتر از زندگی دارد که 
همگی ناشــی از زیربناهای فرهنگی اســت. بنابراین بخش 

بسیاری از موانع اقتصادی ریشه در موانع فرهنگی دارد. 
در همیــن زمینــه رهبــر معظــم انقــالب می فرماینــد: موانــع 
فرهنگی ازدواج را دست کم نگیرید. البته موانعی هم وجود 
دارد، ولی همه اقتصادی نیســت. موانع اقتصادی بخشــی 
از مشــکل اســت، عمــده موانــع فرهنگــی اســت؛ عادت هــا، 
تفاخرهــا، تکاثــر، چشــم و هم چشــمی ها، تجمل طلبی هــا 
اینهــا اســت. کــه یــک مقــدار نمی گــذارد آن کاری کــه بایــد 
انجام گیرد، صورت پذیرد. باید شــما و خانواده هایتان این 

گره ها را باز کنید.
بدیهی اســت که توســعه شهرنشــینی و تمرکز بر رفــاه فردی 
یا فردگرایــی، در رفتارهای مربوط بــه ازدواج جوانــان تغییر 
ایجــاد نمــوده، اما مشــکل مالــی نمی تواند به عنــوان عامل 
بازدارنده باشــد، زیرا افــراِد متعلق به پایگاه هــای اقتصادی 
اجتماعی باالتر نیز به این مشــکل اشــاره کرده اند. بنابراین 
مشــکالت مالــی یک امــر نســبی بــوده و ســطح انتظار فــرد از 
زندگــی می توانــد تعیین کننــده تشــخیص فــرد از مشــکالت 

مالی باشد.

     ایده آل خواهی افراطی
رعایــت ترتیــب ســنی در ازدواج فرزنــدان، افزایــش ســطح 
توقعات و انتظارات غیــر مادی فرد و خانواده و گرفتار شــدن 
بــه نوعــی آرمان زدگــی و ایده آل خواهــی افراطــی در انتخاب 
همسر آینده، در کنار باال رفتن سطح توقعات مادی، گرایش 
به تجمل گرایی، چشــم و هم چشــمی و شــیوع آداب و رسوم 
گیــر و غلــط، متأســفانه باعــث نوعــی وســواس،  دســت و پا
سختگیری و نهایتًا دلمردگی و دلزدگی برای انتخاب همسر 

و ازدواج در جوانان می شود.
گرایــش پســران جــوان بــرای احــراز موقعیت هــای بــاالی 
اقتصــادی اجتماعــی قبــل از ازدواج و برخــی دختــران برای 
احــراز موقعیت هایــی همانند مــردان و اشــتغال در مشــاغل 
ج از خانه و ایجاد نوعی تغییر در نقش های جنسیتی، از  خار
کنون دامنگیر بخشی  آسیب های فرهنگی بزرگی است که ا
ع برخی بی بنــد و باری ها  از جامعه ما اســت. همچنین شــیو
و آزادی هــا در روابــط دختران و پســران، جوانــان را به نوعی 
بی رغبتی به ازدواج کشــانیده اســت، زیرا در این حالت این 

ازدواج امــری ســاده، بی تکلف و بدون تشــریفات اســت کــه طــی آن، زن و مرد ضمن 
انشاء خطبه عقد، پیمان زندگی مشــترک می بندند و مرد به مقدار امکاناتش، چیزی 

یا مبلغی را به عنوان صداق و نشانه صداقت، تقدیم به همسر می کند.
رهبر معظم انقالب در خصــوص بی تفاوتی جامعه نســبت بــه ازدواج جوانــان از آن به عنوان 
مســأله ای مهــم یــاد کردنــد و فرمودنــد: »بــه نظــر مــن بــر روی مســأله ازدواج جوانــان، خــود 
جوان ها، اولیای خانواده هایی که جوانان متعلق به آنها هســتند و مســئوالن ذی ربط مرتبط 
با دانشــگاه، فکر کننــد و تصمیم بگیرنــد. نگذاریم ســن ازدواج که امروز متأســفانه بــاال رفته؛ 
به خصــوص در مورد دختــران ادامه پیــدا کند. بعضــی از تصورات و ســّنت های غلــط در مورد 
گیر و مانع از رواج ازدواج جوان ها اســت. این ســنت ها را  ازدواج وجــود دارد که اینها دســت  و پا

باید عماًل نقض کرد.«
سیره گفتاری و رفتاری پیامبر اسالم )ص( و اولیاء دین، آسان گیری در ازدواج است. حضرت 
محمــد )ص( دربــاره ازدواج می فرماینــد: بهتریــن ازدواج ها آن اســت که آســان انجام شــود. 
ج شــده و به دالئل  اما این حقیقت ســاده در بعضی موارد، از مســیر ســهل و بی آالیش خود خار
گون، به آداب و رســوم و توقعات مادی و غیر مادی زایدی مبتال شده؛ به طوری که موانع  گونا

و مشکالت ازدواج را بیشتر کرده است. برخی از رایج ترین این موارد  به قرار زیر است.

     موانع فرهنگی یا اقتصادی
به اعتقاد برخی، عمده ترین مانع ازدواج جوانان، مشــکل اقتصادی اســت. چنین عقیده ای 
تنها مربوط به دوران فعلی نیست؛ در صدر اسالم نیز بسیاری به این مشکل استناد می کردند، 

گیر سنت های دست و پا 
دکترامیرحسینبانکیپورفرد
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افراد بدون پرداخت هزینه های مادی و معنوِی مســئولیت 
زندگی مشــترک، اقدام به برقراری ارتباط با جنس مخالف، 
ج از چهارچــوب زندگــی مشــترک می کننــد. در ادامه به  خــار
بعضــی موانــع فرهنگــی و اجتماعــی بــه طــور خــاص اشــاره 

می شود.

      مشکالت خانوادگی
اســت؛  ازدواج  از موانــع مهــم  یکــی  مشــکالت خانوادگــی 
مشــکالتی همچــون تفــاوت ســطح فرهنگــی خانواده هــا، 
همســر،  انتخــاب  در  خانواده هــا  توقــع  ســطح  افزایــش 
دخالت هــا و ســختگیری های بی مــورد، کفیل یا سرپرســت 
خانواده بودن پســر، بیماری والدین، آسیب های اجتماعی 
خانواده مثــل فوت، طالق، اختــالف والدین، اعتیاد و ســوء 
ســابقه هــر کــدام بــه نوعــی روی تصمیم گیــری جوانــان در 

مورد ازدواج تاثیر می گذارد.
از آنجــا که در جامعــه ایرانی نهــاد خانــواده و تعامالت درون 
آن علی رغــم تحوالتــی هنــوز ســاختار ســنتی خــود را حفــظ 
کــرده، پایــگاه اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی خانــواده و 
به ویــژه  رفتــار و تعامــالت والدیــن می توانــد نقــش عمــده و 
تأثیرگــذار تقویت کننده یا بازدارنده در امــر ازدواج و تداوم آن 

را در زندگی مشترک آینده فرزندان داشته باشد.

     سخت گیری جاهالنه و انتظارات باال
گاهی نســبت بــه معیارهــای الزم بــرای انتخاب همســر  عدم آ
مناســب می تواند به تأخیــر در ازدواج، یــأس یــا ازدواج ناموفق 
بیانجامــد. در ضمن وجود چشــم و هم چشــمی، زیاده خواهی 
در بین دختران و پسران و خانواده های آنان و توقع و انتظارات 
زیاد و بی مورد افــراد و خانواده ها می تواند ســبب افزایش ســن 

ازدواج و بروز تجرد قطعی در دختران و پسران باشد.
همچنیــن در شــرایط فعلــی بــه دلیــل تقاضــای کافــی بــرای 
ازدواج از طریــق پســران، ترســی در دختــراِن در ابتدای ســن 
ازدواج از عدم دسترســی به همســر مناســب وجود نــدارد. لذا 
توقع و انتظارات دختران و خانواده هــای آنان افزایش یافته 
اســت. این مســأله بر پســران تأثیر گذاشــته و آنــان را با نوعی 
بی رغبتــی مواجــه نمــوده که ایــن خــود زنگ خطری اســت 
بــرای دختران در آســتانه انتخــاب و خانواده های آنــان تا به 

معضل دختران دهه 50 مبتال نگردند.

     نگرش های غلط
و  نگرش هــا  تغییــر  مدرنیزاســیون  فراینــد  نتایــج  از  یکــی 
ایده های افراد جامعه اســت »در دنیای مدرن امــروزی افراد 
به نگرش هایی در زمینه انتخاب همسر دســت یافته اند که 
دایره انتخاب همسر را محدودتر می کند. بنابراین با تغییر در 
نگرش های حاصل از مدرنیزاســیون، ســن آغاز زناشویی باال 

رفته و افراد در سنین باالتری همسر انتخاب می کنند.
همچنیــن یکــی از نتایــج منفــی ایــن تغییــر نگرش هــا، غیــر 
رســمی شــدن ازدواج اســت. »اســترانگ« در ایــن خصــوص 
می نویسد: غیر رســمی شــدن ازدواج به معنی کمرنگ شدن 
هنجارهای اجتماعی است که رفتار مردم را در رسوم معمول 

جامعه مانند ازدواج تعریف می کنند. در اثر تحوالت گسترده 
اجتماعی، افــراد قــادر نیســتند بــه درک مطلوبــی از ازدواج و 
چگونگــی رویارویــی بــا آن برســند. از ســوی دیگر بــه اعتقاد 
»شــرلین«، با تبدیل زود هنگام ازدواج از حالت عرف به یک 
دوســتی و همدمی، ازدواج به ازدواج فردی مبدل شــده و در 

ازدواج فردی، هدف افراد بیشتر رفاه و کمال فردی است.
ج شــدن  همچنیــن تغییــر معیارهــای گزینــش همســر، خــار
شــیوه همســر گزینی از شــکل ســنتی و تغییر نگــرش جوانان 
نسبت به ازدواج و ترس و نگرانی ناشــی از سوء سابقه ذهنی 
نیز از جمله موانع انتخاب مناســب اســت. تحقیقات نشــان 
می دهد که تقریبًا دو ســوم از دختران و پســران مجرد جامعه 
آماری دوســت دارنــد همسرشــان را مســتقیمًا خــود و از روی 
عشق و عالقه انتخاب کنند. در صورتی که بیش از دو سوم از 
پاســخگویان متأهل و طالق گرفته، ازدواج به شکل سنتی و 

با نظارت خانواده را بهترین نوع انتخاب می دانند.

     سن ازدواج
کم بودن ســن و باال بــودن آن گاهی مانع اســت. البته صرف 
پایین بودن ســن، نشــانه عدم رشد عقلی نیســت، بلکه سن 
کــم اغلــب باعــث انعطاف پذیــری، گذشــت و نشــاط روحی 
بیشــتر  بــه همــراه توقعــات پایین تــر و آســیب پذیری کمتــر و 
سازگاری بیشتر با همسر و نهایتًا آرامش بیشتر زندگی خواهد 
شــد. در بــاال رفتــن ســن به خصــوص در دخترانــی که از ســن 
کــراه اطرافیــان وجود  بچه دار شــدن آنها گذشــته اســت نیز ا
دارد. در اینجــا ایــن نکتــه را بایــد در نظــر داشــت کــه گاهــی 
باال رفتن ســن منجر بــه کســب تجربه بیشــتر در رســیدن به 
پختگی می شــود و باید توجه داشــت که »زوجیت« مســتقل 
از فرزنــدآوری اســت. چه بســا افــرادی در ســنین پاییــن نیز از 
موهبت بچه دار شدن محروم هســتند، اما بیشترین آرامش 

را در زندگی مشترک خود تجربه خواهند کرد.
بنابراین حفظ سالمتی و نشــاط روحی و جسمی معطوف به 
رعایت نکات بهداشتی، پزشــکی، ورزشی و تغذیه ای است. 
از ایــن رو می تــوان موانعــی را کــه به خاطــر کم بــودن تفاوت 
ح می شــود نیز در نظر نگرفت؛ خصوصًا  ســنی در جامعه مطر
که تمایل جوانان به ازدواج با همســاالن بیشــتر شده و طبق 
تحقیقات انجام شــده، علی رغم ذهنیت عمومی، موفقیت 

این ازدواج ها هم بیشتر بوده است.

     مانع انگاری تحصیالت
تحصیــل و ازدواج هیچ کــدام مانــع دیگــری نیســت، اما نوع 
انتخاب مانع تحصیل است. پس با انتخاب صحیح فردی 
که تمایل به کسب تحصیالت باال در همسر خود دارد و درک 
شــرایط موجود در زمان تحصیل از قبیل بیکاری، شغل پاره  
وقت، کم بودن اوقات فراغت و... از جانب همسر و خانواده 
او و نهایتــًا پاییــن آوردن توقعــات مــادی و معنــوی طرفین، 
می تــوان در زمان مناســب بــه ازدواجــی پایدار دســت یافت. 
البته بــاال رفتن ســطح تحصیــالت می تواند به رشــد فکری و 
گاهی بیشــتر خانواده ها کمک کنــد و زمینــه را برای  کســب آ

گاهانه فراهم سازد.    انتخاب آ

تحصیل و ازدواج 
هیچ کدام مانع 

دیگری نیست، 
اما نوع انتخاب 

مانع تحصیل 
است. پس با 

انتخاب صحیح 
فردی که تمایل به 
کسب تحصیالت 

باال در همسر 
خود دارد و درک 
شرایط موجود در 
زمان تحصیل از 

قبیل بیکاری، 
شغل پاره  وقت، 

کم بودن اوقات 
فراغت و... از 
جانب همسر 

و خانواده او و 
 پایین آوردن 

ً
نهایتا

توقعات مادی و 
معنوی طرفین، 

می توان در 
زمان مناسب به 
ازدواجی پایدار 

دست یافت.
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پیمــان  یــک  اساســًا  ازدواج 
انســانی-الهی اســت و اصطالحًا 
جنبــه. نرم افــزاری و ویژگی های 
بســیار  آن  در  انســانی  و  خلقــی 
کــه  اســت  امــوری  از  پررنگ تــر 
می کنــد،  فراهــم  را  آن  زمینــه 
گرچه ســر  اما گریزی هم از مســائل مادی و عادی نیســت. ا
انسان در آســمان اســت، ولی باالخره پایش در زمین است و 
باید با اقتضائات طبیعی و مادی نیز هماهنگ باشــد. برای 
ازدواج سه اصل کلی داریم که توجه به این اصول می تواند 
از جملــه در مســأله اقتصــادی راهنمــا باشــد و ما را از مســائل 

حاشیه ای و فرعی برهاند.

چه الزاماتی از لحاظ مالی در مورد ازدواج وجود دارد؟ در بحث های اسامی از 
نظر مالــی باید چــه اقداماتی انجام شــود تــا یــک ازدواج ســالم و موفق صورت 

بگیرد؟

برکت بهتر است یا ثروت؟
بررسی نگاه اسالمی به ابعاد مالی ازدواج

بسـیاری از جوانان مجرد و خانواده هایشـان وجود برخی مشـکالت مالی را 
مانع اصلی در مسیر ازدواج می دانند و یا توقعات مالی بیش از حد از شریک 
زندگـی آینده شـان دارنـد و به این بهانه ها، از تشـکیل خانواده اسـتنکاف می کننـد. در 
گفتگو با حجت االسـالم و المسـلمین علی سـرلک، عضو هیئت علمی دانشـگاه هنر و 
مدرس حوزه و دانشـگاه نگاه اسـالمی به ابعاد اقتصادی ازدواج و تشـکیل خانواده و 

نحوه. مواجهه با نگاه های اشـتباه در این حوزه، به گفتگو بررسـی شـده اسـت.  



راهــــــــبرد

25 مشاره  13     آبان   98
 دوره جدید

راهــــــــبرد

   اصل اول این است که خداوند پشتیبان زندگی خانوادگی 
اســت؛ به تعبیــر قرآن کریــم »ُیغِنِهــم اهّلُل ِمــن َفضِلــِه«. لذا در 
گر کســی صرفــًا به دلیــل فقــر ازدواج نکند، به  روایات داریم ا
خدا ســوءظن برده و باید در مــورد ایمانش تجدیــد نظر کند. 
خداونــد حتمــًا زندگی هــای مشــترک را بــا »رزق مــن حیــث 
الیحتسب« خودش پشتیبانی می کند. پس بنیاد اقتصادی 
زندگی مشــترک باید بر اســاس تــوکل و اعتماد به خدا باشــد، 

مگر در شرایط استثناء که به آنها اشاره خواهم کرد.
     اصــل دوم این اســت کــه در مســائل زندگــی و مخصوصًا 
در اوایــل زندگــی، قاعــده و مبنــا را بــر قناعــت و ســاختن و 
کنارآمــدن و ســخت نگرفتــن بگذارنــد و نیــز وارد نشــدن بــه 
گر یکی  بازی های عبــث و بی فایده. چشــم و هم چشــمی. ا
از دو طــرف یا هــر دو طــرف یــا خانواده هایشــان، مخصوصًا 
در اوایل زندگی در مورد تشــریفات و مراســم و جزئیات، مته 
به خشــخاش بگذارند، زندگی را از آغاز به انحراف برده اند. 
پس اصــل بــر قناعت )بــه معنــی درســت کلمــه اش( و البته 
تالش و فراهــم کــردن امکانات بیشــتر )مثــاًل خانــه. بزرگ، 
مرکــب مناســب و...( اســت. این هــا نه تنهــا هیــچ مانعــی 

ندارد، بلکه سفارش هم شده است.
    اصــل ســوم در مســائل اقتصــادی این اســت کــه همواره 
باید توجه کنیم کــه مدیریت اقتصادی زندگــی یعنی تالش 
بــرای بــه دســت آوردن، مــرد بــه عنــوان کســی کــه نفقــه بر 
عهده اش اســت، باید تمام توان خود را به کار بگیرد. معنی 
دقیق آیــه »الُیَکّلــُف اهّلُل نفســًا ااّل وســع ها« این اســت که »از 
همه، وســع و توان خــودت باید اســتفاده کنی تــا تکلیفت را 
گــر تالشــگر خوبــی باشــد، در  انجــام بدهــی«. معمــواًل مــرد ا
خانم ها و زندگی مشــترک اعتراض و ایــراد و دلخوری وجود 
نخواهد داشــت. معمواًل خانم ها و فرزندان همین که شاهد 
تالش و زحمت واقعی مرد باشــند، دیگر ســخت نمی گیرند. 
ح می شــود که  غــر زدن، گالیه منــدی و توقعــات وقتــی مطر
گمان می کننــد در برنامه ریزی پدر یا همســر خانواده خألیی 
ح توقعــات و  وجــود دارد و خألهــا تبدیــل می شــود بــه طــر
کــرده مشــکالت بعدی را  مســائلی که ممکن اســت خدای نا

به وجود بیاورد.
این ســه اصل در مورد اصول ســاماندهی فضــای اقتصادی 
گر بــه آنها توجــه شــود، زندگی در  زندگــی خانوادگی اســت. ا
مســیر بهره مندی پیــش مــی رود یا ایــن کــه واقعًا نیازشــان 
گــر نیــاز بــه خانــه دارنــد،  برطــرف خواهــد شــد. یعنــی مثــاًل ا
گر نیاز به ماشــین دارند، برایشــان فراهم  برطرف می شــود، ا
می شــود یا بی نیاز می شــوند. فرض کنید فاصله، بین محل 
کار و منزل ممکن اســت آن قــدر کم شــود که اصاًل نیــازی به 
وســیله نداشــته باشــند. یا برای اجاره. منــزل نیاز اســت که 
گر خانه دار شود، دیگر نیازی  ماهانه به فرد پول برســد، اما ا

به اجاره نخواهد داشت.
گــر افــراد واقعًا بــه ایــن اصــول عمل کننــد، یــا نیازشــان به  ا
اقتضائــات زندگــی مــادی برطــرف می شــود یــا از آن بی نیــاز 
می شــوند. زندگــی ایــن افــراد آرامــش دارد. البتــه آرامــش 
منافاتی با سختی ندارد، اما آرامش که باشد، تلخی به هیچ 

وجه نیست.

مهریه، جهیزیه، ولیمه، عروســی و... چــه جایگاهی در 
مباحث اسامی دارند؟

گــر بحــث ازدواج متمکن هــا و متمولیــن با همدیگر اســت،  ا
کــه  چــون تمکــن دارنــد )البتــه فــرض مــا هــم ایــن اســت 
مال شان را از راه حالل کسب کرده اند(، شاید منع آن چنانی 
نباشد و جامعه هم ســرزنش نکند؛ فقط خط قرمز این است 
ع مهریه،  ج، خودنمایی و تفاخر نداشــته باشــند. نــو که تبــّر
ولیمــه و برگزاری مراســم طــوری نباشــد کــه جامعــه را دچار 

خ کشیدن نباشد. کامی کند. یعنی به ر احساس نا
گــر ثروتمنــد نیســتند، بــرای برگزاری مراســم عروســی و  اما ا
ولیمــه و... واقعــًا بــه زحمــت می افتنــد. گاهــی حتــی وام و 
قرض می گیرند که این کار اصاًل ســفارش نشــده اســت. مثاًل 
فرموده انــد  مــورد مهریــه  در  پیغمبــر صلوات اهّلل علیه وآلــه 
»برکت در مهریه، کم اســت.« مهریه سوپاپ اطمینان برای 
بحــث طــالق و جدایــی نیســت. مهریــه، ِدیــن زن اســت بر 
عهده، مرد. مثل چکی است که انســان کشیده و باید ببیند 
گــر دارد،  آیــا امــکان پرداخــت و برگرداندنــش را دارد یــا نه؟ ا
هر چه ســبک تر بگیرنــد و شــرایط تشــکیل زندگی را بــا مدارا 
آســان کنند )مخصوصًا خانواده، عروس(، پایه های زندگی 

مشترک شان محکم تر می شود.
کــه می خواهنــد، در شــناخت، در رفت وآمــد، در  هــر چقــدر 
گر  آشــنایی طرفین و در ویژگی های آنها ســخت بگیرند، اما ا
در شــرایط تشــکیل زندگی، متــراژ خانه و مهریه و... ســخت 
بگیرند، بنای زندگی را ناخواسته بر پی و بنیان ضعیفی قرار 
داده اند. تجربــه و تحلیــل و توصیه های دینــی می گوید که 

انسان هر چه می تواند، باید در این مرحله آسان بگیرد.

به نظرتان مشــکات مالــی چــه هنگامی می توانــد مانع 
ازدواج باشــد؟ آیــا در اســام ســفارش شــده که شــما تا 
کار نــداری(  گــر  کــه فــان مشــکل را داری )مثــًا ا زمانــی 
گر طرف سربازی نرفته،  نمی توانی ازدواج کنی؟! یا مثًا ا
بعــد ازدواج می کنــد و دخترخانــم را منتظــر می گــذارد یــا 
دچار مشــکات مالی می شــود. به نظر شــما آیا باید این 

مشکات رفع شود و بعد ازدواج صورت بگیرد؟
ِنکاحــًا«  ذیــَن الَیِجــدُوَن 

َ
اّل قــرآن می فرمایــد »َفلَیســَتعِفف 

کســانی که امــکان ازدواج ندارنــد، باید عفــت بورزنــد و فعاًل 
گر آن مشــکالت  خویشــتن داری کنند. یک اصــل داریم که ا
مالی، غیــر قابل حــل هســتند و مانع زندگــی می شــوند، فعاًل 
عفت بورزنــد. مثاًل طــرف واقعًا در فقــر مطلق به ســر می برد، 
بلکــه بدهــکاری هــم دارد. البتــه مثال هــای دیگــر مثــل 
ســربازی، محــل زندگــی، تحصیــل، داشــتن خواهــر و برادر 

بزرگ تر اصاًل مانع ازدواج نیست. 
ضمــن ایــن کــه بــا بعضــی اشــخاص نبایــد ازدواج کــرد کــه 
بحثش مفصــل اســت؛ مثاًل کســانی کــه اصــاًل با هــم تفاهم 
خانوادگــی و شــخصیتی ندارنــد و صرفــًا عالقه ای بین شــان 
شــکل گرفتــه، یا کســانی کــه بیماری هــای ژنتیکی جنســی 
ع جدیدش(  دارند، یا معتاد به مواد افیونــی )مخصوصًا از نو
هســتند،  یــا عــادت بــه شــراب خواری و می گســاری دارنــد. 
وصلــت بــا این هــا بــرای خانواده هــای متدیــن و مخصوصًا 

هر چقدر که 
می خواهند، در 

شناخت، در 
رفت وآمد، در 

آشنایی طرفین 
یژگی های  و در و

آنها سخت 
گر در  بگیرند، اما ا

شرایط تشکیل 
زندگی، متراژ 

یه و...  خانه و مهر
سخت بگیرند، 
بنای زندگی را 

ناخواسته بر پی 
و بنیان ضعیفی 

قرار داده اند. 
تجربه و تحلیل و 
توصیه های دینی 

ید که انسان  می گو
هر چه می تواند، 

باید در این مرحله 
آسان بگیرد
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ع است. کسانی که در این فضاها نیستند، بسیار ممنو
زندگــی  تأمیــن  امــکان  گــر  ا اقتصــادی  مســأله  مــورد  در 
کمــک بزرگ ترهــا  مختصــری را دارنــد، مثــاًل می تواننــد بــا 
کننــد و...، نبایــد از ازدواج طفــره برونــد.  خانــه ای اجــاره 
بعضی ها حقوق دارند، اما می گویند باید شغل ثابت یا خانه 
شخصی داشته باشــیم. این یعنی مســئولیت گریزی و عدم 

تکلیف به زندگی.
گر همسر اهل مدارایی داشــته باشند، چرخه  زندگی که   اواًل ا
بچرخد، مشــکالت اقتصادی روزبه روز کمتر می شــود. ثانیًا 
آیا مجــردی و مجــرد مانــدن اشــکاالت و مشــکالتی نــدارد؟ 
باالخره عاقل همیشــه بایــد هزینه و فایــده را در نظــر بگیرد. 
گــر ازدواج کند،  جوانی که زمــان ازدواجش رســیده اســت، ا
حتمًا دشواری ها و مســئولیت هایی به سراغش خواهد آمد. 
گر  اساسًا رشد در تحمل درســت رنج های به موقع است، اما ا
ازدواج نکند، آیا در مجردی از این رنج ها و مشکالت خبری 
نیســت؟ یعنی آدمــی کــه ازدواج نمی کنــد، حقیقتًا آیــا دیگر 

رنجی نخواهد داشت؟
 نــه! مشــکالت آن طــرف را هــم بایــد دیــد؛ هــزاران مشــکل 
روانــی، درونی، ذهنــی و بعد از مدتــی، عدم امکان تشــکیل 
زندگی. یادمان باشــد هر وقت که تالش می کنیم مشــکالت 
واقعی و طبیعی را حــل کنیم، هر چه جلوتــر می رویم، اتفاق 

بهتری برای خودمان می افتد.
اما مشکالت غیر طبیعی، رنج هایی که خودمان ساخته ایم 
و مشــکالتی که با عــدم اقــدام به موقــع ایجــاد کرده ایم، آن 
رنج هــا را یا حــل نمی کنیــم یا ظاهــرًا حــل می کنیم! بــه قول 
ج  حاج آقــا مجتبــی تهرانــی )کــه خــدا رحمت شــان کنــد( »ر
هســت، ولی کج هســت«. یعنی طرف ممکن اســت به یک 
امکانی رسیده باشد، ولی آن امکان در برآیند و مجموعًا او را 
جلو نبرده اســت. مثل ورزشــکاری که با دوپینگ به کاپ و 
مدال می رســد، ولی به زودی آبرویش خواهد رفت؛ مدالش 
را می گیرند و از میادین ورزشــی محرومش می کنند.  افرادی 
که سراغ رنج های نامبارک می روند )مثل رنج های مجردی 
که شــرایط ازدواج را دارد(، در واقع دچار تخیل راحت بودن 
گــر هــم  اســت. بــه زودی معلــوم خواهــد شــد چنیــن کســی ا
آرامشی داشته باشد، متأسفانه آرامش قبل از طوفان است.

گــر والدیــن عــروس یــا دامــاد بــر انجــام مراســم های  ا
ج،  پرهزینــه یا غیر ضــروری اصرار داشــته باشــند،  پرخــر

ج جوان چگونه باید این موضوع را حل کنند؟ زو
بعضی ها بیشــتر از ســر عادت و چشــم و هم چشــمی بــه این 
ع اصــرار می کننــد. بعضی ها هــم گمــان می کنند این  موضو

اصرار، به نفع زندگی است. 
گر داماد یــا خانــواده  او امکان تأمیــن آن شــرایط را دارد )به  ا
شــرط ایــن کــه از اســراف و تفاخــر دور باشــد( مانعــی نــدارد؛ 
گر چنیــن امکان مالی  باالخره شأن شــان اقتضا می کند. اما ا
و اقتصــادی ندارند، به نظــرم بایــد توضیح بدهنــد و تبیین 
کنند که به نفع زندگی مشترک شان است که چنین مراسمی 

برگزار نکنند و این قدر هزینه نکنند.
گــر زندگــی از اول بــر پایــه مــدارا باشــد، زندگــی محکم تری   ا

خواهند داشت.
بعضی از زوج های جــوان به دلیل شــرایطی که همسرشــان 
و خانواده  آنهــا گذاشــتند، از اول زندگــی گرفتار قــرض و وام 
شــدند و زندگی شــان آن چنان کــه باید، ســرپا و برقرار نشــد. 
مثل دونــده ای کــه از آغاز بــه پای خــودش یک وزنه بســته 
باشــد، از اول شــتاب نمی گیــرد و از خیلی هــا جــا می مانــد. 
تبعــات آن تصمیــم اشــتباه اول )ایــن کــه امکانــات مــادی 
نداشــتند، امــا به انجــام بعضــی تشــریفات غیر ضــروری تن 

دادند( تا سال ها بر زندگی شان سایه خواهد انداخت.

معیارهای اصلی و فرعی اسام برای ازدواج کدامند؟
دو دســته معیار داریم؛ معیارهای ثابت که نمی شــود در آنها 

ارفاق کرد و معیارهای متغیر. 
معیارهای ثابت سه سرفصل دارد؛ 

منظــور  البتــه  اســت.  پســر  و  بیــن دختــر     اول محبــت 
عشــق های آتشــین و افالطونــی نیســت. منظــور، تمایــل و 
کشــش دختر و پســر نســبت به هم اســت کــه می خواهند در 
زندگی مشــترک قرار بگیرند. باید به هم حس مثبتی داشته 
باشــند و این حــس در اثــر شــناخت ها و برخوردهــای بعدی 

رشد کند.
     دوم این که طرف مقابل شــان متدین و هنجارگرا باشــد. 
تدین بحث بسیار مهمی است. در روایت هست که معصوم 
علیه الّسالم به شــخصی فرمود: »دخترت را به یک شخص 
گــر دوســتش داشــته باشــد، خوشــبختش  متدیــن بــده؛ ا
گــر دوســتش نداشــته باشــد، اذیتــش نمی کند.«  می کنــد و ا
یعنی انســان متدین بر اســاس دینش باید منصف، مهربان 
البتــه تدیــن هــم توضیــح دارد؛  و مســئولیت پذیر باشــد. 
چطور قابل شناخت اســت؟ چه ویژگی هایی سبب می شود 
بگوییــم »ایشــان متدیــن اســت یــا حداقــل از حــد نصابی از 
کــه می شــود زندگــی مشــترکی بــا او  تدیــن برخــوردار اســت 

تشکیل داد؟«
    ســوم، خوش برخــوردی و خوش اخالقــی اســت کــه از دو 
عنوان مســئولیت پذیری و مهربانی نشــأت می گیــرد. یعنی 
آدمی کــه خوش برخورد اســت، می دانــد با دیگــران چگونه 
ارتبــاط برقــرار کنــد. اواًل مســئولیت پذیر و ثانیــًا انســان اهل 
محبتی باشــد. در واقــع ابراز احساســات کند و ایــن خیلی در 
گر نباشد،  خوش برخوردی مؤثر اســت. هر کدام از این ســه ا

بنای زندگی مشترک، بنای پرمخاطره و پر از تزلزلی است.
امــا معیارهــای متغیــر کدامنــد؟ مثــاًل بحــث تناســب ســنی، 
تحصیالت، تعداد فرزندان خانواده، شــغل والدین، رشــته. 
تحصیلــی، قــد و وزن، چاقــی و الغــری و... معیارهایــی 
هســتند که متناســب با هر کســی متفاوتند. مثاًل نمی توانیم 
حتمــًا  همســرش  کــه  اســت  خوشــبخت  کســی  بگوییــم 

تحصیالت عالی داشته باشد. 
ای بســا که نــه! چون ایــن طــرف تحصیــالت عالیه نــدارد، 
طرف مقابل هــم نیازی بــه تحصیــالت عالیه نــدارد؛ یا مثاًل 
خوشــبخت کســی اســت کــه همســرش بلندقــد یــا کوتاه قد 
باشــد. این ها بســتگی بــه شــرایط طــرف مقابل و تناســبات 

طرفینی دارد.

در مورد مسأله 
گر  اقتصادی ا
امکان تأمین 

زندگی مختصری 
را دارند، مثاًل 

می توانند با 
کمک بزرگ ترها 
خانه ای اجاره 

کنند و...، نباید 
از ازدواج طفره 

بروند. بعضی ها 
حقوق دارند، 
یند  اما می گو

باید شغل 
ثابت یا خانه 

شخصی داشته 
باشیم. این یعنی 
یزی  مسئولیت گر

و عدم تکلیف به 
زندگی
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نســبت  امــروز جامعــه مشــخصًا  اقتصــادی  وضعیــت 
بــه گذشــته ســخت تر شــده اســت. برخــی ایــن را بهانه 
می کنند کــه ازدواج را بــه تعویق بیندازند. توصیه. شــما 

به این افراد چیست؟
برداشــت مــن ایــن اســت کــه امــروز شــرایط اقتصــادی بدتــر 
نشــده، توقعات ما بیشــتر شــده. یعنــی ثــروت و دارایی های 
مــا نســبت بــه 5 ســال یــا 10 ســال پیــش بیشــتر اســت. حتی 
فقیرهــای مــا امکانات شــان بیشــتر شــده، ولــی احســاس 
فقرشــان هم گســترش پیدا کــرده. متأســفانه مصرف گرایی  
همــه مــا را نســبت بــه آنچــه داریــم، تقریبــًا ناراضــی کــرده. 
احساس فقر از خود فقر گســترده تر و کشــنده تر است، آزارش 
هم بیشــتر اســت. البتــه حتمــًا همیشــه کســانی بوده اند که 
وضع مالی شــان ســقوط کرده و بدتر شــده، ولی آنها اســتثناء 
هستند و درصدشــان زیاد نیســت. پس فکر می کنم ما بیش 
از آن که فقیرتر شده باشیم، احساس فقرمان بیشتر شده؛ آن 
هم در اثر تقویت روحیه مصرف گرایی. مصرف گراتر شده ایم 
و به همین دلیل، قــدرت انتخاب ما ضعیف تــر و تردیدهای 

ما بیشتر شده است. اما در این شرایط چه باید بکنیم؟
گر مشــکل این اســت، باید ایــن مســأله را در خودمان    اواًل  ا
حل کنیــم. یعنــی بدانیم واقعــًا بــا امکانات متعــارف مادی 
هم می توانیم خوشــبخت شویم. خوشــبختی اتفاقی است 
که بیــش از مهارت هــای ارتباطــی، از روحیه و توان اندیشــه 
ناشــی می شــود و نه الزامــًا از امکانــات. بایــد این جنبــه را در 

خودمان تقویت کنیم.
و  دختــر  )مخصوصــًا  خانواده هــا  می کنــم  توصیــه  ثانیــًا   
کــه اوایــل ازدواج و زندگی شــان هســت( راجــع بــه  پســرها 
کننــد، ولــی بــه  گفتگــو  توقعات شــان، شــفاف و متواضــع 
معنــی تحکــم و تحمیــل نباشــد؛ نــه از طــرف دختــر به پســر 
گــر دخترخانــم توقعاتی در  و نه از طرف پســر به دختــر. مثاًل ا
ع لباس، مســکن و تغذیــه دارد، باید  مورد محــل زندگی، نــو
شــفاف بگوید، منتهــا این توقع، پشــتش اعتراض نیســت و 
صرفًا اطالع رســانی اســت. طرف مقابل هم باید با شــفافیت 
و صداقــت بگویــد »مــن ایــن کار را بــه ایــن دلیل برای شــما 
انجام می دهــم« یــا »آن کار فعــاًل در قدرت من نیســت.« به 
تعبیر حضــرت علــی علیه الّســالم نگذاریم ابهامــی که محل 
تخم ریــزی شــیطان اســت، فضــای زندگــی را بــه تلخ کامــی 
و ســوءتفاهم بکشــاند. به نظر مــن باید شــفاف و صادقانه و 
گــر تأمیــن نشــد، نباید  البته غیــر متوقــع بیــان شــود؛ یعنی ا
طــرف مقابــل گالیــه کنــد. بنابرایــن زن و شــوهر مخصوصًا 

اوایل زندگی باید زیاد با هم حرف بزنند.
  نکته سوم که در احساس خوشبختی، علیرغم مشکالت 
و کمبودها خیلی مؤثر اســت، بحث تقویت معنویت اســت. 
در دنیــا ثابــت شــده در خانواده هایی کــه معنویــت، نیایش 
و عبــادت وجــود دارد، میــزان رضایت منــدی افزایــش پیدا 
کــرده معنویت نباشــد و یکــی از دو  گر خــدای نا می کنــد، اما ا
طــرف یــا هــر دو طــرف، اهــل عبــادت، نمــاز، روزه و بندگــی 
نباشــند، به همــان میــزان مجــال می دهند که ســختی ها و 
مشکالت، پررنگ تر و تلخ تر به چشم بیایند و ذائقه ها را تلخ 

کنند.     

محبوب ترین سازه 
اجتماعی اسالم
امــروزه در فضای مجــازی کارهایی تبلیغ می شــود کــه فطرت خانواده را نشــان 
گرفته و این تبلیغ ها تا آنجــا پیش می روند که کلمــه ازدواج را در فضای مجازی 
در کنــار اعمال و کنش هــای نازیبــا و بد قرار می دهد و ســاحت ایــن امر مقــدس را لکه دار 
کــرم )ص( می فرمایــد: در اســالم هیــچ کاری محبوب تر از  می کنــد. در حالی کــه پیامبــر ا
ازدواج وجــود نــدارد. که ایــن جمله گوهربــار خود نشــان از عظمــت و تقدس امــر ازدواج 
دارد. پــس بایــد دانســت کــه در اســالم محبوب تریــن ســازه اجتماعــی ازدواج اســت، و 

مسجد، حرم و عبادتگاه همه در جایگاه های پایین تر قرار دارند.
رهبر معظم انقــالب در سخنانشــان اهداف غیرانســانی سیاســتمداران غربــی را نه فقط 
جنگ افروزی بلکه تغییر دیدگاه افراد جوامع درباره مسائل مهمی چون ازدواج می دانند 
و متذکر می شوند که سیاستمداران غربی سعی در سبک و کوچک کردن نقش پراهمیت 
ازدواج در میان جوانان دارند تا جوامع بشری را ضعیف و کم قدرت کنند.  امروز هر کسی 
گر بخواهد ازدواج را خراب کند، اسم آن را نگاه می دارد  کی ها مشکل دارد، ا که با خدا و پا
و درونش را خالی می کند و رســمش را عوض می کند. بنابراین زشــتی هایی کــه ازدواج و 
ح  ک دو انســان را نکوهــش می کننــد و ازدواج با حیــوان و یــا همجنــس را مطر پیونــد پــا
کید دارد نام ازدواج کنار این امر زشــت قرار گیرد تا قداســت امر ازدواج را از بین  می کند و تا

ببرد و امر قبیح را در جوامع بشری رواج دهند.
غ از تمام تفاوت هایی که میان مردم جهان وجود دارد، بــرای انجام ازدواج به روش  فار
طبیعی و فطری آن، در هر نطقه از دنیا، مراسمی گرفته می شود که یکی از نقاط مشترک  
آن ، مــکان برگــزاری مراســم ازدواج اســت، در اســالم مســجد، در مســیحیت کلیســا و در 
هر دیــن و آیین دیگری هــم در مکان مقــدس مربوط به همــان دین و آیین این مراســم 
که ازدواج در هر دینی امری مقدس اســت و ذاتی خدایی دارد.  مقدس برپا می شــود، چرا
به همین منظور اســت کــه خطبــه ازدواج در هــر دینــی را عالــم آن دین می خوانــد. رهبر 
انقــالب نیز در این خصــوص در بیانات خود در ســومین نشســت اندیشــه های راهبردی 
فرمودنــد: »غالبًا مراســم ازدواج، یک مراســم مذهبی اســت؛ مســیحیان آن را در کلیســا 
گرچه در  انجام می دهنــد، یهودیــان آن را در کنیســه انجــام می دهند؛ مســلمانان هــم ا
گر بتوانند، در مشــاهد مشــرفه، وااّل در ایام متبرک دینی و  مســجد انجام نمی دهند، اما ا
عمدتًا به وســیله رجال دین، این را انجام می دهند. بنابرایــن صبغه، کاماًل صبغه دینی 
است. ازدواج یک جنبه قدسی دارد؛ این جنبه قدسی را نباید از آن گرفت. گرفتن جنبه 

قدسی به همین کارهای زشتی است که متأسفانه در جامعه ما رایج شده است.«
پــس می تــوان اینگونــه نتیجه گرفــت کــه در امــر ازدواج مســتقیمًا دســتور و امــر خداوند 
سبحان دخیل است  و دختر و پســر با یکدیگر اراده می کنند و پس از دریافت اذن خداوند 
زن و شــوهر می شــوند و کســانی که تا قبل عقد با یکدیگر غریبه بودند، می شوند افرادی 
که از مــادر به یکدیگر محرم تر هســتند. رهبــر انقالب در ایــن زمینــه می فرمایند: »همین 
ارتباط طبیعی و غریزی را خدای متعال مورد توجه خاص قرار داده و آن را مبارک کرده و 

برای آن اهمیت قائل شده و آثار طبیعی فراوانی برایش به وجود آورده است.«
اما ایــن نکته نیز حائز اهمیت اســت کــه ازدواج فقط وصلــت یک زن و یک مرد نیســت، 
گر میان دختر یا پســر و خانواده هایشــان تفاوتی  بلکه ازدواج وصلت دو خانواده اســت، ا
در افــکار و رفتارها وجــود دارد، بــا توجه به این نــکات می توان بــر پایه افــکار و رفتارهای 
شــخص دختر و پســر، بــدون توجــه بــه خانواده هایشــان تصمیم گیــری کــرد، اولین آن 
ســبقه آن فرد در مســیری کــه در زندگــی پیــش گرفته اســت، مورد بعــدی این اســت که 
تصمیم گیری آن فرد برای تغییر سبک زندگی و افکار خود براساس دل بوده یا عقل، چرا 

که دل را نمی توان پایه و برهان قوی برای ثبات تغییرات اساسی دانست.     
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اقدامــات الزم را انجــام دهــم. مــن هــم بــا کمــال اشــتیاق 
پایــان همــان ســال، مجموعــه خطبه هــا، ســخنان و  تــا 
توصیه هایــی که توســط حضــرت آیــت اهّلل خامنــه ای گفته 
شــده بود را جمع آوری کــردم. جالب اســت که وقتــی کتاب 
»مطلــع عشــق« بــه ســرانجام رســید، دوســتان باورشــان 
کنده که  نمی شــد. چرا که فکــر می کردنــد از این جلســات پرا
نوعًا احســاس می شــد نــکات ثابتــی در آنهــا گفته می شــود، 

چنین مجموعه  جامع و کاملی به دست آید.
 بــه اعتقاد مــن بایــد یــک نهضــت خانواده ســازی در جامعه 
شــکل بگیــرد. یــک عــزم ملــی بایــد بــه میــدان بیایــد تــا 
خانواده هــا، دولــت و نهادهای غیــر دولتی نظیــر روحانیت، 
همه دســت به دســت هم دهنــد و ایــن امــر را به شایســتگی 
مدیریــت کننــد تــا هــم جوانانــی کــه در ســن ازدواج هســتند 
به این امــر نائل شــوند و هم به کســانی کــه تأخیــر در ازدواج 

داشته اند، کمک شود.

بنابراین تمــام محتــوای این کتــاب برگرفته از جلســات 
خطبه خوانی عقد است؟

در مقدمــه کتــاب »مطلع عشــق« یــادآوری کــرده ام کــه این 
کتــاب مدعــی آن نیســت کــه مجموعــه دیدگاه هــای رهبــر 
انقالب را در موضوع خانواده و ازدواج ارائه کرده باشــد. بلکه 
تنها مربوط به جلســات خطبه خوانی عقد اســت. بنده سراغ 
ســخنان دیگــر آقــا نرفتــم. در بخــش منابــع کتاب هــم این 

موضوع نمایان است.
البته الزم اســت در این زمینه نکتــه ای را بگویــم. نباید ارائه 
دیدگاه هــای رهبــری از دیــدگاه کالن ایشــان فاصلــه داشــته 
باشد. یعنی گاهی من احساس می کنم در بعضی از آثاری که 
می بینم، مثل اینکــه دارند یک نظری را براســاس ســخنان 

انگیزه تدویــن کتــاب »مطلع عشــق« از چــه زمانی در 
شما به وجود آمد؟

من ایــن توفیــق را داشــتم که در جلســه عقــد بــرادرم که بــه همراه 
دختــران و پســران جــوان دیگــری در مراســم خطبه خوانــی رهبــر 
انقالب شــرکت کرده بودنــد حضور پیدا کــردم. فضای آن جلســه، 
زیبایــی، طــراوات، صمیمیــت، حکمــت و معنویــت آن بــرای من 
به یاد ماندنی بود. اما از همه بیشــتر و به یــاد ماندنی تر، مباحثی بود که آقا در یک ربع ســاعت 
ح و در ضمــن آن نکته هایــی مهــم و جالب دیگــری را نیــز بیــان کردند. حســرت خوردم  مطــر
که چرا این مطالب منتشــر نمی شــود. از دوســتان پرســیدم کــه آیا در ســایر جلســات عقد هم، 
این چنین نکاتی گفته می شود؟ گفتند بله. وقتی متوجه شدم که این سخنان منتشر نشده، 

احساس کردم که یک جفای چند جانبه صورت گرفته است.
یعنی هم به جوانان و هم به خانواده ها ظلم شــده زیرا با منتشر نشــدن این سخنان ارزشمند 
آنها از بهره مندی سخنان و توصیه های آقا برای تشکیل خانواده و ادامه بهتر زندگی مشترک 
محروم شــده اند. باالخره این توفیق نصیب جمع معدودی از جوانان می شود که در مجالس 
عقدی حضور داشــته باشــند که حضرت آیت اهّلل خامنه ای خطبه عقد را جــاری می کنند، اما 
بقیه جوانــان ما که آنهــا هم فرزنــدان معنوی رهبر عزیزمان هســتند چــرا باید از دانســتن این 
نکات محروم باشــند. از طرفــی هم حقیقتــًا احســاس می کردم یک ظلمــی به رهبــر عزیزمان 

هست که چرا این چهره صمیمی از ایشان در این جلسات نباید ارائه شود.
ع را با دوســتان در میان گذاشتم و قرار شــد بنده در این خصوص  بر همین اســاس این موضو

نهضت
خانواده سازی

گفتگو با نگارنده
کتاب »مطلع عشق«

کتاب »مطلع عشـق« از جمله آثاری اسـت که طیف وسـیعی از مخاطبان را 
به خود جذب کرده است. این اثر که به همت حجت االسالم والمسلمین 
محمدجـواد حـاج علـی اکبـری گـردآوری و تدویـن شـده؛ گزیـده  بیانـات، توصیه هـا 
و رهنمودهـای رهبـر معظـم انقـالب اسـالمی، حضـرت آیـت اهلل خامنـه ای را دربـاره 
بایدها و نبایدهای ازدواج در اختیار جوانان، زوج های جوان و خانواده ها قرار داده 
و تاکنـون بیسـت و سـه بـار تجدیـد چـاپ شـده اسـت. گفتگویی در خصـوص چند و 

چـون ایـن کتـاب بـا نگارنـده آن انجـام شـده کـه در ادامه آمده اسـت.  
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رهبــری تحمیل می کننــد. در حالی کــه وقتی مــا می خواهیم 
راجــع به موضــوع خاصــی از ســخنان ایشــان اســتفاده کنیم 
و آنهــا را کنــار هم قــرار دهیــم، بایــد توجه داشــته باشــیم که 
ســاختار را هم باید از نگاه کالن رهبری استخراج کرد. در غیر 
این صورت برداشــت ها و اجتهادات شخصی غالب می شود 
که به اصل سخن ایشان و در عین حال مقصودی که ایشان 

از گفتن آن سخن داشتند آسیب می رساند.

آیا رهبری کتاب را دیده اند و یا نظــر خاصی در رابطه با آن 
اظهار کرده اند؟

بله، یکی از امتیازات این اثر این بود که قبل از انتشار، کتاب 
را جهت مالحظه و اعالم نظر به رهبر انقــالب دادیم. در ابتدا 
که این کتاب را دیدند، برای ایشــان جالب و شــیرین بود که 
کنده عقــد، یک چنین مجموعه ای به دســت  از جلســات پرا
آمده اســت. در هر صورت به تفصیــل نگاه کردنــد و تذکراتی 
هم برای من فرســتادند. مواردی مربوط به بعضی از روایات 
و اســتنادات آن بود که آنها را اصالح کردیم و یکی دو نکته از 
خاطرات مربوط به عقد ازدواج خود حضرت آقا که در بعضی 
از این جلســات اشــاره شــده بود، به مجموعه اضافه شد و در 

کل، خوشبختانه کتاب مورد پسند ایشان قرار گرفت.

بــه نظــر شــما دلیــل اســتقبال از این کتــاب چیســت؟ به 
کتــاب از چــه خصوصیــات ویــژه ای  عبــارت دیگــر ایــن 

برخوردار است؟
به نظــرم آن چیزی کــه کار را خیلــی جذاب کــرده، ترکیب دو 
حوزه مطالب کلی و معرفتی و نکات کاربردی و عملی است. 
ما گاهی صرفــًا نکات ناظر بــه بخش های عملــی و کاربردی 
را در نظــر می گیریــم. در واقــع یــک ســپهر معرفتی را بــه روی 
مخاطب باز نمی کنیم و یا بالعکس. در نتیجه کار ناقصی به 
مخاطب ارائه می شــود. ویژگی این جلســات این بود که هم 
ح می شد و  نکاتی در ارتباط با مسائل شناختی و معرفتی مطر
هم چند نکته کاربردی برای زوج های جوان گفته می شــد. 
این ترکیب، ترکیب بدیع و دلنشــینی است که وقتی کنار هم 

می گذاریم، اثری مثل »مطلع عشق« تدوین می شود.
در این ســال ها کــه ایــن اثــر در اختیــار خانواده هــا، جوانان و 
دســت اندکاران عرصه ازدواج قرار گرفته، تمام بازخوردهای 
مربوط به این آن، نشــانگر این نکته اســت که تأثیر ویژه ای 

در ذهن و جان مخاطب داشته است.
ویژگــی مهــم دیگــر ایــن اســت کــه اواًل جامعــه باخبــر شــد که 
باالخــره رهبــر عزیز مــا عــالوه بــر آن شــأن والیــی و حکومتی، 
این چنین جلوه هــای ویــژه ای هم دارنــد. یعنــی در ارتباط با 
خانواده ســازی و ازدواج که یکی از آن چهار واقعه مهم زندگی 
هر انسانی محسوب می شود، رهبر انقالب اسالمی طبق سیره 
و ســنت اولیاء خــدا در ایــن زمینه هــم اهتمــام و توجه بســیار 
دارند. برای خیلی ها جذاب و شیرین بود که حضرت آیت اهّلل 
خامنه ای خیلی صمیمی کنار زوج های جوان نشسته و مثل 
فرزندان خودشــان با آنها گفتگو می کنند. خطبه عقدشــان را 

می خوانند و با شیرینی آنها را بدرقه می کنند.
اما یــک ویژگــی خــاص دیگــر، ارجــاع رهبر انقــالب به ســیره 

پیامبــر و ائمــه اســت. ســیره صحیــح را در مــورد ازدواج و 
برنامه های آن نظیر مهریه، جهیزیه، جشن عقد، تشریفات  
و... می تــوان در ســیره ممتــاز ازدواج امیرالمؤمنیــن)ع( و 
حضــرت زهــرا )س(، کــه ازدواج دو معصــوم اســت، یافــت. 
مخصوصــًا روش پیامبــر عزیزمــان )ص( در مواجهــه بــا این 
برنامه می تواند بسیار سودمند باشد. این ارجاع به سیره هم 

از خصوصیات رهبر انقالب است.
خصوصیت دیگر این کتاب این اســت که تذکرات و مطالبی 
ح شده و از طریق این کتاب در اختیار  که در این جلسات مطر
ح  مــردم قــرار گرفتــه اســت، از جانــب رهبــری اســالمی مطــر
ح  کارشــناس معمولــی مطــر می شــود. ایــن مســائل را یــک 
نمی کند. بــرای جامعه و بــرای مخاطب جــوان و خانواده ها 
ح  مهم اســت کــه مطالــب و توصیه ها از چــه جایگاهــی مطر
ح می شــود، درواقــع  می شــود. وقتــی از جایــگاه والیــت مطــر
مبتنــی بر اندیشــه وحــی و مبتنی بــر ســیره اولیاء خدا اســت. 
بنابرایــن هــم از لحــاظ نظــری و هــم دریافــت نکته هــای 

کاربردی و عملی، برایشان امنیت خاطر می آورد.

با توجه به اینکه زمانی رئیس سازمان ملی جوانان بودید، 
وضعیت ازدواج را در کشور چگونه ارزیابی می کنید؟

به دلیل ســاختار جــوان کشــور، در شــرایط عــادی و معمولی 
به ســر نمی بریم بلکه شــرایط ما شــرایطی خاص اســت. االن 
قلــه هــرم جمعیتــی کشــور حــدود 24 ســال اســت کــه خیلی 
معنادار اســت. در چنین موقعیتی مســئله تشــکیل خانواده، 
ک و پایــدار مهم جلــوه می کنــد و باید جزء  آن هم خانــواده پــا
دغدغه ها و دل مشــغولی های اصلــی خانواده هــا، جوانان و 
نظام ما باشــد. به نظــر من باید یــک نهضت خانواده ســازی 
در جامعه شــکل بگیرد. یک عزم ملی باید بــه میدان بیاید تا 
خانواده هــا، دولــت و نهادهای غیــر دولتی نظیــر روحانیت، 
همه دســت به دســت هــم دهنــد و ایــن امــر را به شایســتگی 
مدیریت کننــد تا هــم جوانانی که در ســن ازدواج هســتند به 
ایــن امــر نائــل شــوند و هــم بــه کســانی کــه تأخیــر در ازدواج 
داشــته اند، کمــک شــود. ضمــن اینکــه بــا اتخــاذ تدابیــری 
ح های شــتاب آلود که  همه جانبه باید از شــتاب زدگی ها و طر
غافل از مقتضیات فرهنگ ســازی، آموزش و پایداری سازی 
ازدواج هســتند،  تشــویق کننده  و صرفــًا  خانــواده هســتند 
جلوگیری شود. باید به شیوه ای عمل کرد که هم سهم کمی 

و هم سهم کیفی ازدواج به شایستگی ادا شود.
گر ایــن مالحظــات رعایــت نشــود، مــا در آینــده بــا ضایعات  ا
جدی روبرو خواهیم شد. از طالق های عاطفی و طالق های 
قانونی گرفتــه تا عواقب شــوم دیگری مثل ازدواج در ســنین 

باال که عوارض سنگینی برای جامعه ما خواهد داشت. 
گــر اهتمــام جدی بــه ایــن موضــوع نشــود، پدیده  از طرفــی ا
کــه بــه یــأس از ازدواج رســیده اند، زیــاد  مجردیــن ســن باال 
خواهد شــد کــه آن هم عــوارض روحــی، فکــری، اجتماعی، 
فرهنگــی و اقتصــادی خــاص خــودش را خواهــد داشــت. 
بنابراین باید همــه به میدان بیاییم تا این ســنت اســالمی و 
الهی را که راز برتری ما نســبت به غرب اســت مورد توجه قرار 

دهیم و حفظ کنیم.     

برای خیلی ها 
ین  جذاب و شیر
بود که حضرت 

آیت اهلل خامنه ای 
خیلی صمیمی 
کنار زوج های 
جوان نشسته 
و مثل فرزندان 

خودشان با آنها 
گفتگو می کنند. 

خطبه عقدشان 
را می خوانند و 

ینی آنها را  با شیر
بدرقه می کنند



راهــــــــبرد

آبان  98      مشاره  13 30

راهــــــــبرد

 دوره جدید

ازدواج ســر و کار دارند چــه جوانــان و چه خانواده هــا تبدیل 
کرده اســت. همچنین استقبال چشــمگیر از این کتاب را نیز 
خود، مؤیــد این مطلــب برمی شــمرد. کتاب »مطلع عشــق« 
دارای نثری روان و نکات بدیعی اســت که به دل می نشیند 
و از این رو مطالعه آن برای خواننده شــیرین و جذاب است. 
دستخط رهبر معطم انقالب در ابتدای این کتاب با تبریک 
و توصیه هایی به عروس ها و دامادها آورده شــده اســت.  در 

بخشی از متن کتاب می خوانیم:
هر انســانی هم زن و هم مــرد در طــول زندگی، در شــبانه روز 
مشــکالتی دارد و با پیش آمدها و حوادثی مواجه است. این 
حــوادث اعصــاب را می کوبــد و خســته می کنــد. انســان ها را 
دچار ناآرامی و سراســیمگی می کنــد. فرد وقتــی وارد محیط 
خانــواده شــد، ایــن محیــط امــن و امــان بــه او تجدیــد قــوا 
می بخشــد. او را آمــاده یــک روز دیگر و یــک شــبانه روز دیگر 
می کنــد. خانــواده بــرای تنظیــم زندگی انســان خیلــی مهم 
اســت. البته خانواده باید خوب اداره شــود، باید سالم اداره 
شــود. این بهــره ای اســت که مــرد و زن از ایــن خانــواده آرام 
می برنــد و بهره کاری آنهــا را در بیــرون خانواده بــاال می برد، 
بــه آن اهمیــت و ارزش می دهــد و آن را بــاارزش و بــا کیفیت 
گرفتــن در یــک مجموعــه  می کنــد. فرصــت ازدواج و آرام 
خانــواده، یکــی از فرصت هــای مهم زندگــی برای مــرد و زن 
اســت. ایــن یــک وســیله آســایش، آرامــش روحــی، وســیله 
دلگرم شــدن به تداوم فعالیت زندگی اســت، وســیله تسلی، 
وســیله پیــدا کــردن یــک غمخــوار نزدیک اســت، کــه برای 

انسان در طول زندگی بسیار الزم است.
خ 1380/12/9(       )خطبه عقد مور

کتاب »مطلع عشــق« بــه همت حجــت االســالم والمســلمین محمدجواد حــاج علی 
کبری گردآوری و تدوین شده اســت. کتاب فوق گزیده ای از بیانات و رهنمودهای  ا
رهبر معظم انقالب اســالمی، حضرت آیت اهّلل خامنه ای در خصوص بایدهــا و نبایدهای امر 
مهــم ازدواج خطــاب بــه جوانــان، زوج هــای جــوان و خانواده هــا اســت و انتشــارات انقالب 

اسالمی آن را منتشر و روانه بازار کتاب کرده است.
کنون بیست و ســه بار تجدید چاپ شده، مشــتمل بر یازده فصل  کتاب »مطلع عشــق« که تا
اســت. عنوان چهــار فصــل اول ایــن کتــاب »کالم« و هفت فصــل دیگر بــا عنــوان »رهنمود« 
اســت. چهار فصل اول عبارت اســت از کالم اول که به موضوعات ازدواج، ناموس طبیعت، 
ع کانــون گرم خانــواده می پــردازد و کالم  دســتور شــریعت می پردازد. کالم دوم که بــه موضو
ســوم  که به موضوعات غروب عشــق و قحطی عاطفه در غــرب می پــردازد و کالم چهارم که 
ع حقوق متقابل زن و شــوهر می پردازد. این چهار فصل بیشــتر بــه مباحث معرفتی  به موضو

می پردازند و فلسفه ازدواج و رفتارهای زوجین را تبیین می کند.
هفت فصل بعدی کتاب هــم توصیه ها و رهنمودهــای رهبر معظم انقــالب در زمینه ازدواج 
خطاب بــه جوانان، زوج های جــوان و خانواده های ایشــان اســت. این هفت فصــل در باب 
چگونگی مراسم ازدواج، تقســیم کار در خانواده، حذف تشریفات زائد، همینطور آغاز زندگی 
مشترک و تداوم آن است. عناوین این هفت فصل که بیشتر شامل توصیه ها و رهنمودهای 
عملی حضرت آیت اهّلل خامنه ای اســت مشــتمل بر رهنمود اول؛ با عنوان همسفر تا بهشت، 
رهنمــود دوم؛ با عنــوان باالتــر از واقعیت، رهنمود ســوم؛ بــا عنوان هنــر تقســیم کار، رهنمود 
چهارم؛ با عنوان سازش و سازگاری، رهنمود پنجم؛ با عنوان زندگی شیرین، رهنمود ششم؛ 

با عنوان هشدارها و یادآوری ها و رهنمود هفتم؛ با عنوان آسان گیری است.
کبــری نگارنده کتــاب »مطلــع عشــق« در خصوص  حجــت االســالم و المســلمین حــاج علی ا
ع ازدواج متفاوت می کند  ویژگی هایی که کتابش را از دیگر کتاب های منتشــر شــده با موضو
ح کــردن مباحــث معرفتی مربــوط بــه امــر مهــم تشــکیل خانــواده را در کنار  بــه توجــه و مطــر
توصیه هــا، راهکارها و بیانــات ارزشــمند و کاربردی رهبر معظــم انقالب، آیــت اهّلل خامنه ای 
برای زوج های جــوان اشــاره دارد و ایــن ویژگی هــا را عاملی می دانــد برای اینکــه کتاب فوق 
ع  را اثری جامــع، کامل و بــاب طبــع خواننــدگان از هر دســته و گروهی کــه به نوعی بــا موضو

َمطلع عشق



آمـاده  همسـری،  جایـگاه  در  گرفتـن  قـرار  بـر  عـالوه  ازدواج  از  پـس  بانـوان 
پذیـرش نقـش مـادری نیـز می شـوند. همـان گونـه کـه خانـواده را مهم تریـن 
رکـن جامعـه می دانیـم، مـادر را بایـد بنیـان ایـن رکـن بـه شـمار آوریـم. در 
ایـن بخـش بـا زندگـی، شـخصیت و شـیوه تربیتـی یكـی از برترین اسـوه های 

مادر هستیمـادری در عالـم هسـتی آشـنا می شـویم.
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دخت ماه مکه
شب مهتابی ربیع
سماع آسمان
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دخت ماه مّکه
ویژگی های واالی آمنه)س(

کیزه دارد و عاقل و فهیم و دین باور است. است و نفسی پا
کی ایــن بانو چنــان بود کــه تاریخ  بینش عمیــق و عفــت و پا
چنین می نویســد: او )آمنه( در آن روز، از نظر نسب و ازدواج، 
با فضیلت ترین دختران قریش بود. از صفات برجســته دیگر 
این بانــو ساده زیســتی و دوری از جلوه های مادی اســت، به 
کــرم )ص( می فرمایند: همانــا من فرزند  گونه ای کــه پیامبر ا

زنی از قریشم که گوشت خشکیده می خورد. 
 

     دین باوری 
پیامبر گرامی اسالم را سید الناس و دیان العرب می خواندند. 
برخــی بــا نگــرش غیرعمیــق بــه  مســایل تاریخــی و عقیدتی 
کــه: چــون آمنــه قبــل از ظهــور اســالم می زیســته  معتقدنــد 
نمی تواند مؤمن باشــد اما مورخان و پژوهشــگران مسلمان بر 
این باورند که پدران و مادران پیامبر ایمان داشتند. آنها برای 
اثبات این مطلب به سخن پیامبر )ص( اســتناد کرده اند که 
ک به رحم های  می فرماید: خداوند همواره مرا از پشت های پا
ک منتقل می ســاخت تا اینکــه به ایــن دنیای شــما آمدم و  پا

کی های جاهلیت آلوده نشدم.    هرگز به افکار و ناپا
از ایــن حدیث شــریف، کــه بــا عبــارات مختلــف بیان شــده، 
کی وجود آمنه و طهارت فکری او ثابت می شــود. بســیاری  پا
از دانشــمندان مســلمان از فرقه هــای مختلــف اهــل ســنت 
ایمان آمنــه را بیــان کرده، بــرای  اثبــات ایــن امــر از روایت زیر 
استفاده کرده اند: کعب االحبار گفت: من در هفتاد و دو کتاب 
خوانــده ام کــه فرشــتگان، جز بــرای مریــم و آمنه بنــت وهب 
برای والدت هیچ پیامبری به زمیــن نیامدند و جز برای مریم 

و آمنه، برای هیچ زنی حجاب های بهشتی را برپا نساختند. 
واقــدی و گروهــی از دانشــمندان فــرق مختلف اهل ســنت، 
پس از ذکــر حدیث فوق، می گوینــد: خداوند متعــال هرگز زن 
کافــره را در برابر زن بــا ایمانی ماننــد مریم)ع( قــرار نمی دهد. 
گر آمنــه ایمان نداشــت، هرگز مقامــات مریم)ع( بــرای او به  ا
وجــود نمی آمــد. زیرا بیــن ایمــان و کفر فاصله بســیار اســت و 
هرگز این دو جمع نمی شــوند. شــیخ صــدوق نیــز می فرماید: 
اعتقاد ما این اســت که پدران پیامبر )ص( از آدم تا عبداهّلل و 

ابوطالب و همچنین آمنه، مادر پیامبر، مسلم بوده اند.
امام صــادق)ع( نیز می فرمایــد: جبرئیل بر پیامبر نازل شــد و 
گفت: ای محمــد )ص(، خداوند تعالی بر تو ســالم فرســتاد و 
گفت: من آتش را بر صلب و پشــتی که تو را فــرود آورد و بطنی 
که حامل تــو بــود و دامنی که تــو را تربیــت کرد، حــرام کردم. 
مرحــوم مجلســی )ره( می نویســد: این خبــر داللت بــر ایمان 
عبداهّلل و آمنــه و ابوطالب دارد زیــرا خداوند آتــش را بر جمیع 
گر اینان  مؤمن نبودند،  مشــرکان و کفار واجب کرده اســت و ا

آتش بر آنان حرام نمی شد.
 

     محجوب و با حیا 
ویژگی دیگــر این بانــوی بزرگــوار حیــا و ادب اوســت که  بــا واژه 
محتشــمه در میان عرب شناخته شــده بود. در کتب لغت این 
واژه را اینگونــه تعریــف کرده انــد: احتشــام از حشــمت گرفتــه 
شــده و به معنای حیا داشتن است. حشــمت به معنای ادب و 
حیا اســت و زیباترین صفتی اســت که بانوان کریمه می توانند 

محمداصغرینژاد

آمنه )س( دختر وهب بن عبد مناف است که مادر بزرگوارشان دختر عبدالعزی بوده 
و نسب شریفشان به کالب بن مره بن کعب بن لوی می رسد. پدر و مادر آمنه دخترعمو 
و پسرعمو بودند. خاندان بنوزهره همواره در افتخارهای بزرگ قریش و حوادث پر شکوه مکه 

شریک بوده، و تاریخ مکه با نام پر افتخار آنان مزین شده است.
عبد منــاف، نیای ســوم پیامبر اســالم، مغیره نــام داشــت، و قمر البطحــاء خوانده می شــد. او 
در قلــب مــردم موقعیتــی ویــژه داشــت، تاریخ نــگاران در بــاره اش چنین می نویســند: شــعار او 
پرهیــزگاری، دعوت به تقــوا، خوش رفتــاری با مــردم و صله رحم  بــود. ســقایت و مهمانداری 
حجاج بیــت اهّلل الحرام بــا فرزندان عبدمنــاف بود، و ایــن منصب با شــکوه تا زمــان پیامبر به 

قوت خود باقی بود.
آمنه دختر قمر البطحاء )ماه مکه( نه تنها زیبایی چهــره بلکه ویژگی هایی چون پرهیزکاری، 
مــردم داری و... را نیــز از پدر بــه ارث بــرده بود. بــره، مادر آمنــه نیز از خانــدان شــریف و بزرگوار 
ک دارند. مادر بره، ام حبیبه نیز از همین  بنی کالب بوده، در نسب با وهب بن عبدمناف اشترا

نسب و از زیباترین جلوه ارحام  مطهره به شمار می آیند.
آنچــه بیــش از هــر چیــز آدمــی را جاودانــه می ســازد، صفــات نیــک و اخالق شایســته اوســت. 
ویژگی هــای اخالقی افــراد نشــان دهنده عظمت شــخصیت آنــان اســت. برجســته ترین این 

صفات از زبان عبدالمطلب، پیر بطحاء بیان می شود.
عبدالمطلــب، قبل از خواســتگاری آمنــه، نزد عبــداهّلل، جوان برومند بنی هاشــم آمــد و چنین 
گفت: پسرم، آمنه دختری است از خویشان تو و در مکه مانند او دختری نیست. سپس فرمود: 
ســوگند به عزت و جالل خداوند، که در مکه دختری مثل او )آمنه( نیســت زیرا او با حیا و ادب 
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مهربان تر  از مادر

داشــته باشــند و در ســایه آن آســودگی جســمی و روانــی یابنــد. 
جریــان خواســتگاری  فاطمــه، همســر عبدالمطلــب، از آمنه و 
آنچه در ایــن مجلس به وقــوع پیوســت حیــا و ادب این دختر 
برگزیده عرب را نشــان می دهد: زمانی که همســر عبدالمطلب 
به منــزل وهب بن عبــد مناف آمــد، آمنــه در مقابل او ایســتاد و 
خوش آمــد گفــت و مقدمــش را گرامــی داشــت. وقتــی فاطمــه 
نیکی های آمنــه را دیــد، به مــادرش گفت: مــن پیشــتر آمنه را 
دیده بودم، فکر نمی کردم چنین با حسن و کمال باشد. سپس 
با آمنــه گفتگــو کــرد و او را فصیح تریــن زن مکه یافــت. آنگاه از 
جای برخاست، نزد عبداهّلل شــتافت و گفت:  فرزندم، در میان 

دختران عرب مانند او ندیدم. من او را می پسندم و...
 

     فرزانگی و فرهیختگی 
فهیــم بــودن از صفــات و ویژگی هــای اولیــای الهی اســت. 
عبدالمطلب، آمنه را با کلمه عاقله ستوده است. آمنه عقیله 
عرب، در فهم و کمال بی نظیر بود. ســخن این بانوی بزرگ 
در هنــگام مــرگ، نشــان دهنده میــزان خــرد و درک اوســت. 
او به فرزنــدش حضــرت محمــد )ص( می گوید: هــر زنده ای 
می میرد، هر تازه ای کهنه می شود، هر گروهی فانی می شود 
و من می میــرم اما یاد من همیشــه هســت. من خیــر به جای 

گذاشتم و مولود مطهری ]چون تو[ زادم. 
 

     فصاحت و بالغت 
از دیگــر صفــات دختر برگزیــده مکه شــیرینی بیــان و گویایی 
کالم اوســت. اشــعار زیبایــی کــه از او بــه جــای مانــده، گــواه 
درســتی ایــن ســخن اســت. او خطاب بــه فرزنــدش حضرت 

محمد )ص( چنین سرود:
 ان صح ما ابصرت فی المنام

فانت مبعوث علی االنام                                                                                           
کرام  من عند ذی الجالل و اال

تبعث فی الحل و فی الحرام
تبعث بالتحقیق و االسالم  

دین ابیک آلبر ابراهام
ک عن االصنام       فاهّلل انها

ان ال تو الیها مع االقوام
معنای شعر به اختصار چنین است:

گر خوابی که دیدم درست باشد، تو بر مردم مبعوث خواهی  ا
کرام اســت برای  شــد.  از طرف خداوندی کــه دارای جالل و ا
بیان حالل و حرام مبعوث می شوی.برای حق گویی و اسالم 
که دیــن پــدرت ابراهیــم  اســت، برانگیخته می شــوی. پس 

خداوند تو را از پرستش بت ها و پیروی خویشان بازداشت.
 

     پاکی و طهارت 
کی و طهارت آمنــه بر اهل مکه پوشــید نبــود. این طهارت  پا
ح  به مناســبت های مختلف در ســخنان و اشــعار عــرب مطر
شده اســت. در توصیف این بانوی کریمه چنین نوشــته اند: 
بــه درســتی کــه چهــره اش )آمنــه( مثــل مــاه نورانی بــود، در 
زیبایــی و کمــال از بهتریــن زنــان بــه شــمار می آمــد، و از نظر 

صفات و دودمان نیز از بهترین ها بود.     

خ مشــهور از زبــان حلیمــه، دایه رســول خــدا )ص( چنیــن نقل  ابن هشــام مــور
می کند: سالی که ما به قحطی و خشکسالی دچار شــده بودیم به همراه شوهر و 
کودک شــیرخوار خود با زنان بنی ســعد به شــهر مکــه رفتیم تا هــر کدام کودکــی از قریش 
گرفته و برای شیردادن و بزرگ کردن به میان قبیله آوریم. شتر پیری نیز همراه داشتیم 

که به خدا قسم قطره ای شیر نداشت.
شــبی را که در راه مکه بودیم از بس کودک گرسنه ما گریه کرد خواب نرفتیم، نه در سینه 
من شــیری بود که او را ســیر کند و نه در پســتان های شــتر. تنها امید به آینده بــود که ما را 
به ســوی مکه پیش می برد. بــه هر ترتیبی بــود خود را به شــهر مکه رســاندیم و به دنبال 
بچه های شیرخوار قریش رفتیم. هر کس نوزادی داشت به نزد ما می آمد و برای سپردن 
بچه خود بــا ما بــه گفتگــو می پرداخت، بــا هر یــک از زنان بنی ســعد دربــاره شــیردادن و 
پرســتاری رســول خدا )ص( گفتگو می کردند همین که می فهمید آن کودک یتیم اســت 
از نگهــداری و پذیرفتن او خــودداری می کرد و می گفــت: کودکی که پــدرش مرده و تحت 

کفالت مادر و جد خود زندگی می کند چه امید سود و بهره ای از او می توان داشت؟
هر یک از زنان بنی ســعد کودکــی پیدا کــرده و آماده بازگشــت به صحرا شــدند و تنها من 
بودم که دسترســی به کســی پیدا نکردم و از پذیرفتن کودک آمنه هم روی همان جهت 
که یتیم بود خودداری می کردم. اما وقتی دیدم زنان بنی ســعد می خواهند حرکت کنند 
به شــوهرم گفتم: خوش ندارم که در میان تمــام این زنان تنها من بــدون آنکه بچه ای 
کنــون می روم و  را پذیرفته باشــم- دســت خالی- به میان قبیله بازگــردم، و به خدا هم ا

همان بچه یتیم را گرفته با خود می آورم. 
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بهترین ازدواج

ح نمود و او با  پیشنهاد ازدواج عبداهّلل با دخترش آمنه را مطر
کمال افتخار گفت: دخترمان همســر شایسته ای است برای 
فرزندت عبــداهّلل!  عبدالمطلب رو به فرزنــدش کرده و گفت: 
پســرم نظر تو در مورد این پیشنهاد چیســت؟ به خدا سوگند! 
در میان دختــران مّکه، آمنــه همتایی نــدارد؛ زیرا او بــا حیا و 
کدامن اســت. از ســکوت عبداهّلل  ادب و عقل و دین بــاور و پا

پدرش فهمید که او با این وصلت موافق است.
در همین حال فاطمه، مادر عبداهّلل، گفت: من به همراه بّره 
گر صالحّیت  می روم و در منــزِل او، دخترش آمنــه را می بینم ا
او را به همســری پســرم عبــداهّلل احــراز کــردم، به ایــن پیوند 
رضایت خواهیــم داد. وقتی کــه فاطمه همســر عبدالمطلب 
به منزل وهــب بن عبدالمنــاف آمد، آمنــه ســالم اهّلل علیها با 
گشــاده رویی از او اســتقبال کــرد و مقدمش را گرامی داشــت. 
سرانجام وقتی فاطمه شایســتگی و کماالت معنوی و حسن 
جمال آمنه را از نزدیک مشــاهده کــرد، و متوّجه نــوری که از 
چهره وی ســاطع می شــد گردید، گفت: بّره! من قبــاًل آمنه را 

کــه حاصــل آن والدت  بــی شــک پیونــد میــان حضــرت عبــداهّلل و حضــرت آمنــه 
باشــرف ترین و عزیزتریــن انســان هســتی اســت، بســیار مهــم  و بــا برکــت محســوب 
می شــود. زیرا عالوه بر پیامدهــای بی نهایت مثبتی کــه حاصل این ازدواج داشــت، نفس آن 
هم امری مقــدس و دینی بود و نبایســتی برای ایــن ازدواج، توجیهی مــادی و ظاهری در نظر 
بگیریم. ازدواج میــان آنان ازدواجی عــادی و معمولی نبود و ازدواجشــان هم خجســته ترین 

ازدواج ها بوده و خدای حکیم به آنان نظر و عنایت ویژه ای داشته است. 
 

     مصباح حرم
 ماجرای ازدواج حضرت عبداهّلل با حضرت آمنه به گونه های مختلفی نقل شــده است. عالم 
فرزانه، مرحوم شــیخ عباس قمی در این باره می گوید: چون عبداهّلل به ســن شــباب )جوانی( 
کابــر ]بــزرگان[ و اشــراف نواحی و  رســید، نور نبــوت از جبین ]پیشــانی[ او ســاطع بود. جمیــع ا
اطراف، آرزو کردند که بــه او دختر دهند و نــور او را بربایند. زیــرا که یگانه زمان بود در حســن و 
جمال، و در روز بر هر که می گذشــت، بوی مشک و عنبر از وی استشــمام می کرد و اهل مکه او 
را مصباح حرم می گفتند تا اینکه به تقدیر الهی، عبداهّلل با صدِف گوهِر رسالت پناه یعنی آمنه 

دختر وهب بن عبد مناف بن زهرة بن کالب بن مّرة جفت گردید.
بّره، مــادر آمنــه علیها الســالم، بــا صالحدید شــوهرش وهب بــه منــزل عبدالمطلــب)ع( آمد و 
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دیده بودم، ولی فکــر نمی کردم اینقدر با حســن و کمال بوده 
و دلنشین باشد.

آنگاه در ضمن گفتگو متوجه شد که آمنه در سخن گفتن نیز 
دختری فصیح و ادیب است، و به نزد عبدالمطلب و عبداهّلل 
علیهمــا الســالم آمــد و گفت: پســرم! در میــان دختــران عرب 
هرگز دختــری به این شایســتگی یافــت نمی شــود. او به دلم 

نشست و برای همسری تو برگزیدم.
بعــد از گفتگوهــای ابتدایــی، عبدالمطلــب علیــه الســالم به 
منزل وهب بــن عبد مناف آمده و از آمنه رســمًا خواســتگاری 
گفــت:  رضایــت  و  خوشــنودی  کمــال  بــا  آمنــه  پــدر  کــرد. 
عبدالمطلــب! دختــرم هدیــه اســت بــه فرزنــد شــما و مــن 

هیچگونه مهریه ای نمی خواهم!
عبدالمطلب گفت: خداوند به تو جزای نیک عطا کند، دختر 
باید مهریه داشته باشــد و افرادی از ما و شــما الزم است که در 
این امر گواه باشــند. بعد از آن مجلس جشــنی ترتیب داده و 
اقوام هر دو طرف ضمن شــرکت در عروســی، بــه این وصلت 
فرخنده شاهد بودند و این مراسم چهار روز به طول انجامید 
و در این مــّدت عبدالمطلب تمامــی اهل مّکه و نواحــی آن را 

دعوت کرد و در ولیمه عروسی عبداهّلل اطعام نمود.

     دایره در دایره نور
مســعودی در باره نحــوه ازدواج حضــرت عبداهّلل بــا حضرت 
آمنه می گویــد: وقتی عبداهّلل بــه پــدرش عبدالمطلب گفت: 
ج گشــته، دیدم  پــدر، در عالم رؤیــا دیــدم از بطحاء مکــه خار
ج شــد: یکی مشــرق و دیگری مغرب را فرا  دو نور از پشتم خار
گرفــت و آن دو نــور با ســرعتی زیــاد بیــش از زدن پلک چشــم 

دایره وار در پشت من قرار گرفتند.
گر رؤیــای تو صادق باشــد، از تو بهترین  عبدالمطلب فرمود: ا
ج می گــردد. گوینــد حضــرت عبــداهّلل  موجــود جهانیــان خــار
در حیــن ازدواج 25 یا 30 ســاله بــود. نکته جالــب توجه آنکه 

حضرت آمنه از جمله دخترعموهای حضرت عبداهّلل بود.  
در تاریخ آمده کــه پس از داســتان ذبح عبــداهّلل و نحر یکصد 
شــتر، عبد المطلــب، عبــداهّلل را برداشــته و یک ســر بــه خانه 
وهــب بن عبــد منــاف کــه در آن روز بــزرگ قبیلــه خــود یعنی 
کــه در آن روز  قبیلــه بنــی زهــره بــود آورد و دختــر او آمنــه را 
بزرگ ترین زنــان قریش از نظر نســب و مقــام بود، بــه ازدواج 
عبــداهّلل در آورد. حضــرت عبدالمطلــب در آن جلســه خطبه 
عقــد را جــاری کــرد. او بلنــد شــد و بعــد از حمــد و ثنــای الهی 
خطاب به خانواده دختر گفت: این عبداهّلل فرزند من، که او 
را می شناسید از دختر شــما آمنه با مهریه معین خواستگاری 

می کند. آیا شما راضی هستید؟
وهب پــدر آمنه گفــت: بلی، مــا به ایــن وصلت کامــاًل رضایت 
داریم. عبدالمطلب گفت: ای حاضران مجلس! همه به این 
امر گواه باشــید! بعد دو خانــواده به هم دســت داده و تهنیت 
گفته و شــادی و روبوســی کردند. عبداهّلل در طــول عمر تنها با 
آمنه ازدواج کرد و زن دیگری برنگزید و همچنین جناب آمنه 
بعــد از ازدواج با عبــداهّلل مّدت کوتاهــی زندگی کــرد و دار فانی 
را وداع گفت. حاصل ایــن ازدواج مبارک تنها یــک فرزند و آن 

وجود مقّدس خاتم االنبیاء حضرت محمد )ص( بود.      

عبداهّلل از طریــق ازدواج فصل نوینــی از زندگی به روی خود گشــود و 
شبستان زندگی خود را با داشتن همســری مانند آمنه روشن ساخت 
و پــس از چندی بــرای تجــارت راه شــام را همــراه کاروانــی که از مکــه حرکت 
می کــرد، در پیش گرفــت. زنــگ حرکــت نواختــه شــد و کاروان بــه راه افتاد و 
صدهــا دل را نیــز همراه خــود بــرد، در این وقــت آمنــه دوران بــارداری خود را 
می گذرانید، پس از چند ماه طالع کاروان آشــکار گشــت، و عــده ای به منظور 

استقبال از خویشان خود تا بیرون شهر رفتند.
پدر عبداهّلل نیــز در انتظار پســر بــود، دیدگان کنجکاو عروســش هــم عبداهّلل 
را در میــان کاروان جســتجو می کــرد، متأســفانه اثــری از او در میــان کاروان 
نبود و پــس از تحقیق مطلــع گردید که عبــداهّلل در هنگام  مراجعــت در یثرب 
)مدینه( بیمار گشته و برای استراحت و رفع خستگی، میان خویشان توقف 
کرده است، اســتماع این خبر آثار اندوه و پریشــانی در چهره هر دو پدید آورد و 

سیالب اشکی از دیدگان پدر و عروس فرو ریخت.
عبدالمطلب بزرگترین فرزند خود به نام حــارث را مأمور کرد که به یثرب برود 
و عبــداهّلل را همــراه خود بیــاورد، ولی وقتــی وی وارد مدینه شــد اطــالع یافت 
که عبداهّلل یک مــاه پــس از حرکــت کاروان با همــان بیماری چشــم از جهان 

بربسته است.
حارث پــس از مراجعت جریــان را بــه عبدالمطلب رســاند و همســرش را نیز از 
سرگذشت شوهرش مطلع ســاخت و آنچه از او باقی مانده بود پنج شتر و یک 
گله گوســفند و یک کنیز به نام ام ایمن بود که بعدًا پرســتار پیامبر )ص( شد. 
در برخــی از گزارش هــا آمده اســت که حضــرت آمنــه در مرثیه شــوهر عزیزش 
این اشعار را ســرود: »در کنار بطحا ]ی مکه[ کســی از خاندان هاشم محو شد 
ک نمود[ و همجــوار لحد گشــت در حالی کــه در بزرگواری  ]ســر در گریبان خا
و بخشــندگی ســر برآورده بود. ]زبانزد دیگران بود[. مــرگ به یکبــاره او را ]به 
سوی خویش[ فرا خواند و او را اجابت کرد و نظیر فرزند هاشم ]یعنی حضرت 
عبــداهّلل[ را در میان مردم رهــا ننمود ]که زندگــی کند بلکه جانــش را گرفت[. 
شــبانگاه رفتــه و ســریرش را برداشــته و یارانش بــا ازدحــام متوجه ]پیکــر[ او 
گر چنین است که مرگ و حوادث روزگار او را در ربوده ]اشکالی ندارد[  شدند. ا

چرا که او سخاوتمند و بسیار مهرورز بود.«
بعــد از وفــات آن حضــرت، آمنــه خاتــون هــر ســال بــرای زیــارت مزار شــریف 
همسرشــان بــه آن منطقــه می رفــت. وقتی رســول خدا )ص( به ســن شــش 
ســالگی رســید، حضرت آمنه طبــق روال همیشــگی خویش برای زیــارت قبر 
شــریف شــوهرش عازم مدینه شــد. در این ســفر، حضــرت عبدالمطلــب و ام 
ایمن پرستار رســول خدا )ص( او را همراهی می کردند. واقعه جانگذار رحلت 
حضرت آمنه، 45 ســال پیش از هجرت نبــوی )ص( مصادف با ســال 575 
غ گشــت،  خ داد. هنگامی که ایشــان از زیارت آن مکان مقدس فار میالدی ر
عازم مکه شــد. در میانه راه در محلــی به نام ابــواء دار فانــی را وداع گفته و به 

ملکوت اعلی پیوست.     
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صورتی کــه این نام در میان اعراب کم ســابقه اســت. گفت: 
خواســتم کــه در آســمان و زمیــن ســتوده باشــد. در ایــن باره 

حسان بن ثابت شاعر دوران رسول خدا چنین می گوید:
فشق له من اسمه لیجله

فذو العرش محمود و هذا محمد
بــرای پیامبــر خــود مشــتق  آفریــدگار، نامــی از اســم خــود 
نمــود. از ایــن جهــت )خــدا( محمود)پســندیده( و پیامبــر او 
محمد)ســتوده( اســت و هــر دو کلمــه از یک ماده مشــتقند و 

یک معنی را می رسانند. 
قطعــًا، الهــام غیبــی در انتخــاب ایــن نــام بی دخالــت نبوده 
گر چــه در میان اعراب معــروف بود،  اســت. زیرا نام محمد، ا
ولی کمتر کســی تا آن زمان به آن نام نامیده شــده بود. طبق 
آمار دقیقی که بعضی از تاریخ نویسان به دســت آورده اند، تا 
آن روز فقط شــانزده نفر به این اســم نامگذاری شــده بودند. 

چنانکه شاعر در این باره گوید:
ان الذین سموا به اسم محمد

من قبل خیر الناس ضعف ثمان 
کســانی که به نام محمــد، پیــش از پیامبر اســالم نامگذاری 

شده بودند، شانزده نفر بودند.
گفته پیداســت کــه هر چــه مصداق یــک لفظ کمتر باشــد،  نا
اشــتباه در آن کمتــر خواهد بــود و چون کتاب های آســمانی، 
از نام و نشــان و عالئــم روحــی و جســمی او خبــر داده بودند، 
باید عالئم آن حضرت آنچنان روشــن باشــد که اشتباه در آن 
راه پیدا نکند. یکــی از آن عالئم، نام آن حضرت اســت. باید 
مصــداق آن به قــدری کم باشــد، کــه راه هرگونــه تردیدی را 
در تشــخیص پیامبر گرامی از بین ببــرد. مخصوصًا هنگامی 
که بقیــه اوصــاف و عالئــم وی ضمیمه نــام او گــردد. در این 
صورت، به طور واضح کســی کــه انجیــل و تــورات از ظهور او 

خبر داده، به خوبی شناخته خواهد شد.
بعــد از اینکــه حلیمــه، محمــد )ص( را بــه مکــه بــاز گردانید. 
محمــد در کنــار مــادر و جد خــود عبدالمطلــب زندگــی می کرد 
تــا اینکه شــش ســال از عمــر شــریفش گذشــت، در آن هنگام 
مادرش آمنه او را برای دیدار دایی های پدری که آن حضرت 

در مدینه از قبیله بنی النجار داشت با خود به مدینه برد.     

بزرگ تریــن موهبتــی که حضــرت آمنه بعــد از فوت عبــداهّلل داشــت افتخــار حمل نور 
رســول خدا )ص( بود. جایگاهی را که خداوند حکیم برای رشــد و باروری رسول خدا 
)ص( برگزیــده بــود، بهتریــن جایگاه و رویشــگاه بــود، و بــر همین اســاس به نظر می رســد که 
حضرت آمنه بهترین مادر هســتی اســت و مقدمات و زمینه هــای الزم برای پــرورش و تکوین 

رسول خدا )ص( در وی از دیگران بیشتر وجود داشته است.
 

     باران رحمت
امور خارق العاده و عجایب فراوانــی در دوران حمل و بعــد از آن از آمنه خاتون تحقق یافته که 
به پاره ای از آنها اشــاره می شــود: از آن بانوی عظیم الشــأن حکایت شــده که فرمود: هنگامی 
که به رسول خدا )ص( حامله بودم، متوجه حمل و ســختی آن که زنان بدان دچار می شوند، 
نشــدم. در خواب دیدم گویا کســی به ســراغم آمد و گفت: به بهترین انســان حامله شــده ای. 
وقتی زمان والدت فرا رسیده، حمل بر من خفیف و آسان گشت تا آنکه وضع حمل نمودم و...  
تاریخ نگار معروف سده ســوم هجری، ابن هشــام می گوید: حضرت آمنه گفته است که چون 
به پیامبــر )ص( حامله شــدم، آوازی شــنیدم کــه می گفــت: ای آمنه، مــی دانی به چه کســی 
حامله هســتی؟ به پیامبر آخرالزمان حامله هســتی. باید وقتــی او را به دنیــا آوردی، این گفته 
را بر او بخوانی: اعیذه بالواحد من شر کل حاســد )او را در پناه خدای یکتا از شر هر حسدورز قرار 
می دهم(. و بعــد از آن، نــام وی را محمد بگــذار. از دیگر امور شــگفت آور زمان حمــل، فراوانی 

نعمت و باریدن باران یا باران های مناسب و به موقع برای اهالی مکه بود. 
در کتاب  العدد در این باره آمده اســت: روایت شــده که در وقتی قبیله قریش در قحطی شدید 
و سختی به سر می برد. اما وقتی که آمنه دختر وهب به رســول خدا )ص( حامله شد، زمین ها 
ســبز و خرم و درختان دارای ثمر و میوه شــدند و از هر ســو مســافران به سوی شــهر مکه حرکت 
کردنــد ]و زمینه مبــادالت اقتصــادی و تجــاری را فراهــم کردنــد[. در نتیجه، فراخــی و نعمت 
فراوان شــامل حال مکیان شد. لذا ســالی که حضرت آمنه به رســول خدا )ص( حامله گردید، 

سال فتح و استیفاء و ابتهاج نامیده شد. 
فرزنــد آمنــه بنابــر مشــهور دو مــاه بعــد از رحلــت پــدر متولــد شــد، بــه همیــن جهــت او تحــت 
 سرپرستی جدش عبدالمطلب قرار گرفت، و ایشان نیز طبق رســوم بزرگان قریش او را به زنی 
صحرانشــین به نام حلیمه کــه از نجابــت و لیاقت خاصی برخوردار بود ســپرد، تا به وی شــیر 
داده و در آغوش صحرا و فضای باز و محیط آزاد پرورش دهد، و از بیماری و احیانًا وبای شهر 

مکه در امان باشد.
 

     ستوده
روز هفتم فرا رســید. عبد المطلب، برای عرض سپاســگزاری به درگاه الهی گوسفندی قربانی 
کرد و گروهی را دعوت نمود و در آن جشن با شکوه، که از عموم قریش دعوت شده بودند، نام 
فرزند خود را محمد گذارد. وقتی از او پرسیدند: چرا نام فرزند خود را محمد انتخاب کردید؟ در 

مادر هستی
دین ابراهیم را
زنده می کنی
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فرسای ســرزمین حجاز و باالخص شــهر مکه، فرزندان را به 
دایگان بادیه نشــین که قوت جســمی الزم را برای شیردهی 
کودک داشتند، می ســپردند، او نیز با حمایت پدر همسرش، 
عبدالمطلــب، محمــد)ص( را به دایگــی زنی به نــام حلیمه 

سعدیه داد.
امــا حلیمه نیــز نقش مــادری مهربــان و عطــوف را بــرای آن 
حضرت تا سنین 4 یا 6 ســالگی )طبق روایت های مختلف( 
ایفا کــرد. از گفته های حلیمه در تاریخ اســت کــه: »حضرت 
را به دایگان بســیاری عرضــه کردند، اما آنــان از پذیرفتنش 
که دایه فرزند کســانی را بر می گزیند  خودداری ورزیدند، چرا
که سرشــناس و ثروتمند بودند و امید مال فراوانی به ایشان 
بود. اما محمــد )ص( یتیم بود و گرچــه عبدالمطلب مقامی 
شایســته در قریش داشــت، اما مــرگ زودرس فرزند جوانش 
عبداهّلل که فرصتی بــرای تحصیل مال نیافتــه بود، موجب 

شده بود که میراث قابل توجهی نداشته باشد...«.
در نهایــت حلیمــه بــا مهربانــی ای که شایســته نامــش بود، 
او را پذیرفــت و از آن پــس بــود کــه هــم شــیرش بــرای ســیر 
کــردن فرزنــد خــودش فزونــی یافــت، و هم بــه برکــت وجود 
گوســفندان خانــواده اش افــزون شــد.  آن حضــرت مــال و 
نویسندگان ســیره نبوی بر این اعتقادند که پس از بازگشت 
محمــد )ص( از بادیــه و از نــزد حلیمه بــه خانــواده، مادرش 
تأثیــر عمیقــی در ایــن مرحلــه از زندگــی او گــذارد. زمانــی که 
به شــش ســالگی رســید، آمنه آثار بزرگ منشــی و روحیه یک 
مرد کامــل را در او دید و احســاس کرد رویاهایی کــه در زمان 

بارداری او می دید کم کم به حقیقت می پیوندد.
پــس از ســفر بــه یثــرب بــرای زیــارت قبــر عبــداهّلل و دیــدار 
خویشــان مادری پیامبر، آمنه در یثرب به ســختی بیمار شد 
و پیش از رحلت، ســخن از پدر گفــت: »خداوند تــو را مبارک 
گرداند، تو فرزند همان کسی هســتی که به یاری قادر توانا از 
دام مرگ رهایی یافت و در پی قرعه اندازی برایش صد شتر 

ارزشمند به عنوان فدیه و سربها داده شد...«.
ک ســپرده شــد و پیامبــر خیلــی زود  آمنــه در یثــرب بــه خــا
مادر بزرگــوارش را نیز هماننــد پدر از دســت داد. امــا نکته در 
اینجاســت که در عصر جاهلیت، روش مــادر او برای تربیت 
فرزند ابراهیمی بود و اشعار و گفتاری توحیدی داشت. آمنه 
در رؤیا دیده بــود که فرزنــدش نامــی عالمگیر خواهــد یافت 
و شــخصیتی بزرگ و بــی مانند خواهد شــد. پیــش از رحلت 
گــر آن رؤیایی که مــن دیدم  جانگــدازش به فرزنــد گفــت: »ا
حق اســت، تــو و دینی کــه تــو آوری جهانگیر خواهد شــد و از 
ســوی خدا بر مردم مبعوث خواهی شــد...« و حتی اشعاری 

در همان دوران بیماری انشا کرد و برای فرزندش خواند:
فانت مبعوث الی االنام

تبعث فی الحل و فی الحرام
تبعث بالتوحید و االسالم

دین ابیک البّر ابراهام
و او را آمــاده امــر رســالت کــرد. روش تربیــت او ابراهیمی بود 
و در اشــعارش اشــاره می کند کــه تــو راه ابراهیم بت شــکن را 
طی خواهی کــرد و دین او را زنده می کنی. ایــن گفته ها تأثیر 

عمیقی بر پیامبر گذارد.     

زن در فرهنگ وحــی چنان بــا عظمت توصیف شــده که هر انســانی را به شــگفتی وا 
می دارد. تعبیرهای بلند قرآن کریــم از زن و احادیث و روایاتی کــه به تبیین حقوق و 
کله جامعــه پرداخته اند، اهمیت بررســی نقش زنــان را در  تکالیف زن بــه عنوان نیمــی از شــا
ایفای نقش رســالت انبیا دوچنــدان می نمایــد. کاری که زنــان در تثبیت ادیــان الهی انجام 

داده اند، از امر مهم رسالت و پیامبری مردان کمتر نبوده است.
زنــان گذشــته از تأمین آرامــش عاطفــی انبیا، زمینه رشــد، تربیــت، حمایــت و مبــارزه با ظلم 
و ســتم زمانه را بــا ایثار جــان و مال خــود فراهم کرده انــد. حتی همــان آرامش عاطفــی نیز به 
کرم )ص( در کنار آرامشــی نام برده شــده که هنــگام نماز بر بنــدگان خداوند  فرموده رســول ا
مستولی می گردد. چنان که فرمود از دنیای شما سه چیز را بیش از همه دوست می دارم و نور 

چشم من هستند: زن، عطر و نماز.
برای نمونه کافی اســت به آغاز آفرینش انســان و خلقت حــوا برای آرامــش آدم توجه کنیم و 
همچنین زنان نمونه ای که در قرآن از آنها یاد شده، زنانی که حامی نبی زمان خود بوده اند: 
هاجر، همســر ابراهیــم خلیل و مــادر اســماعیل، مادر و خواهر موســی، آســیه همســر فرعون، 
مریم، مادر عیسای مســیح، و خدیجه همســر پیامبر خاتم و فاطمه )س( دخت گرامی او که 

سرور زنان عالم نام گرفته است.
مســلمًا در تربیت همه مصلحــان و اولیای عالــم مادران نقــش مهمی برعهده داشــته اند. در 
عصر امروز نیــز، تربیت انســان بزرگی چــون امام خمینــی )ره( پس از شــهادت پــدر، بر دوش 
مادر بزرگوارشــان قرار گرفت. با مراجعــه به کتب آســمانی، می توانیم نقش مــادر را در زندگی 
چهار پیامبر بررسی کنیم: اسماعیل)ع(، موســی)ع(، عیسی و محمد )ص(. جالب است که 
مســئول تربیت دوران کودکی هر یک از این پیامبران، تنها مادر ایشــان بوده است، بی آنکه 

پدرانشان نقشی در آن داشته باشند.
مادر نــه تنها وظایــف مــادری اش را ایفا می کــرد، بلکــه در نقش پدر نیــز ظاهر می شــد، پدری 
کــه دور از زن و فرزند به ســر می برد )ابراهیم)ع((، یا از دســت رفتــه بود )عمــران و عبداهّلل( یا 
اصاًل وجود نداشت مانند پدر حضرت عیســی)ع(. این مســئله صرفًا یک امر تصادفی نیست 
و مســلمًا حکمتــی در آن نهفته اســت، زیرا مادر بــا تمام عواطــف و لطف ســخاوتمندانه اش،  
بهتریــن مقــام بــرای نگهــداری و تربیــت رســوالن آســمانی اســت کــه خــود وظیفــه تربیت و 

ع بشر را دارند. راهنمایی نو

     تربیت توحیدی
آمنه دختر وهب و از بنی زهره بود. ابن اســحاق در توصیف او گفته اســت که از لحاظ نســب 
و موقعیت پــدرش که رئیس خاندان بنی زهره محســوب می شــد، برترین دختــر قریش بود. 
بنی زهره پیش از ازدواج عبداهّلل )پدر گرامی رســول اعظم( با آمنه نیز نســبت خویشی با بنی 

هاشم داشتند.
کــرم )ص(، آمنــه بــه دالیلــی،  از جملــه غــم و انــدوه ناشــی از مرگ همســر  پــس از تولــد نبــی ا
جوانش که فرزند نادیده، چشــم از جهان فرو بســته بود، و ضعف بنیه جســمانی و همچنین 
رســم عرب در آن روزگار که مــادران جوان بــرای در امان نگاه داشــتن نــوزاد از گرمای طاقت 

دین ابراهیم را
زنده می کنی
زهرهشریعتی
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آتش ِحقد و َحسد
ح حال عده ای از مردان و زنان اسوه ســاز زده است که از  گروه تاریخ و ســیره پژوهشکده ســازمان حج و زیارت دست به انتشار شــر
ح  ح حال مادر گرامی رسول خدا )ص(، حضرت آمنه بنت وهب )س( است. دفتر دوم مجموعه »زنان اسوه«، شر جمله آنان شر
کری از ســوی حوزه نمایندگی ولــی فقیه در امور  حال زندگی حضرت آمنه )س( مادر گرامی رســول خدا )ص( اســت که با قلم صدیقه شــا
کــرم )ص(، که  حج و زیارت منتشــر شــده اســت. این کتاب زندگی نامه مختصری اســت دربــاره حضرت آمنــه )س( مادر گرامــی پیامبر ا

ضمن مرور تاریخ حیات و ممات این بانوی گرامی، بخش هایی از کودکی پیامبر )ص( را نیز در بر می گیرد. 
کرم )ص(، کــه در این چند بخش تألیف شــده اســت: »آمنه مــادر گرامی  این کتاب زندگــی نامه مختصری اســت از مــادر گرامی پیامبــر ا
کــرم )ص(، ازدواج آمنــه، مراســم ازدواج، مرتبه ایمــان حضرت آمنــه از دیدگاه شــیعه، دیدگاه أهل ســنت دربــاره ایمان حضرت  پیامبر ا
آمنه، نطفه بهشــتی پیامبر، توطئه قتل حضرت آمنه، رحلت جانســوز همســر، میالد مولود آمنه، زمــان و مکان میالد نبی اســالم، دوران 
شــیرخوارگی مولود آمنه، ســفر به یثــرب، وفات مــادر، پس از وفــات آمنه و فضایــل آمنه«. در قســمتی از این کتــاب با عنــوان توطئه قتل 

حضرت آمنه )س( می خوانیم:

پــس از آنکــه حضرت آمنــه )س( بــه پیامبــر ختمی مرتبــت )ص( 
باردار شــد، آتش حقــد و حســد در برخی زبانــه کشــید و درصدد 

قتل حضرت آمنه برآمدند. 
در کتــاب االنــوار و نیــز در حیــاه القلــوب ماجرایــی نقل شــده که 
خالصه آن بدین قرار اســت: زنــی به نــام َزرقاء معروف بــه داهیة 
یمنــی دریافته بود کــه گوهر نبــوت در صلــب عبداهلل)ع( اســت. 
کــرد، پیشــنهاد  کــه عبــداهلل)ع( بــه یمــن  ازایــن رو در ســفری 
همبســتری به او داد و حضرت عبــداهلل از ارتکاب گناه به شــدت 
پرهیز کرد. پس از آنکه متوجه ازدواج و بارداری حضرت آمنه)ع( 
شــد، به مّکه آمد و ســعی کرد با تعریف از بنی هاشــم و بشارت به 

میالد پیامبر آخرالزمان نظر آنان را به خود جلب نماید. سپس با 
طرح دوستی با زنی به نام تکن که آرایشــگر زنان بنی هاشم بود، 
نظــر وی را به خود جلب کرد و بــا پرداخت کیســه ای زر او را مأمور 
قتل حضرت آمنه )س( نمود. تکنا به بهانه آراستن حضرت آمنه 
نزد وی رفت و خنجری مســموم با خود پنهــان کرد. هنگامی که 
خواست نقشه شوم خود را عملی سازد، به اعجاز محمدی)ص( 
دلش درد گرفت و خنجر از دســتش افتاد. حضــرت آمنه متوجه 
شــد و فریاد برآورد کــه در این حال به کمکش شــتافتند. ســپس 
تکنــا ماجــرا را بازگفــت. بنی هاشــم در پــی زرقــاء گشــتند، ولی او 

گریخت.     
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آمنه بودن، یعنــی مادری ختم الرســل؛ یعنی مــادری امامت تــا به امــروز؛ یعنی انتخاب شــدن بــرای امانتداری ســتوده خدا. آمنه را باید بســیار بیشــتر 
کدامن ترین زنان قریش بود و به هوش و حسن  شناخت. یگانه زنی که الیق همسری عبداهّلل و مادری رسول خدا )ص( بود. آمنه از بافضلیت ترین و پا
بیان شــهره بود. زندگی دختر وهب بن عبدمناف و عبداهّلل بن عبدالمطلب، چند ماه هم به طول نکشــید که عبداهّلل عازم ســفری بی بازگشت شد. و این گونه 
بود که رسول خدا )ص( یتیم قریش شد و هنوز هفت ساله نشده بود و روزهای در کنار مادر بودن را حس نکرده بود که مادرش، آمنه بنت وهب را نیز در سفر به 
یثرب و بر اثــر بیماری از دســت داد. به برکت ســالروز میــالد ختم المرســلین، محمد مصطفــی )ص( به دنبــال مکتوباتــی بودیم تــا از آمنه)س( بیشــتر بدانیم، 

کتاب هایی که در زیر معرفی می شوند درباره شخصیت و زندگی ایشان نگاشته شده اند.
     آمنه، مادر پیامبر )ص(: سیدمحمد مهاجرانی؛ مدرسه، 1395.

      ستاره زهره؛ نگاهی به زندگینامه آمنه،  مادر بزرگوار حضرت پیامبر )ص(: لیال سهیلی راد؛ بزم قلم، 1395.
     آمنه مادر پیامبر )ص(: عایشه بنت الشاطی؛ بوستان کتاب، 1394.

     حضرت آمنه )س(، مادر پیامبر )ص(: ابوالفضل هادی منش؛ حدیث نینوا، 1393.
خ؛   حضرت آمنه )س(:   سید ابوالقاسم حسینی )ژرفا(؛ بوستان کتاب، 1392.        به نام گل سر

     زنان بنی هاشم، آمنه، اسماء بنت عمیس، ام هانی و ام البنین علیهما  السالم...: محسن ماجراجو؛ اصباح، 1392.  
کری؛ مشعر، 1390.      حضرت آمنه، مادر گرامی رسول خدا )ص(: صدیقه شا

     شکوفه لبخند، بانو آمنه دختر وهب: مهدی وحیدی صدر؛ مجمع جهانی اهل بیت علیهم السالم، 1387.
     آمنه مادر عشق و عاطفه: فریبا انیسی؛ بروج، 1386.

     کاروانی با سیزده کجاوه، تجلی گاه سیزده گانه مادران عروج: آمنه، خدیجه، فاطمه  بنت اسد، زهرا، شهربانو...؛
ع؛ بوستان کتاب، 1385. محبوبه زار

     ب ا م ن  س خ ن  ب گ و، م ادر: داس ت ان  زن دگ ی  ح ض رت  آم ن ه ، م ادر پ ی ام ب ر )ص(: م ح م درض ا س رش ار )رض ا ره گ ذر(؛ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، 1375.       

گل سرخ به نام 
آشنایی با کتاب هایی درباره مادر پیامبر )ص(
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دکتر عایشه بنت الشــاطی، نویســنده و تاریخ نگار برجســته مصری اســت که در خانواده ای پرورش یافت که فضای آن با عالقه و 
ح داده است. این کتاب  گین بود. او در کتاب »ام النبی« به تفصیل زندگی مادر آخرین پیامبر را نوشــته و شر ارادت به پیامبر عطرآ
ک ترین و بهترین شرایط  با ترجمه احمد صادق اردستانی با نام »آمنه، مادر پیامبر« به فارسی ترجمه شده اســت. روزگار کودکی آمنه، در پا

فضایل اخالقی و انسانی آغاز گردید و سنت ارزشمندی را بر صفحه تاریخ ثبت کرد که به آن اصالت و شرافت خانوادگی گفته می شود.

     بهترین دختر قریش
وی دختــر رئیس و بزرگ قبیلــه ای بود که از شــرافت و عظمت در 
خور ستایشــی بهره مند بودند و خود نیز از لحــاظ عفت و نجابت 
کدامنی به گونه ای رفتار می کرد که با وجود طراوت و زیبایی  و پا
چشمگیر چشم هیچ بیگانه ای به او نیفتاده و هیچ تاریخ نگاری 
نتوانســته از وضــع صــورت و زیبایــی وی ســخنی بــه میــان آورد 
بلکــه تنهــا نوشــته اند: آمنــه، از لحــاظ حســب و نســب و اصالت 

خانوادگی، بهترین و برترین دختر قریش بود.
پدر آمنه، وهب بن عبد مناف رئیس قبیله بنی زهره و جد پدری 
ه، دختــر عبدالعزی بت  او عبد مناف بــن زهره بود و مــادر وی بــّرَ
عثمان دارای ارزش و مقام بزرگی بود. آمنه دارای چنین اصالت 
کان خویش به ارث برده بود و توانســت آن  کیزه ای بود که از نیا پا
را به فرزندی منتقل کند که میراث دار عبد مناف بن زهره باشــد 

و رسالت پیامبری انسان ها را عهده دار گردد.
کودکــی و جوانــی و پســر عمویــش »عبــداهلل بــن  آمنــه از روزگار 
عبدالمطلب« در میان جوانان هم سن و سال قریش یک دیگر را 
خوب می شناختند و این آشنایی عالوه بر قوم و خویشی و اینکه 
خانه های آنان به هم نزدیک بود از زمان قّصــی و زهره، فرزندان 

کالب بن مّره، که دو برادر بزرگوار بودند باقی مانده بود.

     شایسته ترین خواستگار
کــه  نــام عبــداهلل، در میــان خواســتگاران آمنــه نبــود در حالــی 
وی در میــان جوانــان عرب شایســته ترین خواســتگار بــرای این 
ازدواج بــود، زیــرا وی از نظــر لیاقــت و شایســتگی محبوب تریــن 
و اصیل تریــن جــوان عــرب بــود. چــون او پســر عبدالمطلــب بن 

کــه شــرافت و اصالــت خانوادگــی  هاشــم، فرمانــروای مکــه بــود 
گی ها،  را از اجداد خویــش به ارث بــرده بود و بــا توجه به ایــن ویژ
کســی بــه مقــام واالی او نمی رســید. مــادر عبــداهلل نیــز، فاطمه 
دختر عمروبن قائد مخزومی بود که از لحــاظ اصالت خانوادگی، 
شــریف ترین زن عرب شــمرده می شــد، زیرا فرزندان دیگری هم 
چون زبیر و ابوطالب داشت که از نســل وی امام علی)ع( و جعفر 

طیار پدید آمده بودند.
 

     وصال و سرور 
آمنه شــنیده بــود گــروه زیــادی از زنان بــزرگ و سرشــناس عــرب در 
آرزوی ازدواج با عبداهلل، جوان هاشمی دل سپرده بودند ولی چون 
وی به این آرزو رســید زنان دیگری هم که در این آرزو بودند در برابر 

کدامنی مهم آمنه سر تعظیم فرود آورده بودند. زیبایی و پا
شــهر مکــه ســه شــبانه روز غــرق شــادی و ســرور بــود، عبــداهلل با 
عروس خویــش طبق رســمی کــه آن روز عرب ها داشــتند، مدت 
سه روز در خانه پدر دختر، یعنی وهب به سر بردند. وقتی آفتاب 
روز چهارم زندگی مشــترک طلــوع کرد، عبداهلل آماده می شــد که 
عــروس را بــه خانه خــود ببرد. وهــب دختــر عزیز خــود آمنــه را در 
آغوش گرفــت، صورت او را بوســه بــاران کــرد و آمنه با یــک دنیا از 

خاطرات کودکی خانه پدر را ترک کرد تا به خانه شوهر برود.
 

     رویای آمنه 
وقتــی ســپیده صبــح دمیــد، آمنــه عــروس از خــواب بیدار شــد و 
خوابــی را که دیده بــود، برای عبــداهلل این گونه تعریــف کرد: »در 
کنار خود نوری را می دیدم که بسیار می درخشید و سراسر جهان 

شب مهتابی ربیع
داستانی از نویسنده مصری درباره مادر رسول خدا)ص(

عایشهبنتالشاطی؛ترجمهاحمدصادقاردستانی
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را روشــن می ســاخت و این گونه بود که من در پرتو درخشان آن 
نور کاخ های بزرگ شام را می دیدم و سروشی هم مژده داد که تو 

سید و ساالر این امت را در شکم خود می پرورانی.«
روزها می گذشت و عبداهلل زندگی مشــترک خود را با کمال صفا و 
صمیمیت با همســر جوان خویش پیش می برد. امــا آن طور که 
مورخان نوشته اند بیش از ده روز از تاریخ عروسی او نمی گذشت 
کــه بــرای تجــارت بــه »عــزه« و  کــه وی همــراه کاروانــی از قریــش 

»شام« می رفت، به آن سامان حرکت کرد.
عبداهلل به ســفر رفت و آمنه تنها مانده بود. یک ماه بدین منوال 
گذشــت. آمنه می گوید در حالتی بیــن خواب و بیــداری بودم که 
صدای سروشــی را شــنیدم که می گفت: »آیا نمی دانی کــه باردار 
شــده ای؟ گفتم: چیزی را درست نمی دانم! ســروش ادامه داد: 
تو به ســید و ســاالر این امت بــاردار شــده ای و از دامان تــو پیامبر 
تولد خواهد یافت. این واقعه در روز دوشــنبه ای اتفــاق افتاد و از 

آن تاریخ من به آبستنی خود پی بردم.«
آمنه خیلی دوست می داشت همســرش عبداهلل، هرچه زودتر از 
ســفر برگردد تا این مــژده را به او بدهــد و از درد فراق او نیز کاســته 
شــود. ولی هرچه روزهــا می گذشــت و درد اشــتیاق و انتظار آمنه 

بیشتر می شد از بازگشت عبداهلل خبری به دست نمی آمد.
 

     مسافری که از سفر برنگشت
مســافرت عبداهلل خیلی طوالنی شــد. عبداهلل که همراه کاروان 
تجارتــی بــه یثرب بــرای دیــدار با دایی هــای خــود از قبیلــه »بنی 
مخــزوم« رفتــه بــود در همــان جــا نیز چشــم از جهــان فرو بســته 
بود. عبدالمطلــب، برادران و خواهــران عبداهلل که همه ســوگوار 
شــده بودند، نخســت به دیــدار و دلــداری آمنــه آمدند و ســپس 
شــهر مکه به عنوان همدردی با عروس داغدار جوان در ســوگ و 
عزای وســیعی فرو رفت و آن هایی کــه دو ماه و چنــد ورز پیش به 
خاطر نجات جــان عبــداهلل از مرگ )در ماجــرای قربانــی کردن او 
گهانی و  کنــون از مــرگ نا در کنار کعبه( شــادمانی کــرده بودند، ا
غریبانه اش که بیش از 25 یا 30 ســال از بهار زندگی خود را پشــت 

سر نگذاشته بود اشک ماتم می ریختند.
 

     تو را به خدای یگانه می سپارم
روزهای غــم و اندوه ســپری شــد و بــه دنیــا آمدن نــوزاد آمنــه بار 
دیگر شــادی و ســرور را به این خانه آورد. خبر شــادی بخشــی در 
خانه های مکه پخش شــد، بزرگان قبیله قریش به خانه عبداهلل 

آمدند تا به آمنه به خاطر والدت فرزندش به او تبریک بگویند.
در ایــن بــاره در سراســر جزیــره العــرب مطالــب و داســتان های 
زیادی گفته شــده بود حتی عالمان یهود و کشیشــان مسیحی 
و کاهنان و پیش گویان هــم از والدت پیامبری به مردم مطالب 
و خبرهایی داده بودند که گویا عرب ها هم درســت این مطالب 
را درک نمی کردند و این تنها خود آمنه بود که اطمینان داشــت 
که فرزنــدش عنصــر بــزرگ و بلنــد مقامی خواهد شــد چــه اینکه 
همسر او عبداهلل نیز با ســایر جوانان قریش تفاوت ها و امتیازات 

زیادی داشت.

دربــاره زمــان والدت ایــن نــوزاد گفتــه شــده که مــدت زیــادی از 
داســتان حمله »فیــل ســواران« به مکــه نگذشــته بود کــه مژده 
والدت پیامبر در سراسر شهر پخش گردید و برخی از نویسندگان 
تاریخ این مدت را حدود پنجاه روز دانسته اند. ابن عباس گفته 
اســت والدت پیامبر در همان روز حمله »ابرهه« صورت گرفته و 
افــراد دیگر فقط به ایــن معنای کلی بســنده کرده انــد که والدت 

آن حضرت در سال »حمله فیل ها« به مکه واقع شده است.
به هر حــال آمنــه در یکــی از شــب های مهتابی مــاه ربیع بــود که 
به خواب رفت و سروشــی بــه او الهام کــرد که به زودی نــوزادی را 
که ســید و پیشــوای این امت اســت به دنیــا خواهــی آورد، اما به 
هنگام والدت باید بگویی این فرزند را از شر حسودان و فاسدان 

به خدای یگانه می سپارم و نام او را نیز محمد می گذارم.
 

     هیچ دایه ای کودک یتیم را نمی پذیرفت
آمنه، مدت هفــت روز به کودک خود شــیر داد. آن روزهــا زنانی از 
چادرها و بیابان های اطراف مکه به شــهر می آمدنــد و به منظور 
احترام و پیونــد با »قبیلــه قریش« کــودکان آنــان را از فضای مکه 
کنــار چادرهــای  بیــرون می بردنــد و در بیابــان در هــوای آزاد و 
خویش شــیر می دادند. اما کســی محمــد را به دلیــل اینکه یتیم 

بود و پدر نداشت نمی پذیرفت.
حلیمه ســعدیه، زنی که درنهایت دایگی کــودک آمنه را پذیرفت 
ماجرا را این گونه تعریف می کند: »محمد را وقتی پیش هر یک ما 
زنان می بردند، آنگاه که گفته می شــد اویتیم اســت، از پذیرفتن 
وی خــودداری می کردنــد و می گفتنــد: مــا دوســت می داریم که 
کودک پدر داشته باشــد، تا از ناحیه او به ما پولی برسد! خانواده 

گر او یتیم است، پس مادر و جد او باید چه کنند؟ او می گفتند ا
امــا زنانی کــه همــراه مــا بودنــد، رفتنــد و هیچ کــس حاضر نشــد 
محمــد را بــرای شــیر دادن بپذیــرد. هنــگام بازگشــت، مــن بــه 
شــوهرم گفتم: به خدا ســوگند من از اینکه در میــان همراهان با 
دســت خالی نزد خانواده ام بازگردم نگرانم، به خدا ســوگند باید 
همین کودک یتیم را بگیرم و شیر بدهم! شــوهرم گفت: ایرادی 

ندارد، امید است خداوند او را مایه برکت برای ما قرار دهد.«
 

     بازگشت از صحرا 
آمنه تــا آنجایــی کــه توانایــی داشــت، در تربیــت فرزند عزیــز یتیم 
خویش می کوشــید، پس از آنکه مــدت اقامت محمــد در بادیه به 
پایان رســید، حلیمه ســعدیه او را به مکه نزد مــادر بازگردانید تا در 
پرتــو اصالــت خانوادگی با عظمــت خویــش و در وطن خود رشــد و 
نما کند. وقتی محمد به مکه بازگشت، با نور جمال او غم و اندوه و 
تنهایی سختی که زندگی آمنه را فرا گرفته بود تا حد زیادی کاهش 
یافت و مــادر مهربان دنبــال فرصتی می گشــت که فرزند خــود را از 
گاهه کند و نیز  سرگذشــت پدر گم شــده، داســتان قربانی برای او آ
امید و آرزوهای خویــش را دربــاره فرزند دلبند بیان کنــد. باالخره 
زحمت های آمنــه نتیجــه داد، محمــد رشــد و نمای خوبــی پیدا 
کرد و آثار بزرگی در ســیمای او نمودار شــد تا اینکه به شــش سالگی 

رسید. و این زمانی بود که جدایی او از مادرش نیز آغاز شد.     
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هســتند. با این همه بایــد اقتضائــات ادبیــات را بدانیم. کار 
ادبیات تخیل اســت و باید ایــن را درک کرد. بــرای مخاطبی 
که حوصله ســخنرانی و نصیحت و... را ندارد هنــر و ادبیات 

مهمترین راه برای ایجاد ارتباط با اوست.
به عنوان نویســنده از این ترســی نــدارم که مخاطبــان من را 
ترک کنند بلکه از این می ترسم که کار آنطور که باید از آب در 

نیاید و من شرمنده صاحب واقعی کار دینی شوم. 
کــه دین گریــزی یکــی از دغدغه هــای  در جامعــه امــروز مــا 
خانواده هــا دربــاره نســل جــوان آنهــا بــه شــمار مــی رود، هنر 
مهمترین ابزار برای پیوند میان دین و آنها به شــمار می رود. 
من امیدوارم ادبیات دینی بار دیگــر بتواند مخاطبان غریبه 
بــا ایــن باورهــا را تکانــی بدهــد و ذره ای عالقــه در آنهــا برای 
رجعت دوباره به ایــن باورها پدید بیاورد. غرب سال هاســت 
که برای تکوین باورهای دینی اقدام به نگارش رمان درباره 
مســیحیت کرده اســت اما درباره مهمترین شــخصیت های 
تاریخ اســالم هنوز منابع متقن هــم نداریم. فکــر نمی کنم در 
چنیــن موقیعیتی خط قرمــز کشــیدن دور رمان دینــی بتواند 
کمکی در راه بهتر شــناخته شــدن آموزه های آن توسط نسل 
جوان بکند. وقتــی ذهنیت نوجوانــان ما از پدیــده مهدویت 
سوپرمنی اســت و هنر و ادبیات روشــنفکری در حال فعالیت 
اســت، باید بتوانیم با ادبیــات و هنر دینی ذهنیت درســت را 

برای نسل جوان خود ایجاد و شکل دهیم.     

کــرم )ص( آثــار مکتوب  دربــاره تاریخ اســالم به ویژه صــدر اســالم و پدر و مــادر پیامبر ا
مســتند و روایی زیاد منتشــر شــده اســت اما کار داســتانی ویژه ای نداریم. تنها دو سه 
کتاب الغر که وزن درام و داســتان آنها نیز قوی نیســت. من برای نویســندگی عالقه زیادی به 
خلق اثر تاریخــی و دینی دارم و از ســوی دیگر متوجه شــدم درباره پیامبر عظیم الشــان اســالم 
اثری داســتانی کــه خانــواده و نیــای او را به تصویر بکشــد در دســترس ما نیســت. ایــن جرقه 

ابتدایی تألیف »عروس قریش« را زد.
درباره شخصیت و زندگانی حضرت آمنه من تنها دو کتاب الغر پیدا کردم که اطالعات خاصی 
نداشــت. ســراغ دســت اندرکاران کنگره ای به نام ایشــان رفتم که قرار بود دو ســال قبل برگزار 
ج از کشور است و می خواهند  شود و البته نشــد. گفتند که گویا منابعی پیدا کرده اند که در خار
بــه ایــران بیاورنــد و ترجمــه و صحت ســنجی کننــد. از آن هــم چیــزی دســتم را نگرفــت. بــه 
کتاب های تاریخی رجــوع کردم و متأســفانه آنجا هم اطالعــات زیادی پیدا نکــردم. چاره ای 
نبود جز اینکه جسارت کنم و بر اساس مجموعه یافته های کم خودم داستان را بنویسم. باور 

کنید شک داشتم که این کار را بکنم یا نه اما در نهایت تصمیمم را گرفتم.  
در نگارش به این نتیجه رسیدم که این داستان باید شــکلی خطی در روایت داشته باشد و به 
کرم )ص( در زمان حیات مادرشــان را باید به این شــیوه  ویژه ماجرای تولد و زندگانــی پیامبر ا
ح احــوال و زندگــی مردمان مکه  روایت کــرد. با ایــن همه برای رســیدن به این تصویر، در شــر
و سرزمین عربســتان در قبل و بعد از تولید ایشــان، باورها و روسم و فرهنگشــان بیشتر متمرکز 
شدم و بر مبنای همین توانستم در رمانم فضاســازی کنم. باید بگویم برخی شخصیت های 

فرعی در این داستان زاییده خیال من است ولی چاره ای نبود جز اینکه چنین کنم.
کــرم )ص( و آمنه و آنچــه بر زندگی آنها گذشــته اســت  ح زندگانی عبــداهّلل پــدر پیامبــر ا در شــر
واقعیت هایــی تاریخی هســت. مثــاًل در تاریخ ذکر شــده کــه عبدالمطلب همســرانی بســیاری 
داشــت و دختران  بســیاری که همه دوست داشــتند عبداهّلل شــوهر آنها باشــد و یا روایت های 
کنش دختران مکه به ازدواج عبداهّلل و آمنه اما در نهایت من از میان  تاریخی خواندم درباره وا

این افراد چند نفر را انتخاب کردم و شخصیت آنها را در داستان پرداختم و ساختم.
دربــاره اســتفاده همزمــان از ساده نویســی و در عین حــال بهره منــدی از بیــان تاریخــی در این 
رمان باید گفت من عاشــق پیچیده نویسی هســتم. در نمایشنامه هایم همیشــه بازیگرانم از 
این مســأله گله دارنــد و می گویند نمی شــود متون شــما را حفظ کرد امــا برای ایــن رمان حس 
کردم که باید مخاطب جوان را مد نظر داشــت، مخاطبی که با نثر تاریخی راحت نیســت و آن 
را نمی شناسد. او می خواهد ساده بخواند. من خودم را بیشتر از نویسنده، مدرس می دانم و از 
ِقبل همین تدریس است که درک کردم زبان در روزگار ما آنقدر تغییر کرده است که خیلی کم با 
ادبیات تاریخی مرسوممان آشنا هستیم. در این رمان سعی کردم هم به زبان تاریخی نزدیک 
شوم و هم نثری شاعرانه را رقم بزنم. ســعی کردم طوری بنویسم که مخاطب حس کند با هر 

سطحی از دانش و تحصیالت می تواند با این رمان ارتباط برقرار کند.
همین حــاال بخــش زیــادی از کارشناســان دینــی در قــم و شــهرهای دیگــر معتقدند کــه حتی 
یک کلمه را نباید بــه روایت درباره معصــوم اضافه کرد و بــر همین مبنا با رمــان دینی مخالف 

پژوهشـگر  و  نویسـنده  بصیـری،  مریـم  نوشـته  قریـش«  »عـروس  رمـان 
عرصـه ادبیـات داسـتانی و نمایشـی اسـت کـه پیـش از ایـن با آثـاری چون 
خیـال عشـق، بهشـت مـن کنـار توسـت، شـب های حرم خانـه، فانـوس دریایـی، 
ماهی هـا پـرواز می کننـد و نیـز آثـاری تئوریک در حوزه ادبیات داسـتانی و نمایشـی 
شـناخته شـده بـود. بصیـری در تجربـه داسـتانی تـازه خـود زندگـی مـادر و پـدر 
گرامـی پیامبـر اسـالم )ص( را دسـتمایه خلـق رمان قرار داده اسـت. در متـن زیر او از 

فـراز و نشـیب نـگارش ایـن اثـر سـخن می گویـد. 

عروس قریش
مریمبصیری
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خبر باد و باران
نشــر اســم رمانی تازه از مریم بصیری را با عنوان »عروس قریــش« روانه بــازار کتاب کرده اســت. در این رمان برای نخســتین بار 
نویســنده به ســراغ مادر بزرگوار پیامبر اســالم رفته و روایتی لطیف از زندگی این بانوی بزرگــوار را از والدت تا وفات به رشــته تحریر 
کنون از وی آثار متعدد داستانی و پژوهشی منتشر شــده برای نگارش این اثر  صحت  درآورده است. بنابر اعالم ناشــر، مریم بصیری که تا
روایات تاریخی آن را از جلســات متعدد با اساتید تاریخ اســالم داشــته و منابع محدودی که درباره حضرت آمنه و عبداهّلل بن عبدالمطلب 

وجود دارد را به صورت کامل مورد بررسی قرار داده است. در بخشی از این رمان می خوانیم:

خبر باد و باران در مکه پیچید. 
خبر از ســرکوه صفا تا مــروه بر بال بــاد رفت و در دامنــه ابوقبیس و 
قعیقعان همراه باران روان شــد و همه دریافتند زیباترین جوان 

شهر به خواستگاری زیباترین دختر مکه رفته است. 
همه شنیدند، زن و مرد؛

 اما هنوز بودنــد دخترانی که به شنیده هایشــان باور نداشــتند و 
باری دیگر در دل هایشان عبداهلل را صدا می زدند.

عبداهلل.

عبداهلل.
جوان نایستاد. 

دیگر هیچ ابلیسی نمی توانست پایش را سست کند. 
دیگر هیچ سخنی دلش را به درد نمی آورد. 

دیگر خیالش راحت شده بود که کسی کاری به او ندارد.
کــه دوبــاره صدایــش زد.  کارش داشــت  کســی   امــا انــگار هنــوز 

عبداهلل زیر لب غرید و به طرف صدا سرچرخاند.
شکوه نکن. فاطمه ام. هم نام مادرت. دختر َمِر مال دار. پدرم تو 

گر با من مجامعت کنی. را از مال دنیا بی نیاز می کند ا
از آتش جهنم نمی ترســی؟ مگر به تو نیاموخته  اســت بی حیایی 

زادروز زشتی برای دختر است؟
وقتــی تــو را می بینم تمــام زشــتی ها را بــه باد نســیان می ســپارم 
گــر اندک  و فقط زیبایــی تــو و نــور پیشــانی ات در نظــرم می آید. ا
کنون در خانه  مالحت تو را یکی از جوانان لوده این شهر داشت ا

شویم بود.
دور شو! من به هیچ کدام از شما تمایلی ندارم.     



مادر هستیاندیشه

آبان  98      مشاره  4413
 دوره جدید

آمنه به آینه نگریســت و ســپس برق چشــمانش از پشت 
پرده بر روی پیشــانی درخشــان شــویش افتاد. پیشانی 
زن نیز لحظه به لحظه نورانی تر می شــد و آینه درخشــندگی آن را 
صدچنــدان می کــرد. داشــت کــم کم بــاورش می شــد نــوری که 
عبداهلل گفتــه بــود از پدرانش بــه وی ارث رســیده، در حال ظاهر 
شدن در چهره اوســت. آینه آنقدر نورانی شــده بود که آمنه دیگر 
خــودش را نمی دیــد، تنها نــور می دید و نــور، و صدایــی که حس 
می کرد از آسمان های هفت گانه، زمین و دریاها در عمق جانش 

ندا می دهد »تو به نور باردار شده ای«.
**

آمنه جلوی آینه ایستاد و به پیشانی نورانی اش نگاه کرد و سپس 
گهــان عبــداهلل در آینه  چشــمانش را بــه کل صورتــش دوخت، نا
بــه او لبخنــد زد. زن گیــج شــده بــود؛ از حیرت دســت بــه دهان 
برد و مرد تــوی آینه دســتش را جلــوی دهانش گرفت تا ســکوت 
اختیار کند. عبداهلل بــود، خودش بود؛ هــر دو در دل آینه بودند. 
پشــت زمان، جایــی که هیــچ کــس نمی توانســت بــه آن نگاهی 
ناروا داشــته باشــد. لبخند زد و دوباره به تصویر خــودش در آینه 

نگریســت و به جای خودش عبــداهلل را دید که لبانش از شــادی 
شکفته بود. آمنه دســتانش را بر روی شکمش گذاشت و حرکت 

آرام طفلش را احساس کرد.
ـ چنــد روز دیگر چشــم بر دنیا می گشــایی ولــی حیف که پــدرت را 
نمی بینی امــا عبدالمطلب به همــان خوبِی پدرت تــو را زیر بال و 
پر خــودش خواهد گرفت تا زمان موعود ســر رســد و بتوانی چون 

پیامبران پیش از خودت مردم را راهنمایی کنی.
**

عبدالمطلــب بــا وجــود شــادمانی آمنــه و برکــت بــاران بســیار 
خوشــحال بود و می دانســت پس از مدت ها مکه ســال گشایش 
و ســروری را پیــش رو خواهد داشــت. پیرمرد بــه غالمانش گفت 
نگاهشان را از خانه پســرش برندارند و خود به سوی کعبه رفت. 
در میانه راه حس غریبی داشــت. تمام شــهر خفته بودند ولی او 
همهمــه گنگــی را می شــنید؛ صدایــی از دور و گاه نزدیــک. چند 
قدمی تــا کعبــه راه نداشــت کــه مالئکــی را بر قلــه کــوه ابوقبیس 
دید و شــنید که آنان بــا همهمــه، تولد مولــود خجســته را به هم 
گهــان در میــان بارانــی که بــر ســر و رویش  تبریــک مــی گوینــد. نا

سماع آسمان
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می ریخت دید آســمان شهاب باران شده اســت. سواد بن قارب 
که به شــب زنده داری در زیر ســایبانی مشــغول بود وحشت زده 
از جایش برخاســت و زیر بــاران به آســمان نــگاه کرد و بــه حرکت 
سریع ســتارگان. وقتی عبدالمطلب را دید و دانســت او نیز چون 
خودش در حــال اندیشــیدن اســت، به ســویش رفت و پرســید: 
»چه شــده، دنیا به آخر رسیده اســت که آســمان چنین در حال 
چرخیــدن و باریــدن اســت؟« پیرمــرد او را بــه آرامــش فــرا خواند 
و پاســخ داد: »مگــر یــادت رفته که ســطیح چــه گفــت. خوابت را 
که دیگر به یــاد داری، همــان مولودی کــه در بنی هاشــم به دنیا 
می آیــد و ظالمان را از بیــن می برد. بــه تولد آن مولــود چند روزی 
بیش نمانده اســت.« و دو پیرمــرد زیر باران لبخند بــر لب آوردند 
و ســجده کردنــد و صورت های ِگل آلودشــان را زیر بــاران رحمت 

شستشو دادند.
آمنــه روزهــا را می شــمرد، می دانســت چیــزی به آمــدن طفلش 
نمانده اســت. ِبّره کودکانــش را به کنیزی ســپرد و خــود به خانه 
آمنه آمد تا مراقب او باشــد. زن می دید که دخترش چگونه شب 
و روز بــا عبداهلل گفتگــو می کند و لحظــه ای را بی یاد خــدا و خاطر 
شویش سپری نمی کند. تا اینکه شــبی آمنه دل گرفته از تنهایی 
به مادرش گفت لحظه ای او را به خیال خود رها کند تا بر جوانِی 
شــویش و ســیمای زیبای وی نوحــه بخواند و اشــک بریــزد. بّره 
برخاســت و در حالی که در را پشت سرش می بســت گفت: »گریه 
کن آمنه، گریستن حق توســت. من نیز می روم تا به وهب بگویم 
قابله را بــه خانه ات بیــاورد... عالمــت زادن در چهــره ات نمایان 
شــده اســت.« زن رفت و زالل اشــک در چشــمان آمنه بــرق زد تا 
اینکه احساس کرد صدای عبداهلل را می شنود، داشت صدایش 
می زد »آمنه« تمــام دیوارهای اتاق صدایــش می زدند، همه او را 
می خواندنــد و زن مبهوت به دنبــال صاحب صدا می گشــت که 
گاه حس کرد وقت حملش نزدیک شده است. برخاست تا در  نا

را بگشاید ولی در باز نشد و هیچ کس به صدایش پاسخ نداد.
ـ وای بر تنهایی آمنه!

کــرد  چشــم ها را بســت و پشــت در نشســت. یــک آن احســاس 
پرنده ای در اتاق بال می زند و بال هایش بر ســر و روی او کشــیده 
می شــود. ترســی کــه از چنــد لحظه قبــل بــر قلبش عارض شــده 
گهان پر کشــید و رفت. کنار دیوار دراز کشــید و  بود با آن بال ها نا
گهان دید سقف  چشم ها را لحظه ای بست. چشــم که باز کرد نا
چوبــی اتاقش شــکافته شــده و چنــد زن از آســمان بــه اتاقش پر 
می کشــند. با آنکه در اتاق تنها یک شــمع روشــن بود ولی اتاق از 
نور ســیمای زنان چــون روز می درخشــید. آمنه محو دیــدار آنان 
بود که یکی از زنان جلوتر آمد؛ شــربتی به او داد؛ شــربتی سفیدتر 
از شیر، ســردتر از یخ و شیرین تر از عســل. آمنه با نوشیدن شربت 
کــرد نــوری در درونــش جوانــه زد و تمــام وجــودش را  احســاس 

نورانی کرد. ســر که بلند کرد چنــد زن دیگر را دیــد. یک آن گمان 
کرد آنان زنان بنی هاشم هســتند که برای زایمان او آمده اند ولی 
هیچ کدام به هیچ کدام از آن زنان آشــنا شباهتی نداشتند. زنی 
که برایش شــربت آورده بود جلــو آمد و گفت: »من مریم هســتم، 
مادر عیسی.«، دیگری گفت: »آسیه ام همسر فرعون.« و سومی 
با لبخندی به صدا در آمد: »هاجرم آمنه، مادر اســماعیل. هیچ 
بیمی بــه دل راه مــده.« آمنه بــاور نمی کــرد زنانــی که نامشــان را 
بارها از پدر و مادرش شــنیده بود بــه دیدارش بیاینــد، که یکی از 

زنان دستی بر شکم آمنه کشید.
ـ به نام پروردگارت و به اذن او متولد شو.

آمنه فقط احســاس می کرد وجودش تهــی از نور می شــود و زنان 
بلندقدی که اطراف وی ایستاده اند به او تبریک می گویند و دیبا 
و اطلسی است که از شکاف ســقف بر سر و روی او می ریزند. آمنه 
فقط صدای یکی از مالئک را می شــنید که می گفت: »پروردگار و 
بندگان صالح بر این چراغ روشن و برترین مولود روی زمین درود 
می فرستند. صلوات خدا بر او باد تا هنگامی که باد صبا می وزد و 

کبوتران می خوانند.«
آمنه پســرش را دیــد و صدایش را شــنید که به لطافــت برگ های 
کیــزه و نورانی بود.  نورســته نخل می مانســت. کودکش بســیار پا
با لباس سپیدی که فرشتگان بر او پوشــانده بودند بر روی حریر 
ســبزی ســجده کرد و گفــت شــکر فقــط بــرای پــروردگار عالمیان 
اســت و بس. زن، ســه مــردی را دید که پیــش آمدند. در دســت 
یکــی ظرفــی از نقــره با نافــه مشــک بــود و گفــت نامــش جبرئیل 
اســت. دیگری گفت میکائیل اســت با ظرفی پر از زمرد سبز. مرد 
دیگری گفت کلیددار بهشت است و رضوان نام دارد. بعد ُمهری 
از میــان حریــری ســفید بیــرون آورد و میــان دو کتــف نــوزاد زد و 
گفت: »ای عّزت دنیــا و آخرت در امان و حفاظــت و ضمانت خدا 
باشی. اینک قلب تو مملو از ایمان، علم، یقین، عقل و شجاعت 
شــده اســت.« ســپس ُمهــر را در همــان حریــر پیچیــد و در میان 
بال هایــش گذاشــت. پــس از آن جبرئیــل نــدا داد مالئکــه هفت 

آسمان آمده اند و می خواهند بر خاتم پیامبران سالم کنند.
کــه مــات و مبهــوت بــه رفــت و آمــد مالئــک می نگریســت  آمنــه 
گهان دید اتاقش آنقدر وسیع شده که دیوارهایش را نمی بیند  نا
و آنقدر فرشــته در اطرافش َپــر می زنند که دیگر هیچ نمی شــنود 

جز صدایی که از آسمان بلند است.
ـ تمــام صفات انبیــا را یکجا بــه وی عطــا کنید. صفــای آدم، رقت 
قلــب نــوح، خلیــل بــودن ابراهیــم، گفتــار اســماعیل، ســیمای 
یوســف، خشــنودی یعقوب، صوت داود، زهد یحیی، بخشــش 

عیسی و...
صدا در صدا می پیچید از هر سو.

ـ السالم علیک یا محمد، السالم علیک یا محمود، السالم علیک 
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یا احمد، السالم علیک یا حامد.
آمنه از شدت شگفتی و هیجان گیج شــد و از هوش رفت و وقتی 
چشــمانش را بــاز کــرد ســقف و دیوارهــا ســر جایــش بودنــد و جز 

مادرش کسی نزد وی نبود.
ـ کجا بودی مادر، چرا به کمکم نیامدی؟

بّره کاسه ای شــربت به دهان دخترش برد و گفت: »من فقط به 
اندازه درســت کــردن این شــربت از کنــارت دور شــدم.« و بعد به 

طفل او نگریست.
ـ پسرت بســیار زیباســت. قابله نیامده، تو چگونه او را به تنهایی 

زادی و بر تنش لباس پوشاندی؟
گر بدانی چه ها دیدم مادر و چه بر من گذشت. ـ ا

ســحرگاه طلوع فجــر جمعه بــود کــه عبدالمطلــب خبــر را از زبان 
یکی از غالمان وهب شــنید و چون کودکان از شــادی گریســت و 
گاه نزدیک کعبه دید بت ها  به طرف خانه آمنه به راه افتاد که نــا
با ســر و صدا از کعبه بیــرون افتادند و شکســتند. صدایــی هم در 
کعبــه را از عبــادت  آســمان پیچیــد: »مصطفــی متولــد شــد. او 
بت ها تطهیر خواهد کرد و مردم را به سوی عبادت پروردگار یکتا 

دعوت خواهد کرد.«
گهان پرده ای  پیرمرد بهت زده به صداها گوش سپرده بود که نا
ســفید از آســمان بر روی کعبه نازل شــد که روی آن نوشته شده 
بود: »ای پیامبر تو شــاهد، بشــارت دهنده و ترســاننده و دعوت 
کننده به اذن پروردگاری.« پــس از آن دوباره باران باریدن گرفت 

و هوا عطر مشک، عنبر و زعفران گرفت.
عبدالمطلب آرزو کرد کاش مردمان مکه بیدار بودند و می دیدند 
پروردگار چگونــه به پیامبرش عــزت می گذارد، هــر چند مطمئن 
بود آنان چشم دل ندارند تا آن چیزها را ببینند و ببویند و صدای 

مالئک را بشنوند.
پیرمرد هــر چند دلــش نمی خواســت در آن حــال و هــوای نورانی 
کعبــه را ترک کنــد ولی فرزنــد عبــداهلل در انتظــارش بود. وقتــی دِر 
خانه پسرش را گشــود بوی بهشــت را شــنید و با باز کردن دِر اتاق 
آمنه، کودکی زیبــا را دید که به وی ســالم می گویــد. عبدالمطلب 
کــرد. او را در  کــودک ســخن می گویــد تعجــب  از اینکــه می دیــد 
آغوش گرفــت و به صورتش که چون ماه می درخشــید خیره شــد 
و به تســبیح پروردگار پرداخت. وقتی آمنه آنچه را که هنگام تولد 
پســرش دیده و شــنیده بود برای پیرمرد بازگو کــرد، عبدالمطلب 
کیــزه و زیبــارو را بــه مــا عطــا  گفــت: »شــکر خــدا را کــه ایــن پســر پا
کرد کــه حتی در گهــواره نیــز ســخن می گویــد و از تمام مــردان برتر 
اســت. ســپس در حالی که از دیدن او ســیر نمی شــد وی را بویید 
و با خود بــه کعبه بــرد. هیچ بتــی در کعبه نبــود و کودک بــر زمین 
کعبه ســجده کرد و صدایی از دیوارهای کعبه بلند شــد که سالم 
و رحمت و برکــت خدا بر تــو بــاد. عبدالمطلب که از ســخن گفتن 

کعبه به شگفت آمده بود سجده ای کرد و گفت او را از شر هر حسد 
َبرنده ای به خداوند یکتا می سپارد تا او را در پناه کعبه قرار دهد.

حــارث و ربیع که بــرای دیــدار فرزنــد برادرشــان به کعبه رســیده 
بودند بر پیشــانی کودک بوســه زدند و هر ســه در حالی کــه نوزاد 

را در آغوش خود می فشردند به سوی خانه آمنه به راه افتادند.
هــوا روشــن شــده بــود. خانــه آمنــه جــای ایســتادن نبــود. مادر 
عبــداهلل از شــادی روی پایش بنــد نبود و زنــان بنی هاشــم همه 
در اتاق جمع شــده بودند تا هر چه زودتر مولود موعود را ببینند. 
عبدالمطلب با دیدن مردم، پسرانش را فرستاد تا چند شتر برای 
کودک قربانی کنند و آمنه با چشمان نمدار به یاد روزی افتاد که 
برای نجات شــویش از قربانی، قرعه کشی می کردند تا اینکه جان 

عبداهلل با صد شتر از مرگ رهانده شد.
همســایگان آمنه همه عطر کودک نورســیده را استشــمام کرده و 
با صدایی که از خانه عروس بنی هاشــم می آمــد، فهمیده بودند 
غ شده است. همه دلشان می خواست نوزاد را ببینند  که آمنه فار
ولی از کردار گذشته شــان شــرم می کردند و روی آن را نداشــتند تا 
دِر خانه عبداهلل را بزنند و چشم بر کودک او بدوزند تا اینکه مردی 
به نام ســعد پیش آمد و جلــوی در خانه ایســتاد و از عبدالمطلب 
پرسید: »مولودی که می گفتید عجیب است کجاست، من بوی 

او را در میان خواب شنیدم و هراسان برخاستم.«
کنون زنان بر ِگرد محمد نشســته اند و بر او می نگرند و بر ُمهری  ـ ا

که میان دو کتفش زده شده است.
مرد پرســید: »چه نامی بــرای کودکــت برگزیده ای! هیــچ کدام از 

اجداد ما چنین نامی نداشت و آن ُمهر چیست که گفتی؟«
ـ دوســت دارم همــه در زمین و آســمان محمد مرا ســتایش کنند 
برای همین پــروردگار امر کرده اســت نام وی را چنیــن برگزینیم و 

آن ُمهر، مهر نبوتی است که فرشتگان بر کتف او زده اند.
مــرد بــه همــراه مــردان دیگــری کــه در کوچــه ایســتاده بودند به 
فکر رفت. زنــان نیز در حیاط جمع شــده بودند تا دســته دســته 
فرصتی برای دیــدار آن کــودک بیابند. کاهنه قریش با چشــمان 
اشــکبار منتظر دیدار کــودک بــود، کودکی که دیگر نمی گذاشــت 
هیچ مــردی کودک دختــرش را راهــی ُحجــون کنــد. زن ابولهب 
نیــز صبر و تحمــل نداشــت و می خواســت هر طــور شــده بچه ای 
را که می گفتند زندگــی او و شــویش را ویران می کنــد، ببیند؛ پس 
خودش را بــه کنار پنجــره کشــاند و فقط گهــواره ای زیبــا دید که 
تــکان می خــورد. امــا آمنــه در میــان زنــان اتــاق می دیــد چگونه 
مالئک گهــواره ای را کــه عبدالمطلــب از چوب خیزران تراشــیده 
کــه بــاالی  اســت، تــکان می دهنــد و کودکــش بــا مرواریدهایــی 
گهواره بسته شده است ذکر پروردگارش را می گوید و ملکی شبیه 
عبــداهلل روی گهــواره پــرواز می کنــد و تولــد امیــن آمنــه را بــه زن، 

شادباش می گوید.      



در این بخش از »مهر و ماه« از جوانب مختلف به سجده و اسرار و آداب آن 
بـه عنـوان یكـی دیگـر از ارکان نمـاز، پرداخته ایم. تفسـیر راز سـجود درخت و 
ستاره بر اساس آیات قرآن، امتناع ابلیس از سجده بر حضرت آدم، داستان 
رویـای حضـرت یوسـف درخصـوص سـجده مـاه، خورشـید و یـازده سـتاره 

در پرتو معنا دیگـر مطالبـی هسـتند که با همیـن موضوع برای شـما برگزیدیم.
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آن نقطه نوری به آســمان ها مــی رود. همانند رکوع، ســجود 
طوالنی نیز سبب بقای نعمت ها و طول عمر می شود.

پیامبــر  بــه  خداونــد  کــه  اســت  مهــم  قــدری  بــه  ســجده 
عظیم الشــأنی همچون حضرت ابراهیم فرمــان می دهد که 
کعین و  مســجدالحرام را برای طواف کنندگان و قائمیــن و را

ساجدین تطهیر نماید.

     حکمت های سجده
ســجده  حکمت هــای  دربــاره  علــی)ع(  امیرالمؤمنیــن  از 
پرســیدند، حضرت فرمود: ســجده اّول، یعنی آنکــه در ابتدا 
ک  ک بــودم و چون ســر از ســجده بر مــی داری یعنــی از خا خا
ک باز می گردم  به دنیا آمدم. ســجده دوم یعنی دوباره به خا
و ســر برداشــتن از آن، یعنــی در قیامــت از قبــر بــر می خیــزم و 

محشور می شوم. 
امــام صــادق)ع( می فرماینــد: چــون ســجده برای خداســت 
پس نبایــد بر خوردنی هــا و پوشــیدنی ها که مــورد توجه اهل 
دنیاست، سجده کرد. سجده باید انسان را متوجه خدا سازد 

نه شکم و لباس و ماّدیات. 
در حدیــث می خوانیــم: دلیــل ســجده ســهو بــرای هــر کــم و 
زیادی سهو و یا کالم و قیام و قعود نابجا، آن است که ابلیس 
تو را گرفتار حواس پرتــی کرد و در نمــاز تو خللی ایجــاد نمود، 
ک  پس تو بعد از نماز دو ســجده به جــای آور تا بینــی او به خا
مالیده شــود و بداند هر لغزشــی ایجاد کنــد تو دوبــاره در برابر 

خداوند به سجده می افتی. 
حضرت علی)ع( فرمودند: ظاهر ســجده، صورت گذاردن بر 
ع است، اما باطن آن دل کندن  ک از روی اخالص و خشو خا
از همه امور فانی و دل بستن به سرای باقی و رهایی از تکبر، 

تعّصب و تمام وابستگی های دنیوی است

     آداب سجده
در اینجــا بــه گوشــه ای از آداب ســجده کــه در روایــات آمــده 

ســجده، بهترین حالت انســان در برابر خداست. سجده، 
بهترین راه برای نزدیکی به خداست. »َواْســُجْد َواْقَتِرْب« 
نشانه یاران باوفای پیامبر آن است که آثار سجده در سیمای آنان 
ــُجوِد« سجده،  دیده می شــود. »ســیماُهْم فی ُوُجوِهِهْم ِمْن َاَثِر الّسَ
انســان را همــگام و هماهنــگ بــا کّل هســتی می ســازد، زیــرا همــه 
موجودات آســمان و زمین، از ســتاره و ســبزه به درگاه الهی ساجد و 

َجُر َیْسُجداِن«.
َ

ْجُم َو الّش ْرِض« »َوالّنَ مواِت َو ما ِفی ااْلَ خاضع اند. »َو هّلِلَِّ َیْسُجُد ما ِفی الّسَ
ســجده، هماهنگی با فرشــتگان الهی اســت. حضــرت علــی)ع( می فرماید: هیچ طبقــه ای از 
طبقات آسمان نیســت مگر آنکه گروهی از فرشــتگان در حال سجده اند. ســجده، عالی ترین 
درجــه عبودیــت و بندگــی اســت، زیــرا انســان باالترین نقطــه بدن خــود، یعنــی پیشــانی را بر 
ک می ســاید و اظهار ذّلت و عجز به درگاه عزیــز قادر می برد. ســجده، عالی ترین مقام برای  خا
واالترین مردان و زنان عالم اســت. خداوند پیامبرش را فرمان به ســجده می دهد، آن هم نه 
ْحُه َلْیاًل َطویاًل« و خطاب به حضرت  ْیِل َفاْسُجْد َلُه َو َسّبِ

َ
فقط در روز که به هنگام شب: »َو ِمَن الّل

ک و عابد می فرماید: »یا َمْرَیُم اْقُنتی ِلَرّبِک َواْسُجدی«. مریم، آن زن پا
سجده، که به دنبال رکوع می آید مرحله ای کامل تر و باالتر از آنست و نمازگزار را به اوج خضوع 
ذیَن آَمُنــوا اْرکُعوا 

َ
َهــا اّل می رســاند، لذا در قرآن معمــواًل این دو در کنــار یکدیگر آمده اســت: »یا َاّیُ

َواْسُجُدوا«، »َتریُهم ُرکعًا ُسّجدًا«
دًا«. وا ُسّجَ ذیَن ِاذا ُذکرُوا ِبها َخّرُ

َ
ما ُیْؤِمُن ِبایاِتنا اّل سجده، رمز ایمان به آیات الهی است: »ِاّنَ

     زینت نماز
ذیَن 

َ
ْحمــِن... َواّل ســجده های شــبانه، یکی از نشــانه های بندگان صالح خداســت: »ِعبــاُد الّرَ

دًا َو ِقیامًا« ســجده، زینت نماز اســت پــس آن را نیکو بجای آوریــم. امام  ِهــْم ُســّجَ َیبیُتــوَن ِلَرّبِ
صادق)ع( می فرمود: هرگاه نماز می خوانید رکوع و ســجود آن را نیکــو انجام دهید که خداوند 

پاداشی هفتصد برابر بلکه بیشتر عنایت می فرماید.
ســجده، مایه مباهات خداوند بر فرشــتگان اســت و لذا عنایت الهــی را به دنبــال دارد، تا آنجا 
که در هر ســجده یکی از گناهان انســان محو و پاداشــی بزرگ بــرای او ثبت می شــود. حضرت 
گر انسان بداند به هنگام سجده چه رحمتی او را فرا گرفته است هرگز سر  علی)ع( می فرماید: ا

از سجده بر نمی دارد.
ســجده، روح خودخواهــی و غــرور را از میــان بــرده و انســان را از تکّبــر نجــات می دهــد. پیامبر 
می فرماید: من در قیامت اّمت خود را از آثار سجده که بر پیشانی دارند می شناسم. و آن گوشه 
از زمین که بر آن ســجده شــده اســت، در قیامت گــواه عبادت انســان می گــردد و در دنیــا نیز از 

نفسی وجود دارم
که تو را سجود آرم

نکاتی درباره آداب و اسرار سجده در نماز

حجتاالسالموالمسلمینمحسنقرائتی

نمـاز حلقـه وصـل دایمـی بنده و پـروردگار و میعادگاه عاشـقان مناجات با 
خداوند است و آشنایی با مفاهیم عمیق نهفته دراین عبادت روزانه یکی 
از وظایـف مسـلمانی بـه شـمار مـی رود. در شـماره های قبـل درخصـوص 
»نیـت«، »تکبیـره االحـرام« و »رکـوع« مطالبـی را برگزیدیـم و در ایـن شـماره نکاتـی 

دربـاره »سـجده« را تقدیـم می کنیم. 
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اســت، اشــاره می کنیم: پس از رکوع بــرای آمدن به ســجده، 
دســت ها قبــل از زانوهــا بــه زمین برســد. بــه هنگام ســجده 
دســت ها در برابر گوش قــرار گیرد، در مــردان، آرنــج به زمین 
نچســبد و از دو طــرف همچــون دو بــال بــاز باشــد. نــه فقــط 
ک نهــاده شــود. هنگامی که  پیشــانی بلکــه بینــی نیز بــر خــا
نمازگــزار بیــن دو ســجده می نشــیند، روی پــای راســت را بــر 
پشــت پای چپ بینــدازد، به طوری که ســنگینی بــدن روی 
ســمت چپ بیفتد، زیرا که چپ رمز باطل اســت و راســت رمز 
حق. در ســجده، عالوه بــر ذکر واجــب صلوات بفرســتد، دعا 
کند و از خوف خدا اشــک بریزد. هنگام برخاســتن از سجده، 

تکبیر بگوید و هنگام تکبیر دست ها را باال بیاورد.

     خاک کربال
کی جایز  کی، بلکه هر ســنگ و چوب پا گرچه سجده بر هر خا
و صحیح است اما تربت امام حســین)ع( امتیازاتی دارد، که 
ک کربال ســجده نمی کرد. ســجده بر  امام صادق)ع( جز بر خا
ک کربال حجاب هــای هفتگانه را پاره می کنــد. هم نماز را  خا
باال بــرده و به قبولی می رســاند، هم نمازگــزار را از قعر ماّدیات 

بیرون کشیده و او را با جهاد و خون و شهادت آشنا می سازد.
ک حســین، یعنی نماز همراه والیت. سجده بر  ســجده بر خا
ک  ک حســین، یعنــی نماز همــراه شــهادت. ســجده بر خا خا
حســین، یعنــی بزرگداشــت خاطــره آنــان که بــرای نمــاز و در 
ک حســین، یعنــی هر روز  راه نماز خــون دادند. ســجده بر خا
ک حسین، یعنی  عاشوراســت و هر زمین کربال. ســجده بر خا
در راه مبــارزه بــا ظلم، ســر و جــان بــده، اّما تــن به ذّلــت نده. 
آری مزار حســین، باغی از باغ هــای بهشــت و دری از درهای 
آن است. دعا تحت قّبه آن حضرت، مســتجاب و نماز در آن 

مکان محبوب و مقبول خداست.
گر در دست بچرخد،  ک درست شــود، ا تســبیحی که از آن خا
کت  گرچه او سا برای صاحبش پاداش »ســبحان اهّلل« دارد، ا
گــر ذکــر خــدا بگویــد و تســبیح را بچرخانــد بــرای هر  باشــد و ا

ذکری 70 برابر پاداش می گیرد. 

     اولیای خدا
امــام صــادق)ع( می فرمایــد: دلیــل آنکــه حضــرت ابراهیــم 
ک  به مقــام خلیــل الّلهــی رســید، ســجده های زیــاد او بــر خا
کرم  بود. شــبی که بنا شــد حضرت علی)ع( در جــای پیامبرا
)ص( بخوابد تا آن حضــرت از تیغ دشــمنان در امان بماند، 
گر مــن ایــن کار را بکنــم جان  از رســول خــدا )ص( پرســید: ا
شــما بــه ســالمت خواهــد بــود؟ وقتــی پیامبــر جــواب مثبت 
داد، حضرت علی)ع( لبخندی زد و به شــکرانه این توفیق، 

سجده شکر کرد.
وقتــی ســر بریــده ابوجهــل، رهبــر مشــرکان را بــه نــزد پیامبــر 
آوردند، حضرت سجده شکر کردند. امام سجاد)ع( در پایان 
هر نماز بــه شــکرانه انجــام آن ســجده شــکر می کــرد و هرگاه 
بالیی از او دور می شــد یــا میان دو مســلمان را اصــالح می کرد 
به شــکرانه آن ســجده می کرد. آن حضرت ســجده خود را به 

قدری طول می داد که غرق در عرق می شد.
ســجده مخصــوص خداســت و در مقابــل هیــچ کــس حّتــی 
پیامبــر خدا ســجده جایز نیســت، چه رســد به قبــور امامان و 
امام زادگان که بعضی ها به عنوان پابوســی در مقابل آنها به 

سجده می افتند.
 هنگامــی کــه مســلمانان بــه حبشــه هجــرت کردنــد، کفــار 
گروهی را نزد نجاشــی فرســتادند تا مســلمانان را به کشورش 
راه ندهــد و آنهــا را اخراج کنــد. نماینده قریش طبق رســم آن 
زمــان در مقابــل نجاشــی پادشــاه حبشــه بــه ســجده افتــاد، 
اّمــا نماینده مســلمین کــه جعفر بــرادر حضــرت علــی)ع( بود 
سجده نکرد و گفت: ما جز در برابر خدا در برابر احدی سجده 

نمی کنیم. 
ســجده حضرت یعقوب و فرزندانش در برابر حضرت یوسف 
نیز نه بر یوســف، بلکــه بــرای خداوند بــود، لکن به شــکرانه 

دًا«.      وا َلُه ُسّجَ نعمت وصال یوسف »َو َخّرُ

 هنگامی که 
مسلمانان به 

حبشه هجرت 
کردند، کفار 

گروهی را نزد 
نجاشی فرستادند 
تا مسلمانان را به 

کشورش راه ندهد 
و آنها را اخراج 

کند. نماینده 
یش طبق رسم  قر
آن زمان در مقابل 

نجاشی پادشاه 
حبشه به سجده 
افتاد، اّما نماینده 
مسلمین که جعفر 

برادر حضرت 
علی)ع( بود سجده 

نکرد و گفت: ما 
جز در برابر خدا 
در برابر احدی 

سجده نمی کنیم
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ســجده های طوالنی، نمی ترســی که بینایی خود را از دست 
گر بنا  بدهــی؟ چون زیــاد مالمت کــرد، در پاســخش گفــت: ا
بود از ســجده طوالنی کســی نابینا شــود، باید چشــم محمد 
بن ابی عمیر نابینا شــود؛ چــه می پنداری در بــاره مردی که 
پس از نماز صبح، سجده شــکر می کرد و جز هنگام ظهر، سر 

از سجده بر نمی داشت!
فضل بن شــاذان نقل کرده اســت: به محضر محمد بن ابی 
عمیــر وارد شــدم. در ســجده بود. ســجده اش طول کشــید، 
چون ســر از سجده بر داشــت و ســجده طوالنی را به او یاد آور 
گر جمیــل بــن دراج را ببینی، چــه می گویی؟  شــدم، گفت: ا
یک بار نــزد او رفتم و در ســجده بــود و ســجده را خیلی طول 
داد. چــون ســر از ســجده برداشــت، گفتــم: ســجده را طول 
گر معــروف بــن خربــوز را ببینی چــه خواهی  دادی؟ گفــت: ا
گفت! این سجده اصحاب ائمه است. سجده های طوالنی 

امام سجاد)ع( و امام کاظم)ع( نیز معروف است.
اســتادی داشــتم که عارفی کامل بــود. خدا رحمتــش کند. 
در مراتــب یــاد شــده بی نظیــر بــود. روزی از او پرســیدم: چه 
عملــی در اصــالح دل و کســب معــارف، مؤثــر اســت و تجربه 
شــده اســت؟ گفت هیــچ کاری را موثرتــر از مداومــت بر یک 
سجده طوالنی در هر شــبانه روز ندیدم که در سجده بگویی 
ال الــه اال انت ســبحانک انی کنت مــن الظالمین و ایــن را در 
حالی بگویی کــه خــود را در زنــدان طبیعت، بســته به غل و 
زنجیرهــای رذایــل اخالقــی زندانــی ببینــی و به خــدا عرض 

ع، به ســجده مــی رود و در برابــر عظمت خدا به  پس از رکو
ک می افتد و از هر چیز پوشــیده و پنهان می شود و خدا  خا
را در ســجود، از هر عیب و نقصی منزه می شــمارد، حتی از داشــتن 
شــریک. گویــا در هســتی جــز خــدا را نمی بیند و همــه ممکنــات را 
همچون ســرابی در صحرایی خشک و ســوزان می بیند که تشنه، 

آن را آب می پندارد و وجود حقیقی را تنها از آن خدا می داند.
امام صــادق)ع( فرمــود: به خدا ســوگند! هر کــس حقیقت ســجود را انجــام دهد، هرگــز زیان 
نکرده است، هر چند یک سجده در همه عمر باشــد! در مصباح الشریعه آمده است: کسی که 
در ســجود، تقرب خویش را به خدا نیکو کند، هرگز از خدا دور نمی شود و هر که ادب سجود را 
مراعات نکند، و با دلبســتگی به غیر خدا در حال ســجود، حرمت ســجود را تباه کند، هرگز به 
قرب خدا نمی رســد. پس ســجده کن، متواضعانه و با فروتنی، همچون کســی که می داند از 
ک آفریده شده است و مردم بر او پای می گذارند. آیا نمی بینی که در حالت ظاهری سجود  خا

کامل نمی شود مگر که انسان از اشیای دیگر و از چشم و دید دیگران پنهان شود؟
باطن ســجود نیز چنین اســت. کســی کــه در نماز جــز به خدا بــه چیز دیگری دلبســته باشــد، 

همین حالت را دارد و از حقیقت سجود و نماز دور است. 
سجود برترین عبادت دینی است که روشنایی آور اســت به تعبیر امام صادق)ع( من روشنی 
را در گریه و ســجده یافتم. در روایات اســت که نزدیکترین حالت بنده به خدا، ســجده است 

گر گرسنه و گریان باشد. به ویژه ا
در فضیلت ســجود روایات بســیاری آمده اســت، از جمله: به امام صادق)ع( گفتند: خداوند 
چــرا حضــرت ابراهیــم را خلیل خــود قــرار داده اســت؟ فرمــود: بــه خاطــر ســجده فراوانش بر 
ک. از اصحاب ائمه، نمونه های برجســته ای از ســجده طوالنی نقل شــده که گوارایشــان  خا
باد. فضل بن شــاذان گوید: وارد عراق شــدم، کســی را دیدم کــه رفیق خــود را مالمت می کرد 
ج آنــان را تأمین کنــی. با این  و می گفــت: تو مــردی عیالمنــدی و باید کســب و کار کنی تــا خر

ک ک، بر خا از خا
تمرین تقرب به شیوه اولیاء الهی

آیتاهللمیرزاجوادملکیتبریزی
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ســجود، نــزد اصحــاب عرفــان و اربــاب قلوب، 
تــرک خویشــتن و چشــم بســتن از ماســوی و به 
معراج یونســیـ  که بــه فرو رفتــن در بطــن ماهی حاصل 
شــدـ  متحّقق شــدن به توجه به اصل خویــش بی رؤیت 
حجاب است. و در ســر بر تراب نهادن، اشارت به رؤیت 
ک و اصــل عالم  جمــال جمیل اســت در باطــن قلب خــا

طبیعت. و آداب قلبّیه آن، یافتن حقیقت خویش و اصل ریشه وجود خود است.
پس، ســّر وضع ســجودی، چشــم از خود شســتن اســت و ادِب وضِع رأس بر تراب، 
اعلــی مقامــات خــود را از چشــم افکنــدن و از تــراب پســت تر دیــدن اســت. روایــت 
شــریفه مصباح الّشــریعه جمع بین بیان اســرار و آداب فرموده و تفّکــر در آن، طرقی 
از معرفــت به روی ســالک الی اهّلل بــاز کنــد. می فرماید: »به خدا قســم، زیــان نبیند 
کســی که حقیقت ســجده را به جای آورد، ولو در عمر یک مرتبه. و روی رســتگاری 
نبیند کســی کــه در این حال کــه ترک غیر اســت بــا حق خلــوت کند، ولی شــبیه به 
خدعه کنندگان باشــد که صورتــًا در خلوت و انس اســت ولی حقیقتًا غافــل از حق و 
از آنچه خــدای تعالی برای ســاجدان مهّیا فرموده کــه آن انس با حق اســت در این 
عالم و راحت اســت در آن عالــم. و دور نیفتــد از خداوند هرگز کســی کــه نیکو تقّرب 
جوید به حق تعالی در ســجود؛ و نزدیک نشــود به حق تعالی هرگز کســی که اســائه 
ادب کنــد در ســجود و حرمــت آن را ضایــع نماید بــه اینکه قلب خــود را بــه غیر حّق 

متعّلق کند در حال سجود.«
کنون که شــمه ای از سّر سجود را دانســتی، سجود کن، سجده کســی که متواضع  ا
و ذلیل اســت در پیشــگاه قدس حــق تعالــی؛ و نظر به حــال نقــص و بی نوایی خود 
کی که پایمال خالیق اســت، و از نطفــه ای که همه  کن؛ بدان که خلق شــدی از خا
کس از او اجتناب و استقذار کند، و تکوین شــده در صورتی که شی مذکوری نبوده. 
و خدای تعالی معنی ســجود را ســبب تقّرب به خــود قــرار دادهـ  تقّرب به قلب و ســّر 
و روح. پس، کســی که به حق نزدیک شــد، از غیر حّق بعید شــود؛ چنانچه سجده 
در ظاهر حاصل نشــود مگــر به مــوارات از همه اشــیاء و احتجاب از هرچه چشــم آن 
را ببینــد؛ همین طــور امر باطن. پس، کســی کــه قلبش متعّلــق به غیر حق شــود در 
نماز، به آن چیــز نزدیک، و از آنچــه که حــق اراده فرموده بعید شــود؛ چنانچه حق 
فرماید که: »ما قرار ندادیــم برای یک نفر دو قلب.« و رســول خدا فرمــود که خدای 
تعالی فرمود کــه »من اطالع بــر قلب بنــده ای کــه در آن حّب اخالص بــرای طاعت 
من و به دست آوردن رضای من اســت پیدا نکنم، مگر آنکه خودم متوّلی تمشیت 
امــور او شــوم و تدبیــر کارهــای او فرمایم. و کســی که بــه غیر من مشــتغل باشــد، از 

کنندگان محسوب است و اسم آن در دیوان زیانکاران مکتوب شود«. استهزا
َک اْلَعظیم، رسول خدا فرمود:  ْح به اســم َرّبِ در حدیث است که چون نازل شد: َفَسّبِ
ِح اْســِم َرّبَِک  »ایــن را در رکــوع قرار دهیــد« و چون نازل شــد قول خــدای تعالی: َســّبِ
ااْلْعلی، فرمود: »این را در ســجود خود قرار دهید«.   و در حدیث شــریف کافی اســت 

که: »اول اسمی را که خداوند برای خود اّتخاذ فرمود العلی و العظیم بود«.     

چشم از خود شستن 
اسرار سجود

امامخمینی)ره(

کنی کــه: تو با مــن چنین نکردی، خــودم بودم کــه بر خودم 
بــودم که بــر خویش ســتم کردم و خــود را بــه ایــن روز و حال 
انداختم. نیز خواندن سوره قدر در شب جمعه و عصر جمعه 

صد مرتبه.
به هر حــال، برکات ســجده طوالنی بــرای اهل عمل روشــن 

است، ولی به شرط استمرار و مداومت. 
از علــی)ع( درباره معنــای ســجده اول پرســیدند، فرمود: 
ک آفریــدی،  کــه خدایــا! مــرا از زمیــن و خــا تأویــل اســت 
ک  تأویل ســر برداشــتن از ســجده آن اســت که و مــرا از خا
ک بــر  بــر آوردی. ســجده دوم یعنــی دوبــاره مــا را بــه خــا
می گردانــی، و برداشــتن ســر از آن، یعنــی بــار دیگر مــا را از 

ک برخواهی آورد.  خا
ســجود، از آن جهــت کــه صورتــی از مقــام فنا اســت، نهایت 
فروتنی و شکستگی را می رساند، به این خاطر مناسب است 
عزیزترین اعضا بر پســت ترین اشیا نهاده شــود و در سجده، 
یاد خدا بــا صفات عالی و برتر شــود، وقتی بنــده چنین کرد و 
ک گشــت، عنایت الهی شــامل او  قلبش نرم شــد و عقلش پا
ع و فروتنی و  می شــود چرا که عنایت ربانی به جایگاه خضــو

نیازمندی و شکسته دلی زودتر می رسد.
و  بندگــی  و  فنــا  مقــام  از  بیشــتر  متواضعــی  کوچکــی  چــه 

نیازخواهی؟
افتادگی آموز اگر طالب فیضی

هر گز نخورد آب زمینی که بلند است     
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نجم و شجر 
را ذکــر می کنــد و 
هــم بحــث ســجده 
بــه اختصــار توضیــح  را 
می دهد و می نویسد: »نجم 
روییدنی و گیاهی است که ساقه 
نــدارد و از زمیــن می روید و شــجر 
روییدنــی و گیاهــی 
ســت  ا

ســاقه  کــه 
دارد. نجم و شــجر سجده 
می کنند یعنی )هم گیاهان ســاقه دار 
و هــم گیاهــان بی ســاقه( منقــاد و 
مطیع خدا هستند در هر چیزی 
که خــدا برایشــان اراده کرده 
اســت و در طبیعــت آنهــا 
ایــن  و  اســت  نهــاده 

طبعــی، انقیــاد و فرمانبــردار  بــودن 
کــه از روی طــوع و مانند فرمانبرداری انســان مکلفی اســت 

رغبت و اراده ساجد است«.

     قاعده فهم اسرار
مفاهیم و معانی، بیشــتر اوقات، با یکــی از مصادیق مأنوس 
ک نهادن  خود به ذهن خطور می کند. ما از کودکی، سر بر خا
را ســجده نامیــده و معنای نهفتــه در ســجده را صرفــًا همان 
افعــال دانســته ایم. در بــاب فهــم معانــی کلمــات و افعــال و 
تطبیق آن بر مصادیق مختلف یا انحصار آن در یک مصداق 
باید به یک نکته مهم توجه کرد. عالمــه طباطبایی )ره( در 
تفســیر المیزان به این نکتــه مهم اشــاره کرده و می نویســد: 
»انــس و عــادت باعــث می شــود کــه ذهــن آدمــی در هنــگام 
شــنیدن یــک کلمــه و یا یــک جملــه، بــه معنــای مــادی آن 
ســبقت جوید، و قبل از هر معنــای دیگر، آن معنــای مادی و 
یا لواحــق آن به ذهن در آیــد. ما انســان ها از آنجایی که بدن 
و قوای بدنی مان، مــا دام که در این دنیای مادی هســتیم، 
در مــاده غوطــه ور اســت، و ســر و کارش همــه با ماده اســت، 
گر لفــظ حیات و علم و قدرت و ســمع و بصــر و کالم و  لذا مثاًل ا
اراده و رضا و غضب و خلق و امر و امثال آن را می شنویم، فورًا 
معنای مادی اینهــا به ذهن ما در می آیــد، همان معنایی که 
از این کلمات در خود ســراغ داریم. و همچنین وقتی کلمات 
آســمان و زمین و لوح و قلــم و عرش و کرســی و فرشــته و بال 
فرشته و شیطان و لشگریان او از پیاده نظام و سواره نظامش 
را می شــنویم، مصادیــق طبیعــی و مــادی آن بــه ذهــن مــا 
ســبقت می جوید، و قبل از هر معنای دیگــری داخل در فهم 

ما می شود«.
بنا بر این باید توجه داشــت که اواًل اشــیاء و افعالی کــه با آنها 
مأنوس هســتیم، معمواًل یک یا چند معنــی محوری و اصلی 
را در خــود دارنــد و بــه مــا منتقــل می کننــد. نامگذاری ها هم 
معمــواًل بر اســاس همین معانــی اصلی صورت گرفته اســت. 

در قرآن کریــم آیات زیادی وجود دارند که نشــان می دهند مفهوم حقیقی ســجده به 
گر ســجده فقط به معنای ظاهری پیشانی  آن شــکلی که ما در ذهن داریم، نیســت. ا
ــَجُر یْســُجَداِن / و گیاه و 

َ
ْجُم َوالّش برزمین نهادن اســت پس وقتی پروردگار می فرماینــد: »َوالّنَ

درخت برای او ســجده می کنند!« گیــاه و درخت چگونه ایــن کار را انجام می دهنــد؟ یا وقتی 
ــْمُس َو اْلَقَمُر و 

َ
ْرِض َو الّش

َ
ــَماَواِت َو َمــْن ِفــی اْل ّنَ اهّلَل یْســُجُد َلــُه َمْن ِفی الّسَ

َ
َلْم َتَر أ

َ
می فرمایــد: »أ

کِثیٌر َحّقَ َعَلیِه اْلَعَذاُب * َوَمْن یِهِن اهّلُل  اِس * و َ َواّبُ َو کِثیٌر ِمَن الّنَ الّدَ َجُر و َ
َ

ُجوُم َو اْلِجَباُل َو الّش َالّنُ
َفَما َلُه ِمْن ُمکِرٍم * ِإّنَ اهّلَل یْفَعُل َما یَشــاُء / آیا ندیدی که تمام کســانی که در آسمان ها و کسانی 
که در زمینند برای خدا ســجده می کننــد؟! و )همچنین( خورشــید و ماه و ســتارگان و کوه ها و 
درختان و جنبندگان، و بســیاری از مردم! اّما بســیاری )ابا دارند، و( فرمان عذاب درباره آنان 
حتمی اســت؛ وهر کس را خدا خــوار کند، کســی او را گرامی نخواهد داشــت! خداوند هــر کار را 
بخواهد )و صالح بداند( انجام می دهد!« پرسش اصلی مطلب ما این است که ماه و خورشید 

و ستارگان و کوه ها و جانوران چگونه پیشانی بر زمین می نهند؟

     تفسیر روایی
روایات در تفســیر آیات، افق مصداقی و معنایی وسیع تری به ما نشــان می دهند. تفسیر قمی 
روایتی نقــل می کند که در آن حســین بن خالــد از امام رضا)ع( درباره آیه ســجده نجم و شــجر 
می پرســد. امام رضا)ع( پاســخ می دهند: »نجم رســول اهّلل اســت و در مواضع متعدد و بیش از 
یک بار حــق تعالــی آن را در قرآن ذکر کرده اســت. ]مثاًل[ فرموده اســت "و قســم بــه نجم آنگاه 
که به ســمت افق پاییــن می آید" )ســوره نجــم: 1( و نیز فرمــوده اســت "و نشــانه  هاى دیگرى 
)در زمین قرار داد( و آنان به وســیله ســتاره راه را می  یابند." )ســوره نحل: 16(. ســپس راوی از 
معنی سجود نجم و شجر می پرسد، حضرت در معنی یســجدان می فرمایند: یسجدان یعنی 

عبودیت و پرستش می کنند«.
مرحوم فیض کاشانی در تفســیر روایی خود به نام تفســیر صافی در ذیل این آیه هم معنی لغوی 

سجود ستاره
تفسیر آیه شش سوره الرحمن؛

َجُر یْسُجَدان«
َّ

ْجُم َوالش
َ
 »َوالّن
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در پرتو معنا 

هر چند توجه ما به معنی اصلی، کم باشــد. ثانیًا: این معانی 
و مفاهیــم کــه در مصادیــق مختلــف در زندگی روزانــه وجود 
دارد، در اشــیاء، افعــال و حقایــق دیگــر –کــه ممکــن اســت 

مأنوس هم نباشد- وجود دارند و بر آنها هم صدق می کنند.
از این رو، ســجده تنها ســر بــر زمین نهــادن نیســت، از طرف 
دیگر، ســجده بــه انســان و فعل انســانی منحصر نمی شــود. 
بلکه حقیقتی اســت کــه در اشــیاء و افعال مختلــف می تواند 
وجود داشــته باشــد. البته مصداق معروفی که ما بــا آن انس 
داریــم و در وهلــه اول بــه ذهن ما می رســد همان ســجده ای 

است که در عبادت و فقه هم از آن یاد می شود. 
یکــی از مباحــث مهــم در معــارف این اســت کــه الفــاظ برای 
مصادیق خاصی وضع نشده اند، بلکه معمواًل این طور است 
که یک معنا و حقیقت مد نظر می باشد و آنگاه برای اشاره به 
آن و برای بیــان و تفهیم و تفاهــم، لفظی برای آن قــرار داده 
می شــود و در زبــان رایــج می گــردد. همیــن طــور گاهــی یــک 
لفظ برای یک مصــداق قرار داده و رایج می شــود امــا تدریجًا 
خصوصیت مــورد و مصداق خاص، کنــار مــی رود و به معنی 
آن بیشــتر توجــه می شــود و در این زمــان مصادیــق مختلف 

دیگری را هم پوشش خواهد داد.
معانی و مفاهیم، قیود عالم مادی ما و محدودیت مصادیق 
و اشــیای این عالم را نداشــته و از وســعت و شــمولیت زیادی 
دارند بنا بر این به طور معمول منحصــر در یک یا دو مصداق 
نمی باشند و می توان مصادیق زیادی را برای یک حقیقت و 

معنی پیدا کرد که روح همه آنها، یک معنی است.
در معــارف اســالمی از ایــن امر ایــن گونه یــاد می شــود: الفاظ 
برای ارواح معانی وضع شــده اند. تعبیر ســجده هم از همین 
ک  قبیــل اســت. یکــی از مصادیــق رایــج آن پیشــانی بــر خــا
گذاشتن است اما حقیقت، مفهوم و روح سجده این نیست، 
ک نهــادن تنها یکــی از مصادیق آن اســت که  پیشــانی بر خا
کــی اســت کــه می تواند  مربوط بــه عالــم مــادی و انســان خا
خم و راســت شــود و نهایت تذلل و خضــوع و بندگــی اش را با 
ک نشــان دهد. آنچه در ســجده انسان مهم  سر نهادن بر خا
اســت و آن را در صــدر اعمال عبادی انســان قرار داده اســت، 
ک نهادن بلکه حقیقت سجده یعنی نشان  نه پیشانی بر خا
دادن اوج تذلــل و خضــوع اســت. و اال انســان می توانــد در 
حال ســجده باشــد و حتی ذکر هم بگوید اما حواس و افکار او 
متوجه مسائل دیگری باشد یا اصاًل به این کار ایمان نداشته 
باشد. این تذلل و خضوع هر جا باشد مصداق سجده خواهد 
بود، چــه در حقایق ملکوتی و مجرد باشــد، چــه در حیوانات 
که اندک اراده ای هم دارند و چه در امــور طبیعی که به ظاهر 

اراده ای در سطح اراده حیوانی یا انسانی ندارند.
امــام خمینــی )ره( در بــاب اهمیــت ایــن مطلــب ایــن گونــه 
می نویســد: »آیا در البالی اشــارات اولیــای الهــی و کتب عرفا 
رضــی اهّلل عنهــم، این مطلــب به تو رســیده اســت کــه الفاظ 
بــرای روح معنــی و حقایــق آن وضــع شــده اســت؟ آیــا در آن 
تدبر کــرده ای؟ قســم به آنکــه جانم در دســت اوســت، درک 
این مطلــب )وضــع الفــاظ بــرای ارواح معانــی و حقایــق آن( 
راه وصول به تمــام کلیدهای معرفت و ریشــه و اســاس تمام 
قواعــد فهم اســرار کتــاب الهی اســت و تفکــر در آن از شــصت 

سال عبادت بهتراست«.

     انقیاد
کــه عالمــه  بــا توجــه بــه مطالــب بــاال، معنــی دقیق تــری 
طباطبایی درباره ســجده نجم و شجر نوشته اند بیشتر قابل 
فهــم خواهد بــود. ابتدا عالمــه از قــول دیگران، نقــل می کند 
که ســجده به معنــی انقیــاد و فرمانبــرداری در ســربرآوردن از 
زمین و رشد و نمو اســت و یا حرکت و رشــد در مسیری که خدا 
مشخص کرده است، ســپس معنی دقیق تری که به سجده 
ــَجُر 

َ
ْجُم َوالّش بر زمین هــم نزدیک تر اســت ذکر می کنــد: »َوالّنَ

یْســُجداِن« می گوینــد: مــراد از نجم هــر روییدنی اســت که از 
زمین ســر بر می آورد و ســاقه نــدارد، و کلمه شــجر بــه معنای 
روییدنی هایــی اســت که ســاقه دارنــد، و این معنــای خوبی 
اســت، مؤیــدش این اســت کــه کلمه نجــم را بــا کلمه شــجر 
جمع کــرده، هر چنــد که آمــدن نام شــمس و قمر قبــل از این 
آیه چه بســا آدمی را به ایــن توهم می انــدازد که نکنــد مراد از 
نجم ســتاره باشــد. و امــا اینکه فرمــود: گیــاه و درخــت برای 
خدا ســجده می کننــد، منظور از این ســجده خضــوع و انقیاد 
این دو موجود اســت، برای امر خــدا، که به امر او از زمین ســر 
بــر می آورند، و به امر او نشــو و نمــا می کنند، آن هــم- به قول 
بعضی ها- در چارچوبی نشــو و نما می کنند که خدا برایشــان 
مقدر کــرده، و از این دقیق تر اینکه نجم و شــجر رگ و ریشــه 
خــود را بــرای جــذب مــواد عنصــری زمیــن و تغــذی بــا آن در 
جــوف زمیــن می دواننــد، و همیــن خــود ســجده آنها اســت، 
بــرای اینکه بــا ایــن عمل خــود خــدا را ســجده می کننــد، و با 
ســقوط در زمیــن اظهار حاجــت به همــان مبدئــی می نمایند 
که حاجتشــان را برمی آورد، و او در حقیقت خدایی اســت که 

تربیتشان می کند.«

ع      خضو
در جواب دومین آیه ای که در ســؤال ذکر شــده اســت، پاسخ 
گردانش کــه در در کتاب  شــیخ مفید بــه ســؤاالت یکــی از شــا
ســؤاالت العکبریــه جمــع شــده اســت، ذکر می شــود: »ســؤال 
چهارم درباره آیه ســجده نجم و شــجر و جبال اســت. سؤال 
کننــده پرســیده اســت کــه اینها همگــی جمــادات هســتند و 
حیات ندارنــد، پس چگونه ســاجد بــرای خدا خواهنــد بود و 

معنی این سجود چیست؟
جواب شــیخ مفیــد ایــن اســت کــه ســجود در لغت بــه معنی 
تذلــل و خضــوع و اســت و به همیــن خاطر، کســی کــه مطیع 
خداســت ســاجد نامیــده می شــود... و کســی که پیشــانی بر 
زمین می گذارد هم ســاجد خوانده شــده زیرا او با ایــن کار، در 
برابر خدا تذلل کرده است. جمادات هم با اینکه به خاطر بی 
روح بودن بــا حیوانات متفاوت هســتند، اما آنهــا هم متذلل 
و خاضع برای خدا هســتند از این جهت که امتناعــی در برابر 
تدبیر خداوند و افعال او در خودشــان ندارنــد. ]از جهت لغتی 
و زبانــی[ عرب هم صفت ســجده را برای جمــادات در همین 
ح دادیم، به کار برده است.... تذلل اختیاری  معنایی که شر
و اضطراری برای خدای تعالی، شــامل جماد و حیوان ناطق 

]انسان[ و غیر ناطق می باشد«.     

آنچه در سجده 
انسان مهم است 

و آن را در صدر 
اعمال عبادی 

انسان قرار داده 
است، نه پیشانی 

بر خاک نهادن 
بلکه حقیقت 
سجده یعنی 

نشان دادن اوج 
تذلل و خضوع 

است. و اال انسان 
می تواند در حال 

سجده باشد 
و حتی ذکر هم 

ید اما حواس  بگو
و افکار او متوجه 

مسائل دیگری 
باشد یا اصاًل به 

کار ایمان  این 
نداشته باشد. این 
تذلل و خضوع هر 
جا باشد مصداق 
سجده خواهد بود
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ما برای توضیح دستوری 
کــه بــه فرشــتگان بــرای 
شــد،  داده  آدم)ع(  بــه  ســجده 
ترجمه آیات مربوطــه را می آوریم: 
بــه  تــو  پــروردگار  کــه  هنگامــی 
فرشتگان گفت: من خلیفه ای در 
روی زمین قــرار می دهم، فرشــتگان گفتنــد: خدایا، کســی را 
روی زمین قرار می دهی که فســاد در آن راه بیاندازد و خون ها 
کــه مــا بــا ستایشــت تســبیح و تقدیســت  بریــزد، در حالــی 
می کنیم. خدا گفت: من می دانم چیزی را که شما نمی دانید. 
خداوند همــه اســماء را بــه آدم تعلیم نمود و ســپس آنهــا را به 
گر راســت می گوییــد خبری از  فرشــتگان عرضه کــرد و گفت: ا

اسماء اینان به من بدهید.
کیــزه خداونــدا، ما علمــی جز آنکــه به ما   فرشــتگان گفتند: پا

تعلیم داده ای نداریم. 
گاه بســاز  خداونــد بــه آدم گفــت: فرشــتگان را از اســماء آنان آ
وقتــی کــه آدم اســماء آنــان را بــه فرشــتگان اطــالع داد، خــدا 
گفت: به شــما نگفتم: من غیب آســمان ها و زمین را می دانم 
و می دانم آنچه را که شما آشکار می سازید و آنچه را که پنهان 
می دارید و هنگامــی که به فرشــتگان گفتیم: به آدم ســجده 
کنید همه آنها ســجده کردند، مگر شــیطان که امتناع ورزید و 

تکبر نمود و او از گروه کافران است.
و از ایــن آیــات بــه قرینــه آیــات دیگــر ماننــد: »فــاذا ســویته و 

نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین«
کــه خلقــت آدم را تکمیــل و از روح خــود در او  )و هنگامــی 

دمیدم، در برابر او به سجده بیافتید(
معلوم می شــود که ســجده فرشــتگان به آدم پــس از تکمیل 
خلقت و دمیدن روح بدون فاصله زمانی انجام گرفته است. 

     حادثه عظیم
کــه در  فرشــتگان پیــش از خلقــت آدم، موجوداتــی بودنــد 
کــی و قــدس در عالــم ملکــوت در حــال تســبیح و  نهایــت پا
گمــان می کردنــد  تقدیــس خداونــدی بــه ســر می بردنــد و 
کــه عالــم هســتی همــان اســت کــه آنــان در آن غوطه ورند و 
عالیتریــن امتیازاتــی را که خــدا می توانــد به جز خــود عنایت 

کند، همان است که به آنان داده است.
 خداونــد بــا اطالعــی کــه بــه فرشــتگان می دهــد، می خواهد 
به آنــان بگوید کــه حادثه بســیار بــا عظمتی در حــال تکوین 
اســت و این حادثه عبارت اســت از به وجود آمدن موجودی 
به نام آدم کــه دارای امتیــازات عالیتر از امتیازات فرشــتگان 
می باشــد. و با این هشــدار فرشــتگان را آماده ســجده به آدم 
می نمایــد. در حقیقــت خداونــد بــه اضافــه آنکه آغــاز حادثه 
فوق العــاده ای را در جهــان هســتی خبــر می دهــد، فلســفه 
دســتوری را که بــرای فرشــتگان دربــاره ســجده و خضوع به 
آدم صــادر خواهــد کــرد، نیز، تــا در موقع صــدور دســتور مزبور 
فرشــتگان در شــگفتی فرو نروند که این چه موجودیست که 

ما ملکوتیان باید به او سجده کنیم؟
دلیل پیش آمدن حالت شــگفتی در فرشــتگان همان سئوال 
اســت که به بــارگاه خداوندی عــرض کردند کــه چه حکمتی 

جهل
آتشین

امتناع ابلیس
از نگاه
نهج البالغه 

عالمهمحمدتقیجعفری

در بخشـی از خطبـه نخسـت نهـج البالغـه امیرالمومنیـن علـی)ع( دربـاره 
فرشـتگان  از  سـبحان  »خـدای  می فرماینـد:  اینگونـه  آفرینـش  داسـتان 
امانتـی را کـه بـه آنهـا سـپرده بـود، طلـب داشـت و عهـد و وصیتـی را کـه بـا 
آنهـا نهـاده بـود، خواسـتار شـد کـه بـه سـجود در برابـر او اعتـراف کنند و تـا اکرامش 
کنند در برابرش خاشـع گردند. پس، خدای سـبحان گفت که در برابر آدم سـجده 
کنیـد. همـه سـجده کردنـد مگـر ابلیس که از سـجده کردن سـر بر تافـت. گرفتار تکبر 
و غـرور شـده بـود و شـقاوت بـر او چیـره شـده بـود. بـر خـود ببالیـد کـه خـود از آتـش 
آفریده شـده بود و آدم را که از مشـتی گل سـفالین آفریده شـده بود، خوار و حقیر 
شـمرد. خداونـد ابلیـس را مهلـت ارزانـی داشـت تـا بـه خشـم خـود کیفـرش دهـد و 
تـا آزمایـش و بـالی او بـه غایـت رسـاند و آن وعـده کـه بـه او داده بـود، بـه سـر بـرد. 
پس او را گفت که تو تا روز رسـتاخیز از مهلت داده شـدگانی.« در مطلب پیش رو، 

تفسـیر ایـن بخـش را از دیـدگاه عالمـه محمـد تقـی جعفـری می خوانیـم. 
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کــه در روی زمیــن بــه فســاد و  اســت در آفرینــش موجــودی 
گر هدف از این آفرینش تسبیح و  خونریزی خواهد پرداخت و ا
عبادت اســت، ما این هدف را بر می آوریم. من می دانم آنچه 
را که شــما نمی دانید ای فرشــتگان ملکوتی، گمان مبرید که 
هدف خلقت عالم هستی عبارت است از تسبیح و تقدیس در 
اشکال معین که شــما انجام می دهید. من چه نیازی به این 
عبادت و ذکر و ســجده دارم کــه آنها را هدف آفرینش هســتی 

قرار بدهم. 
عظمت ها و امتیازات بی نهایتی در سطوح و انواع موجودات 
بــروز خواهد کرد که شــما نمی دانیــد. تصور اینکه همــه اجزاء 
عالم هســتی با ابراز امتیــازات و عظمت هــا در جریان خویش 
مشــغول تقدیس هســتند، بــرای شــما دشــوار اســت. و تصور 
اینکــه حرکــت کمالــی ایــن موجــودات ذکــر و تســبیح نامیده 

می شود، از فهم شما باالتر است.
 بــه همیــن ترتیــب عظمــت علــم و معرفــت و تکامــل از روی 
اختیــار، واالتــر از افــق دریافت هــای شــما می باشــد. آیــا هیچ 
می دانیــد که یــک حرکــت رو بــه کمــال از روی آزادی و اختیار 

گرچه آن حرکت کوچک باشد، چیست؟ ا
 بدانید که همین حرکت اســت که آدم و فرزندان او را شایسته 
خالفت مــن در روی زمیــن خواهد کــرد. آن حرکت کــه با علم 
و معرفت اشــباع، و با اختیار بــه وجود می آید، جزئــی از آهنگ 
اعالی هستی است که به مقتضای فیض ربانی من به وجود 

آمده است. 
همه حقایق به آدم تعلیم می شود مســلم است که مقصود از 
اســماء لفظ نیســت، زیرا دانســتن الفاظ مجرد هیچ امتیازی 
کــه آدم را شایســته مســجود  نیســت، مخصوصــًا در حــدی 
گشــتن برای فرشــتگان نماید. در دو آیه زیر این معنی روشن 

می شود: »سبح اسم ربک االعلی« 
)اسم پروردگار اعال یا اسم اعالی پروردگارت را تسبیح کن(

کرام«  »تبارک اسم ربک ذی الجالل و اال
کرام است( )مبارک است اسم پروردگارت که با جاللت و ا

 تعبیر به اســم از مســمی کــه واقعیت شــی ء اســت، فــراوان و 
رایج می باشد، زیرا در حقیقت اسم و بلکه مطلق کلمه مانند 

آیینه نشان دهنده مسمای خودش است.
 احادیث معتبــر از طریق هــر دو مذهب شــیعه و ســنی درباره 
اینکه مقصــود از اســماء حقایق عالم هســتی بوده اســت، به 

حد کفایت وجود دارد.
 روشن اســت که کیفیت این تعلیم یا الهام، کاشتن بذر همه 

دانستنی ها در نهاد آدم و فرزندان او بوده است. 
در بعضــی از منابــع چنیــن آمــده اســت کــه منظــور از اســماء 

پیشوایان الهی و ائمه معصومین است. 
این تفســیر با آن معنــای عمومی که برای اســماء گفته شــده 
اســت، منافاتی نــدارد، زیرا پیشــوایان الهی بــا عظمت ترین 
حقایق اند که معرفــت آدم و فرزندان او به آنهــا از امتیازات با 
اهمیت اســت. گفته شــده اســت که در آیه ای از قــرآن چنین 

آمده است: »و ما اوتیتم من العلم اال قلیال«
 )و از علم به شما جز اندکی داده نشده است(

در صورتی که خداوند در آیه مــورد بحث می فرماید و خداوند 
همه حقایــق را بــه آدم تعلیــم نمود. ایــن دو مســئله چگونه 

سازگار می باشد؟
پاســخ این ســئوال چنین اســت که علم آدم به همــه حقایق 
عالم خلــق بــوده اســت نــه عالم امــر کــه روح بــه آن مســتند 
می باشــد. پاســخ دیگری به ســئوال مزبور می تــوان داد و آن 
اینســت کــه مقصــود از جملــه و مــا اوتیتــم )داده نشــده اید( 
جهــل ناشــی از عوامــل مربــوط بــه خــود انســان اســت، مثــاًل 
دنبال علــم و معرفت را نگرفتــن، یا تقوی و خلــوص و ایمان 
گــر در راه علــم و معرفت و  اعتالبخش تحصیــل نکردن. که ا
ایمان تکاپو می کــرد، و درون خود را آمــاده گیرندگی ملکوت 
الهی می نمود، به مقدار گنجایش و استعدادی که خدا داده 
اســت، از آن امــر فــرا می گرفــت. در یکــی از آیات به مشــاهده 
ملکوت آســمان ها و زمین تحریک شده اســت: »اولم ینظروا 

فی ملکوت السماوات و االرض«
)آیا آنان در ملکوت آسمان ها و زمین نظاره نکرده اند(

 شیطان تکبر نموده از ســجده به آدم امتناع می ورزد مباحث 
مربوط بــه شــیطان و تکبــر و امتناعش از ســجده بــه آدم، در 

ح شده است. کتب تفسیر قرآن و مسائل کالمی، فراوان مطر

     دانش ناقص
گاهی از خود داشته است که  بدون تردید شــیطان یک نوع آ
آن خود را بــه آدم برتری داده و از ســجده بــه او امتناع ورزیده 
گاهی چــه بوده اســت؟ شــیطان  اســت. حــال ببینیــم ایــن آ
می دانســته اســت که از ماده آتشــین به وجود آمــده و آتش از 

ک برتری دارد.  نظر ماهیت و خواص بر خا
این موجود به این خودشناسی ناقص تکیه کرد و از شناخت 
ک نما بود، ســر باز زد. زیرا دســتور ســجده  آنچه که در آدم خا
پس از دمیــدن روح الهی بــه آدم صادر شــده بــود و او حداقل 
می توانســت بگوید: خداوندا، چه عظمتی در آدم وجود دارد 

که مرا مأمور سجده به او نموده ای؟ 
این حالت جهل در فرشــتگان نیز وجود داشت که از حکمت 
آفرینش آدم ســئوال کردند و خداوند پرســش آنــان را مطرود 
و بی پاســخ نگذاســت. ولی شــیطان دانش ناقصی داشــت و 

پلیدی خودبینی را هم به آن علم ناقص خود اضافه کرد. 
گر بگوئیم: دستور سجده به آدم پس از تعلیم همه حقایق  و ا
بــه او بــوده اســت، دلیــل شــدت وقاحــت و پلیــدی شــیطان 
می باشــد که با دیــدن آن عظمــت فوق العــاده از ســجده آدم 

تخلف ورزیده است.
گر فرض کنیم که شــیطان از آدم جز گلپاره ای ندید و مزیت   ا
محسوسی را در آدم مشاهده نکرد، او که خدا را می شناخت و 
ع  ضرورت اجرای فرمان الهی را می دانســت، بنابراین موضو

فرمان هر چه بوده باشد، می بایست او اطاعت امر نماید. 
باز فــرض می کنیم که شــیطان ماننــد بعضی از ســاده لوحان 
تا امتیــاز محســوس را نمی دید ارزشــی بــه آن قائل نبــود، لذا 
به آدم ســجده نکرد، با این حال پس از بروز سلسله فرزندان 
آدم و آشکار شدن امتیازات خیره کننده آنان چرا به تکبر خود 
اصرار می ورزد و لجاجت می کنــد و به جای ندامت و توبه، به 

گمراهی خود ادامه می دهد!
گفت انظرنی الی یوم الجزاء

کاشکی گفتی که ُتب یا ربنا     

بدون تردید 
شیطان یک نوع 

گاهی از خود  آ
داشته است که 

آن خود را به 
آدم برتری داده 
و از سجده به 

یده  او امتناع ورز
است. حال 

گاهی  ببینیم این آ
چه بوده است؟ 

شیطان می دانسته 
است که از ماده 
آتشین به وجود 

آمده و آتش از نظر 
ماهیت و خواص 

بر خاک برتری 
دارد. 

این موجود به 
این خودشناسی 

کرد و  ناقص تکیه 
از شناخت آنچه 
که در آدم خاک 

نما بود، سر باز زد
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»اذ قال یوسف البیه یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبًا 
و الشمس و القمر رأیتهم لی ساجدین«.

در آیه چهارم ســوره مبارکه یوســف، پروردگار متعال از رویای 
یوسف ســخن می گوید.یوســف در خواب دیده بود که یازده 

ستاره به همراه ماه و خورشید بر او سجده می کنند.
بازگویی این خواب و تعبیر آن شــروع داســتان یوسف پیامبر 

است. همه ماجرا از یک خواب آغاز شد.

رویای الهام آمیز
در میــان دوازده پســری کــه خداونــد بــه یعقــوب عطــا کرده 
یوســف از همه کوچکتــر، از همه زیباتــر، از همــه فرزانه تر و از 
همه شایســته تر بــود. فرزنــدان یعقــوب از مــادران متعددی 
به وجــود آمــده و یوســف از مادر خــود راحیــل تنها یــک برادر 
بنــام بنیامیــن داشــت. امتیــازات جســمی و روحی یوســف، 
ســبب محبوبیت فوق العــاده او نزد پدر شــده بود و عــالوه بر 
آن، مــادرش راحیل که از آغــاز مورد عالقه شــدید یعقوب بود 
اینک از دنیا رفته و تنها یادگار آن همســر محبوب، یوســف و 

بنیامین بودند.
پدر ســالخورده بــدون توجه بــه احساســات ســایر فرزندانش 
بــه یوســف عشــق می ورزیــد و مجنــون وار او را مورد احتــرام و 
تکریم قرار می داد. این دلدادگی پدر، از چشــم برادران پنهان 
نمی ماند و آتش حسد را در دل آنان شــعله ور می ساخت. آنها 
خــود را بزرگتر، قوی تــر و شایســته تر از یوســف می دانســتند و 
در خلــوت، از پــدر گله و انتقــاد می کردنــد و کار پدر را نادرســت 

می دانستند.

     نعمت کامل
رؤیــای یوســف کــه حکایــت از آینــده درخشــان و ســیادت و 
ســروری او داشــت آتش حســد را شــعله ورتر ســاخت و آنان را 
به اتخاذ تصمیمــی عجوالنــه و نابخردانه وادار کــرد. آن روز 
بامدادان، یوسف با چهره گشاده و لبخند زنان نزد پدر آمد و 
گفت: پدر جان، خواب خوبی دیــدم. می خواهم آن را برایت 

بگویم تا تو نیز مانند من خوشحال شوی.
یعقوب پرســید: چه خوابــی دیدی؟ گفــت: در خــواب دیدم 
یازده ســتاره همراه با ماه و خورشــید بر من سجده می کردند. 
کــه دارای مقــام نبــوت بــود و تعبیــر و تفســیرخواب ها  پــدر 
را خــوب می دانســت آینــده درخشــان یوســف را از آن رؤیــا 
اســتنباط کــرد و چــون روحیه فرزنــدان خــود را می دانســت، 
کید فراوان از یوســف خواســت که خــواب خود را  با اصرار و تأ
برای برادران نقل نکند، مبادا از روی حسادت توطئه کنند و 
ح نمایند ســپس تعبیر خواب او را  نقشه نابودی یوسف را طر
سربســته برایش بیان کرد و گفت: این خواب نشان می دهد 
که خداونــد تــو را بــر می گزینــد و مقامی عالــی و ارجمنــد به تو 
می بخشــد و امتیازات مادی و معنوی به تــو ارزانی می دارد. 
علم و فهــم و تفســیر رؤیــا بــه تــو می آمــوزد و همــان گونه که 
نعمت خــود را به طــور کامل بــه پدرانــت، ابراهیم و اســحاق 

عطا کرد به تو و خاندان یعقوب عطا خواهد کرد.
یعقــوب از البــه الی آن رؤیــا، پیامبــری فرزنــدش یوســف، 
ســلطنت و فرمانروایی او و همچنین سروری و ســیادت او بر 

گرگ درنده حسد

داستان سجده ماه و خورشید و ستارگان
بر یوسف نبی در قرآن

سیدمحمدصوفی
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خاندان یعقــوب را پیش بینی کــرد. چیزی که بــه هیچ وجه 
کید  برای برادران یوسف خوشــایند نبود و به همین جهت تأ

کرد که این رؤیا رابرای برادرانت بازگو مکن.
گاه  دانســته نیســت که آیا برادران از ماجرای خواب یوسف آ
شــدند یا نه؟ ولی احســاس خصمانــه آنهــا، آنقدر ریشــه دار و 
ک نیازی به  عمیق بود که بــرای اجرای یــک توطئه خطرنــا
اطالع یافتن بر آن خواب نبود. در یکی از جلسات خانوادگی، 
که بــرادران از هر دری ســخن می گفتند، موضــوع محبوبیت 

یوسف و برادرش بنیامین نزد یعقوب بمیان آمد.
یکــی از آنهــا گفــت: اشــتباه بزرگــی دامنگیــر پــدر مــا شــده. او 
بــرادر کوچــک و نوجوان مــا را بر مــا مقــدم مــی دارد، در حالی 
که مــا جوانانــی برازنده، توانــا و پرقــدرت هســتیم. او به نیرو 
و حمایــت مــا نیازمنــد اســت و مائیــم کــه در همــه زمینه هــا 

پشتیبان و حامی نیرومند او هستیم.
دیگــری گفــت: مــا بایــد منشــاء ایــن اشــتباه پــدر را از میــان 
برداریم. بیائید دســت به دســت هــم بدهیم و با یک نقشــه 
دقیــق و ماهرانه یوســف را از پــدر بگیریم. مــا باید بــه زندگی 
یوســف خاتمــه دهیــم و یــا او را به شــهر و دیــاری دور دســت 
کــه در دســترس پــدر نباشــد و در نتیجــه او را  کنیــم  تبعیــد 

فراموش کند و تمام توجهش به ما باشد.
یکــی از بــرادران کــه عاقالنه تــر فکــر می کــرد و احتمــااًل قلبــی 
مهربانتر داشت گفت: یوسف را نکشــید، زیرا قتل نفس، آن 
هم قتل برادر، که هیچ گناهی جز محبوبیت نــزد پدر ندارد، 
کاری زشــت و غیــر قابــل قبول اســت. حــاال که شــما تصمیم 
گرفته اید بالیی برســر یوســف بیاورید، من پیشنهاد می کنم: 
یوســف را در چاهــی کــه در مســیر کاروان هــا اســت بیاندازید 
تا کاروانیــان او را با خــود ببرند و دیگر نــام و نشــانی از او باقی 
نماند. با این تدبیر شــما بدون خونریــزی و جنایت به هدف 
خود دســت خواهید یافت. این پیشــنهاد را همه پذیرفتند و 
برای اجرای این تؤطئه شــوم دست به کار شــدند. یوسف را 

چگونه از پدر جدا کنند؟ 

     از او غافل نشوید
برادران یوســف، باهــم نزد پــدر آمدنــد و لحنــی احترام آمیز و 
دوستانه گفتند: پدر جان چه دلیلی دارد که تو ما را نسبت به 
یوســف امین نمی دانی؟ مگر از ما تا کنون رفتار بدی نســبت 
به او دیــده ای؟ او برادر ماســت و ما همچون جان شــیرین او 
را دوســت داریــم. اجــازه بده فــردا همراه مــا به صحــرا بیاید. 
از هــوای آزاد اســتفاده کنــد. از مناظــر زیبــای طبیعــت لــذت 
ببرد. بــدود، بازی کنــد، میوه و غــذا بخــورد و ما هم بــا تمام 
وجــود مراقــب او و نگهبــان او خواهیــم بــود. شــاید بــرادران 
این ســخنان را زمانی با پدر در میان گذاشــتند که یوسف نیز 
حضور داشت، تا آن نوجوان پر شــور نیز تحریک شود و برای 

جلب موافقت پدر با آنها هم آواز گردد.
پــدر ســالخورده در محــذور عجیبــی قــرار گرفتــه بــود. جــواب 
فرزندانــش را چــه بگویــد؟ پیشــنهاد آنــان را بپذیــرد و بــه آنها 
اعتماد کند؟ دلــش راضی نمی شــود. به آنها جــواب رد بدهد، 
وضع از آنچه هســت بدتر می شود و حســادت و دشمنی آنها با 
یوسف شدت میابد. بدین جهت به دنبال یافتن عذری برآمد 

تا فرزندان خود را قانع کند و از بردن یوسف منصرف سازد.
گفت: عزیــزان من، چــرا فکر بد به ذهــن خــود راه می دهید؟ 
من هرگز نســبت به شــما بدبین نیســتم و در امین بودن شما 
تردیدی ندارم ولی چه کنم، یوسف به جان من بسته است، 
گــر از مــن جــدا شــود، غــم و اندوه  طاقــت دوری او را نــدارم. ا
مرا فــرو می گیرد و از آن مهم تر، یوســف کودک اســت و صحرا 
جوالنــگاه درنــدگان. از آن می ترســم که شــما لحظــه ای از او 
غافل شــوید و در همــان لحظه، گرگی بــه او حمله کنــد و او را 

از پای درآورد و برای همیشه مرا داغدار و آشفته خاطر سازد.
بــرادران گفتند: پدرجــان این تــرس تو بی مورد اســت. جای 
نگرانی نیست ما خود یک لشکریم. همه ما پهلوان و پرتوان 
و قدرتمندیم. کدام گرگ به خود اجازه می دهد به ما نزدیک 
گر چنین  شود یا به ربودن یکی از ما طمع کند؟ از طرف دیگر ا
حادثه ای پیــش آید، آبــرو و حیثیت مــا در جامعه خدشــه دار 
می شــود. مردم مــا را تحقیــر می کننــد و دیگر نمی توانیم ســر 
بلند کنیم و در میان مردم زندگی آبرومندی داشــته باشــیم. 
نه، هرگز چنین چنین اتفاقی نمی افتد و ما ســالمت یوسف را 

از دل و جان تضمین می کنیم.
یعقوب در مقابل اصرار فرزنــدان، چاره ای جز تســلیم ندید و 
با پیشنهادشان موافقت کرد. روز بعد برادران برای یک سفر 
تفریحی یک روزه آماده شــدند و یوســف را نیز از پدر گرفتند و 
به راه افتادند. پدر پیر تا دروازه شهر آنها را بدرقه کرد و درباره 
یوســف ســفارش ها نمود. در آنجا برای آخرین بار یوســفش 
کــه قطــرات اشــک از دیدگانــش فــرو  را بوســید و در حالــی 

می ریخت، از آنها جدا شد.
آنها به  ســوی صحرا به راه افتادند و یعقوب ایســتاده بود و با 
نگاه های حســرت بــارش، آنهــا را دنبــال می کرد. بــرادران تا 
زمانی که پدر را می دید، یوســف را احترام و تکریــم کردند و از 
هیچ گونه اظهار محبتی دریغ نداشتند، ولی وقتی دور شدند 
ج گشــتند، بی مهری ها آغاز شد و عقده های  و از دید پدر خار
چندین و چند ساله مجال بروز یافت. او را بر زمین افکندند. 
کــدام پنــاه می بــرد، جــز شــکنجه و  کردنــد. بــه هــر  آزارش 

خشونت چیزی دریافت نمی کرد.

     خنده و گریه
اشــک ها، ناله ها و اســتمدادهای یوســف بی نتیجه بود. در 
گهــان یوســف به خنــده افتــاد. اشــک و لبخند؟!  آن حال نا
برادران به حیرت افتادند. علت خنده اش را پرسیدند گفت: 
یک روز کــه در کنــار پدر بــودم و غــرق در بوســه های مهرآمیز 
او، شــما دســته جمعی، درســت مثل امــروز، وارد شــدید. من 
نگاهی بــه اندام هــای برازنده، ســینه های ســتبر و بازوهای 
توانــای شــما کــردم. بــه فکــرم رســید کــه بــا داشــتن چنیــن 
بــرادران نیرومنــد و توانایــی، هیــچ دشــمنی توانائــی آزار مــرا 

نخواهد داشت. و امروز...
آری امروز همان ها که می پنداشتم پناهگاه من خواهند بود، 
خود دشــمن من هســتند و کســانی که آنان را شــبان دلســوز و 
مهربان و قدرتمند تصور می کردم، امــروز گرگ منند. آیا جای 
خنده نیســت؟ خنده و گریه یوســف، تغییــری در وضع نداد. 
تصمیم برادران قطعــی و تغییرناپذیر بــود. او را کنــار چاه آبی 

پدر که دارای مقام 
نبوت بود و تعبیر و 

تفسیرخواب ها را 
خوب می دانست 

آینده درخشان 
یوسف را از آن 

کرد  یا استنباط  رؤ
و چون روحیه 
فرزندان خود را 
می دانست، با 
کید  اصرار و تأ

فراوان از یوسف 
خواست که 

خواب خود را 
برای برادران نقل 

نکند، مبادا از 
روی حسادت 

کنند و  توطئه 
نقشه نابودی 

یوسف را طرح 
نمایند
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که کاروانیان از آن آب بر می داشــتند بردنــد و طنابی به کمر او 
بستند و به اعماق چاه فرستادند. هنوز یوسف به انتهای چاه 
نرســیده بود، برادران تصمیــم گرفتند پیراهــن او را به عنوان 

سند با خود نزد پدر ببرند تا سخن آنان را باور کند.
دگرباره او را باال کشیدند و پیراهنش را از تنش در آوردند. هرچه 
التماس کرد که مرا برهنــه نکنید، اعتنا نکردند و با خشــونت، 
پیراهــن را از او گرفتنــد و دگربــاره او را در چــاه ســرازیر کردند. در 
کنــار آب چاه، ســکویی بــود. یوســف روی آن ســکو نشســت و 

برادران نیز پس از اجرای نقشه خود از چاه دور شدند.
یوســف تنها ماند، تاریکی و محیط وحشــت آور چاه برای آن 
گهان  نوجوان نازپرورده غم انگیز و ناراحت کننده بود ولی نا

یک الهام غیبی، قلب او را روشن و آرام کرد.

     تنها نیستی
سروش آسمانی، در دل یوســف ندا در داد: ای یوسف، آزرده 
خاطــر و اندوهگیــن مبــاش. تو تنهــا نیســتی. تو بی پشــت و 
پناه نیســتی. آن کس که مهر تــو را در دل پــدر افکند، آنکس 
که برادرانت را از کشــتن تو منصرف ســاخت، تــو را نگهداری 
خواهــد کرد. دوران ســختی چــاه پایــان خواهد رســید. دیگر 
باره عــزت و اقتــدار خواهــی یافــت و این بــرادران ســنگدل و 
ک خواهند افتاد و تو جنایات  حسود در برابر عظمت تو به خا
امروزشــان را قدرتمندانــه بــه آنهــا خواهــی گفــت و غــرق در 

شرمندگی و خجلشان خواهی کرد.
این الهــام درونی، آنچنــان یوســف را مطمئن و آرام ســاخت 
کنــون در آغوش گــرم پــدر و غــرق نوازش ها و  که گویی هــم ا
بوســه های او اســت. هنوز برادران از منطقه دور نشده بودند 
که کاروانی از راه رســید. کاروانیان به ســوی مصر می رفتند و 

برای برداشتن آب، در آن نقطه فرود آمدند.
یکــی از کاروانیان، کنــار چاه آمد و دلــو بزرگی را بــه درون چاه 
فرســتاد و پس از لحظه ای به خیال اینکه دلو پر از آب شــده، 
آن را بــاال کشــید. امــا بــه جــای آب نوجوانــی زیبا و جــذاب را 
درون دلو دیــد. کاروانیان مقدم او را گرامی داشــتند و از دیدار 

او بسی خوشحال شدند.
بــرادران کــه از دور، همه چیــز را زیــر نظر داشــتند، خــود را به 
آنجا رســاندند و گفتند: این نوجوان برده فراری ما اســت که 
ما در جســتجوی او بوده ایم. در همان حال آهسته به گوش 
گر خــود را معرفی کند و لــب به تکذیب  یوســف خواندند که ا

سخن آنان بگشاید کشته خواهد شد.
کاروانیان که مهر یوســف در دلشــان افتــاده بود، بــه برادران 
گفتند: ایــن غالم را به ما بفروشــید. بــرادران موافقــت کردند 
و او را به قیمتی بســیار ارزان به یکی از متقاضیــان فروختند. 
کاروان به ســوی مصر رهســپار شــد و برادران با خیال آســوده 
به ســوی خانه بازگشــتند. آنها دیگر از جانب یوســف نگرانی 
نداشــتند و تنهــا فکری کــه آنــان را تحــت فشــار قرار مــی داد 

مالقات پدر و پاسخگویی او بود.
باید طوری صحنه ســازی کنند که پدر، دروغشــان را راســت 
پنــدارد و سخنشــان را بپذیــرد. بنابراین پیراهن یوســف را با 
کشتن حیوانی، خون آلود ساختند و باقیمانده روز را در صحرا 
ماندند که شــب فرا رسد و در تاریکی شــب تشخیص حرکات 

چهره آنها برای پدر قابل تشــخیص نباشــد و از سویی دیگر، 
دیر آمــدن آنها پدر را نگــران کنــد و او را آماده شــنیدن آن خبر 

ک سازد. دردنا

     صبر جمیل
شــبانگاه در حالی که پیراهن خون آلود یوســف در دستشــان 
کــه از دیــر  گریه کنــان بــه خانــه بازگشــتند. یعقــوب  بــود، 
آمدنشــان نگران و پریشــان شــده بــود و گریه و شــیون آنها بر 
نگرانیش افزوده بود با عجله پرسید: یوسف کجا است؟ چرا 

گریه می کنید؟ حرف بزنید.
گفتند پدرجان، به صحرا رفتیم، به گشت و گذار پرداختیم. 
کردیــم. چــه روز خوشــی بــود. امــا افســوس و هــزار  تفریــح 
افســوس، ما مســابقه دویــدن ترتیــب دادیم و چون یوســف 
کوچــک بــود و نمی توانســت در مســابقه شــرکت کنــد، برای 
حفــظ اثــاث و اموالمــان او را نــزد آنهــا گذاشــتیم. درســت در 
همان زمان که ما از او دور شــدیم، گرگی درنــده که در کمین 
بود، به او حمله کــرد و او را خورد. این هــم پیراهن خون آلود 
گرچه می دانیم که تو حرف ما  او، سند صدق گفتار ما است. ا
را باور نخواهی کــرد و ما را در حفظ و نگهداری یوســف متهم 

خواهی ساخت.
یعقــوب آه ســردی کشــید و پیراهــن یوســف را گرفــت، آن را 
بوســید و بوئید و در حالی که اشک در چشــمش حلقه زده بود 
گفت: چــه گرگ عجیبی بوده؟ یوســف مــرا پاره کــرده ولی به 
پیراهــن او آســیبی نرســانیده اســت. بــرادران متوجه اشــتباه 
بزرگ خود شدند که پیراهن را سالم با خود آورده اند، اما دیگر 

دیر شده بود و راهی برای جبران اشتباه باقی نمانده بود.
یعقوب از همین نشانی، به توطئه شــوم فرزندانش پی برده 
بود و گفت: یوسف مرا گرگ نخورده بلکه عقده های درونی 
شما و نفس اماره شــیطان طبیعت شما دســت به دست هم 
دادند و کاری بس زشــت و ناروا را در چشــم شــما پســندیده و 
زیبا جلوه دادند و با برادر کوچک خــود کردید آنچه را کردید. 
ســپس آهی کشــید و بــی هــوش روی زمیــن افتــاد. بــرادران 
سخت به وحشــت افتادند و آه و ناله ســر دادند که وای بر ما، 

هم برادر خود را از دست دادیم و هم پدر پیر خود را کشتیم. 
وای بــر مــا، جــواب خــدا را چــه خواهیــم داد؟ آن شــب را پدر 
در بیهوشــی و فرزندانــش در آه و نالــه و نگرانــی گذراندنــد. 
ســحرگاهان که نســیم حیات بخش صبــح بر چهــره یعقوب 
وزید، به هــوش آمــد و نگاهی به اطــراف خود کــرد و تصمیم 
قاطع خود را برای صبر و شــکیبایی اعالم داشت و گفت: قلم 
قضــاء پــروردگار، سرنوشــتی بــرای من و پســر عزیزم یوســف 
رقم زده اســت. من در برابر آن صبر خواهم کــرد. صبری زیبا 
و دلپذیر. صبری بدون شــکوه و شــکایت و برای تحمل این 
ک، از خداوند کمک خواهم گرفت و او مرا یاری  فاجعه دردنا

خواهد کرد.
تاریــخ می گوید: یعقوب بــه تصمیم خود عمل کــرد و در تمام 
ســال های جدایــی و فــراق، صبــری زیبــا از خــود بــه نمایش 
گذاشــت و جز قطرات اشــک کــه منافاتی بــا صبر نــدارد و گاه 
کــه نشــان از  و بیــگاه از دیــده اش فــرو می ریخــت، ســخنی 

ناسپاسی داشته باشد از او شنیده نشد.     

یوسف مرا گرگ 
نخورده بلکه 

عقده های درونی 
شما و نفس اماره 

شیطان طبیعت 
شما دست به 

دست هم دادند و 
کاری بس زشت 

و ناروا را در چشم 
شما پسندیده و 
یبا جلوه دادند  ز

و با برادر کوچک 
کردید آنچه  خود 
را کردید. سپس 
آهی کشید و بی 
هوش روی زمین 

افتاد
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هشت وجهی هســتند. اما روی همه اینها گنبد قرار دارد. آن 
چهار وجهی نمــاد مربع، مکعب و در حقیقــت محصور بودن 
مــا در عالــم مــاده اســت. ایــن بنیــان تأویلی مســجد اســت، 
چنانکــه وقتــی وارد مســجد می شــویم، ایــن چهــار چهــت و 
ایــن محدودیت بــه ما القــا می کنــد که دو ســه روزی قفســی 
ســاخته اند از بدنــم؛ اما وقتی ســر به طــرف باال می بریــم و به 
محراب نگاه می کنیم، که در سوره آل عمران نوعی پناهگاه 
معرفــی شــده اســت قــوس و مقرنــس آن آرام آرام مــا را از آن 

حدود مادی جدا و وارد یک قلمرو معنوی می کند.
از طرفــی دیگر، مســجد از لحــاظ لغــوی یعنی محل ســجده 
کــردن. پس مســجد ســجده گاه شــما در برابر خداوند اســت. 
گر گذاشــتن  ســجده یعنی گــزاردن هفــت موضع بــر زمیــن. ا
این هفت موضع را بر زمین از نظر فضایی در ذهنتان ترســیم 
کنید، تصویری شبیه محراب به دســت می دهد. این هفت 
موضع عبارتند از، پیشانی، دو کف دســت، دو زانو و دو نوک 
گر ترسیم کنید دقیقًا شبیه همان قوس  انگشت پا، این ها را ا

درون محراب می شود.
پس بین حالــت مــن و محرابی که نمــاز می خوانــم یک نوع 
همســانی وجــود دارد. از طرفــی هفــت نیــز عــدد مقدســی 
اســت. این هفت در اســالم مقدس اســت چون اســاس قرآن 
ســوره حمد اســت و آن ســبب المثانی اســت. هفت آســمان، 
هفت مقــام و منزل در عرفان همه از این دســت اســت. اینها 
همــه نشــان دهنــده آن اســت کــه شــما در معماری مســجد 

بنیان های تأویلی مقدسی دارید.      

شــما وقتی وارد یک شهر اسالمی می شــوید؛ یعنی شهری که هویتی اســالمی دارد، دو 
بعد را می توانید ببینید. یک بعد این هویت، بعدی معنوی اســت که مسلمان بودن 
شهر، نمایانگر آن است. بعد دیگر آن، بعد کالبدی و فضایی آن است که هویت مادی شهر به 

حساب می آید.
در ایــن شــهر معماری مســجد، معمــاری مرکــزی شــهر اســت. هنگامی کــه معمــاری کوفه به 
امیرالمؤمنین)ع( داده شــد، حضرت ابتدا مســجد کوفه را ســاختند. براســاس ســنت اسالمی 
بعد از مسجد، مدرسه و بعد بازار ساخته می شــود. در تمدن اسالمی براساس آن سنت اسالمی 
سعی شده اســت؛ هنگامی که تقســیم وظایف و گســتردگی امور ســبب شده تا ســاختمانهای 
مجزایی به وجود بیایند، حداقل با فضا سازی مشابه معماری مسجد، فضای معنوی مسجد 
کز انتقال داده شود. در تمامی شــهرهای سنتی چه در ایران و چه در عربستان و مصر  به آن مرا
و ســوریه و حتی شــمال آفریقا و هند می بینیم که در یک شــهر اســالمی با هویتی اسالمی بعد از 
مسجد جامع که نماد شهر است، مدرسه به وجود آمده است با همان قوس ها و مقرنس های 
معماری مسجد. مدارس همان فضای مسجد را تداعی می کنند. زیرا در تمدن اسالمی تعلیم 

و تربیت جزیی از عبادت به حساب می آید.
مســئله بعدی بازار اســت. بــه بازارهــای ســنتی موجود ماننــد بــازار وکیل، بــازار کاشــان و بازار 
اصفهان که توجه کنید، می بینید که معماری آن معماری قدســی اســت. وجــود مقرنس ها و 
مبناهای قوسی و دایره ای از این دست است. این نشان دهنده این است که معمار مسلمان 
یا طراح شــهر اســالمی با همانند کردن فضــای معماری بــازار و مســجد، می خواهــد بگوید که 
ج و به ســمت بازار روان شــدی، جدایــی از آن عبادت خــدا حاصل  هنگامی که از مســجد خــار
نشده و تفاوتی بین تجارت و عبادت نیست. آن چیزی که ما را به همانندی تجارت و عبادت 
می رساند، کالبد یا همان فضا است. به همین دلیل شما در معماری اسالمی، فضای مسجد، 

بازار و مدرسه را شبیه و یکسان می بیند، هر چند آن را به عنوان یک قصور تلقی نمی کنید.
معماری مســجد مبتنی بر چهار گوشــه اســت. یعنی بنیان ها بر چهار جهت اســت، اما ساختار 
گر دقــت کنید همه مســاجد چهــار وجهی، شــش وجهی و یا  فضایی را به شــکل گنبــد دارید. ا

دکترحسنبلخاریسر بر آستان جانان 

سجده، امر قدسی و معماری مسجد
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گر  تمــاس داشــته باشــند اشــکالی دارد یا خیــر؟ و اینکــه ا
شســت پای کســی قطــع باشــد طبیعتــًا انگشــت کناری 
شســت با زمین تماس خواهد داشــت در ایــن حالت آیا 

اشکالی به نماز فرد وارد است؟
گر شست پا دارد حتمًا باید سر انگشت شست به زمین برسد  ا
و نسبت به بقیه انگشــتان وظیفه خاصی ندارد و تماس آنها 
گر شســت پا نــدارد به همان شــکل  با زمین اشــکالی نــدارد و ا

گر سجده کند، صحیح است. مذکور در سؤال ا

     آیــا ســجده بــر ســنگ عقیــق صحیــح اســت. و در 
صورتی که نگین انگشتر باشد ســجده بر آن چه حکمی 

دارد؟
گر انگشــتر هم  ســجده بر عقیــق اشــکال نــدارد، همچنیــن ا

باشد با رعایت سایر شرایط سجده بر آن صحیح است.

     آیا می توانم بر دستمال کاغذی سجده کنم؟
گر از چوب و یا گیاهان ساخته شده، مانع ندارد. ا

سجده بر سنگفرش مرمر مشاهد مشرفه چه حکمی دارد؟
سجده بر سنگ مرمر اشکال ندارد.

کمال ســجدتین در نماز کجاســت؟ به محض قرار       ا
دادن پیشــانی روی محــل ســجده، بعــد از تمام شــدن 

کر سجده یا بعد از برداشتن سر از سجده؟ ذ
کمال سجدتین است. بعد از سر برداشتن از سجده دوم ا

گــر در هنــگام ســجده پیشــانی بــر روی مهــر       در نمــاز ا
مستقیم نخورد و چادر بر روی صورت قرار بگیرد و از پشت 

چادر پیشانی بر روی مهر قرار بگیرد چه حکمی دارد؟
باید آهسته به طوری که سر بلند نشــود چادر را از زیر پیشانی 

بکشید تا پیشانی بر مهر قرار گیرد.

     آیا گذاشــتن کف دســت هنگام ســجده بر روی زمین 
کتفا کرد؟ واجب است یا می توان نصف کف دست را هم ا

باید تمام کف دســت هنگام ســجده، بر روی زمین گذاشــته 
شود و گذاشتن نیمی از آن کافی نیست.

گــر در هنــگام ســجده اول ســر یــک لحظــه از مهــر       ا
جــدا شــود و دوبــاره روی مهــر قــرار بگیــرد آیــا دو ســجده 
محسوب می شــود و دیگر ســجده دوم را نباید بجا آورد 

یا اینکه موجب بطان کل نماز می شود؟
گر ســر بی اختیار برگردد و به مهر برســد یک ســجده حســاب  ا

می شود و چون بی اختیار بوده سبب بطالن نماز نمی شود.

گر در سجده دست مرد تا آرنج روی زمین باشد چه       ا
حکمی دارد؟

اشکال ندارد، هر چند برای مردان مســتحب است آرنج ها را 
از زمین جدا نگهدارند.

     آیا موقع سجده، قرار دادن انگشتان دست بر روی زمین الزم است؟
بنا بر احتیاط واجب الزم است.

     کف دســت در سجده آیا شامل انگشــتان دست هم می شــود یا نه؟ و آیا الزم است 
انگشتان هم بر زمین قرار گیرند؟

شامل انگشتان دســت هم می شــود و بنابر احتیاط اســتیعاب عرفی در قرار گرفتن کف دست 
مراعات گردد.

 انگشتان دست را بردارند حکم چیست؟
ً
 یا عمدا

ً
کر، سهوا گر موقع ذ      در سجده ا

گر هنگام ذکر واجــب عمدًا انگشــتان را روی زمیــن قرار ندهد بنــا بر احتیاط نمــازش صحیح  ا
گــر ســهوًا روی زمین قــرار نــداده قبل از برداشــتن ســر از ســجده، ذکــر واجــب را پس  نیســت و ا
گر پس از برداشــتن ســر از ســجده متوجه شــد نماز  از قــراردادن انگشــتان بر زمیــن تکرار کند و ا

صحیح است.

     آیا در نماز واجب نشستن بین دو سجده واجب است در نماز مستحب چطور؟
واجب است و تفاوتی میان نماز واجب و مستحب نیست.

     هنگام نشستن بعد از سجده کدام پا روی دیگری گذاشته می شود؟
مستحب است که بر ران چپ بنشیند و روی پای راست را بر کف پای چپ بگذارد.

     آیا واجب اســت کــه حتمًا در هنگام ســجده دو انگشــت شســت پا روی زمیــن قرار 
گر دو انگشــت کناری شســت پا بزرگتر باشــد و در هنگام ســجده آنها نیز با زمین  گیرد. ا

احکام سجده

بر مبنای فتوای رهبر معظم انقالب
حضرت آیت اهلل خامنه ای
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     آیا ســجده بــر مهر که ســیاه و چــرک شــده، به طوری 
که الیــه ای از چرک روی آن را پوشــانده و مانع چســبیدن 

پیشانی روی مهر است، اشکال دارد؟
گر چرک روی مهر به مقداری باشــد که حائل بین پیشانی و  ا

مهر شود، سجده و نماز باطل است.

     وظیفــه مــا در مــورد مهرهایــی کــه ســطح آنهــا تیــره 
است، چیست؟ 

گــر چــرِک روی آن  ِصرف تیره شــدن، مانع ســجده نیســت، ا
ضخامت دارد و ِجرم دارد، باید آن را برطرف کرد.

کــه می توانــد نمــاز را ایســتاده بخوانــد ولــی       کســی 
نمی توانــد بــه ســجده رود، رکــوع و ســجده را چگونــه 

انجام دهد؟
باید به هــر مقدار کــه می توانــد ولو بــا تکیــه دادن به دیــوار و 
امثال آن بایســتد ســپس به مقداری که می تواند رکوع رود و 
در صورتی کــه نمی تواند از حال ایســتاده به رکــوع رود، روی 
گر  صندلــی و ماننــد آن بنشــیند و به رکــوع رود پــس از رکــوع ا
می توانــد با وضع شــش موضــع دیگر ســجده بر زمین ســرش 
را خم کــرده و بر مهــری که روی میز قــرار دارد ســجده نماید، 
گــر نمی تواند، احتیاط در آن اســت که  باید این چنین کند و ا
گر از وضع مساجد  مهر را باال آورده و پیشانی را بر آن گذارده و ا
شــش گانه دیگر بر زمین هم معذور اســت وظیفه او سجده با 

ایماء و اشاره است.

     کســی کــه ســجده را روی صندلــی به جــا مــی آورد آیا 
می تواند با کفش نماز بخواند؟

مانع نــدارد مگــر آنکه بتواند ســایر مواضــع ســجده را بر زمین 
بگذارد که در این صورت مراعات آن الزم است.

 
     سجده و تیمم بر سیمان و موزائیک چه حکمی دارد؟

گرچه احــوط ترک  ســجده و تیمــم بــر آن دو اشــکال نــدارد. ا
تیمم بر سیمان و موزائیک است.

     آیــا گذاشــتن دســت ها هنــگام نمــاز بــر موزائیکی که 
دارای سوراخ های ریزی است، اشکال دارد؟

اشکال ندارد.

     آیــا بــر زنی کــه هنــگام ســجده بر مهــر، پیشــانی وی 
به خصــوص جــای ســجده بــا حجــاب پوشــیده شــده 

است، اعاده نمازهایش واجب است؟
گر هنــگام ســجده متوجه وجــود حائــل نبــوده، اعــاده بر او  ا

واجب نیست.

گــر زنــی بــرای اینکــه چــادرش را از روی مهــر بــردارد       ا
ســرش را از روی مهر بلند کند و دوبــاره روی مهر بگذارد، 

نماز او چه حکمی دارد؟

واجــب اســت بــدون اینکــه ســر خــود را از زمیــن بلنــد کنــد، 
گر بلند  پیشــانی اش را حرکت دهد تــا روی مهر قــرار بگیــرد. ا
کردن پیشــانی از زمین بــرای ســجده روی مهر بر اثــر جهل یا 
فراموشــی بوده و این عمل را فقــط در یکی از دو ســجده یک 
رکعــت انجــام داده، نمــازش صحیــح اســت و اعــاده واجــب 
گــر ایــن کار بــا علــم و عمد بــوده و یــا در هــر دو  نیســت. ولی ا
ســجده یک رکعت آن را انجــام داده، نمازش باطــل و اعاده 

آن واجب است.

     در ســجده باید هفت عضو از بدن روی زمین باشد، 
ولی ما به خاطر وضیعت خاص جســمی کــه داریم، قادر 
به انجــام این کار نیســتیم، زیــرا از معلولین جنگــی که از 
صندلی چرخدار استفاده می کنند، هستیم و برای نماز یا 
مهر را به طرف پیشانی بلند می کنیم و یا آن را روی دسته 
صندلی چرخدار گذاشته و بر آن سجده می کنیم، آیا این 

کار صحیح است یا خیر؟
گر قادر به گذاشــتن مهر روی دســته صندلی چرخــدار یا چیز  ا
دیگر مانند بالشــت یا چهار پایه و ســجده بر آن هســتید، باید 
ســجده را بدین نحو انجام دهید و نماز شــما صحیح اســت. 
در غیر ایــن صورت به هــر نحو کــه می توانید هرچند بــا ایماء 
و اشــاره، ســجده و رکــوع را انجــام دهیــد و نماز شــما صحیح 

است. انشاء اهّلل موفق باشید.

     آیا جایز است هنگام ســجده عاوه بر انگشت بزرگ 
پا، بعضی از انگشتان دیگر آن را هم بر زمین بگذاریم؟

اشکال ندارد.

     امروزه مهری برای نماز ســاخته شده که با شمارش 
رکعت ها و ســجده های نمازگزار باعث می شــود تا حدی 
شک او برطرف گردد. با توجه به این که هنگام گذاشتن 
پیشــانی روی آن، مهر به خاطر دســتگاه فلزی که زیر آن 
نصب شده اســت، به ســمت پائین حرکت می کند، آیا با 
این توصیف سجده بر آن صحیح است؟ امیدواریم نظر 

شریف خود را بیان فرمایید.
گر محل گذاشــتن پیشــانی از چیزهایی باشــد که ســجده بر  ا
آن صحیح است و پس از گذاشتن پیشانی ثابت و بی حرکت 

بماند، سجده بر روی آن اشکال ندارد.

کر واجــب، گفتن       در ســجده و رکــوع بعــد از قرائــت ذ
کری افضل است؟ چه ذ

تکــرار همان ذکــر واجــب و بهتــر اســت که بــه عدد فــرد ختم 
شــود، و در ســجده عالوه بــر آنچــه گفته شــد، صلــوات و دعا 

برای حاجت های دنیا و آخرت مستحب است.

     شــنیدن آیاتی که ســجده در اثر شــنیدن آنها واجب 
می شــود از نوارهــای قــرآن کــه از ضبــط صــوت یا صــدا و 

سیما پخش می شود چه حکمی دارد؟
در فرض مرقوم، سجده واجب است.     

 در سجده و رکوع 
بعد از قرائت ذکر 

واجب، تکرار 
همان ذکر واجب 

و بهتر است که 
به عدد فرد ختم 

شود، و در سجده 
عالوه بر آنچه 

گفته شد، صلوات 
و دعا برای 

حاجت های دنیا 
و آخرت مستحب 

است
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یافت؛ تا آنجا کــه هریک از آنهــا آرزو دارد هزار ســال عمر به او 
داده شود«.

هنگامی که انســان مطمئن شــود خداوند روزی را براســاس 
حســاب معینــی تقســیم کــرده و مقــدار زمــان عمر هرکــس را 
معیــن نمــوده، هرچند ممکن اســت با تــالش و کوشــش یا با 
سهل انگاری ها و سســتی ها هر دو قسمت مقداری کم و زیاد 
شــود، آرامش خاطر می یابد و آتش حرصش فرو می نشــیند و 

از این طریق به خدا نزدیک و نزدیک تر می شود.
در اینجا همان ســؤال ســابق که در مورد مقدر بودن روزی ها 
بود در مــورد معین بــودن عمــر تکرار می شــود که ما با چشــم 
خود می بینیــم افــرادی به دلیــل رعایــت اصول بهداشــت و 
پرهیز از پرخوری ها و اســتفاده از غذاهای مفید و مناسب، بر 
عمر خود می افزایند و کســانی بــه عکس، بر اثــر تندروی ها و 
انواع اعتیادها، از مدت عمر خود می کاهند. چگونه این معنا 

با معین بودن مقدار عمر سازگار است؟
در پاســخ این ســؤال آنچــه دربــاره تقدیــر روزی ها گفته شــد 
تکرار می شــود و آن اینکه یک اجل حتمی داریــم و یک اجل 
معلق. منظور از اجل حتمی ســرآمد عمر اســت که به هر حال 
فرا می رسد، زیرا استعداد انسان برای بقاء نامحدود نیست. 
مثــاًل فــالن شــخص قلبــش اســتعداد دارد کــه چنــد میلیــارد 
ضربان داشته باشــد ودر پایان، خواه ناخواه از کار می ایستد، 
درست مانند چراغی که نفت آن تمام شده باشد یا اتومبیلی 

که بنزینش پایان یابد.
َجٌل 

َ
ٍة أ ّمَ

ُ
این آیه شــریفه می تواند اشــاره به آن باشــد: »َو ِلُکّلِ أ

ِخُروَن َســاَعًة َو اَل َیْســَتْقِدُموَن؛ برای 
ْ
َجُلُهــْم اَلَیْســَتأ

َ
َفــِإَذا َجآَء أ

هر قوم و جمعّیتــی، زمان و اجل معّینی اســت؛ و هنگامی که 
اجل آنها فرا رســد، نه ســاعتی از آن تأخیر می کنند، و نه بر آن 

پیشی می گیرند«.
اما اجل معلق همان مقدار عمری اســت که انســان با رعایت 
اصول بهداشــت یا مخالفــت با آن یــا با پیش آمــدن حوادث 
گــوار، کم و زیــاد می شــود. اشــاره امام)ع( بــه همان  گــوارا ونا
اجل حتمی است. اجل معلق یا مشــروط نیز دارای دو شاخه 
است: قسمی از آن در اختیار خود انسان است، مانند رعایت 
اصــول بهداشــت و پرهیــز از آنچه بــرای بــدن انســان زیانبار 
اســت. دوم قســمی که از اختیــار انســان بیرون اســت، مانند 
حــوادث مرگبــار طبیعــی، زلزله هــا، صاعقه هــا، ریــزش کوه، 

رانش زمین و اموری که از عمر انسان می کاهد.
البتــه در روایات آمده اســت کــه خداونــد فرشــتگانی را مأمور 
کرده که از جهات مختلف انســان را از آفات و آســیب ها حفظ 
کنند تا زمانی کــه اجل قطعــی او فرارســد. در آن زمان اطراف 
او را رها کرده و او را به دست اجل می ســپارند ومفسران، این 
بــاٌت ِمْن  دو آیه شــریفه را اشــاره بــه آن دانســته اند: »َلــُه ُمَعّقِ
ْمــِر اهّلِل؛ برای هرکس، 

َ
َبْیِن َیَدْیــِه َوِمْن َخْلِفــِه َیْحَفُظوَنُه ِمــْن أ

مأمورانی اســت که پــی درپی، از پیش رو، و از پشــت ســر او را 
از فرمــان خدا ]حــوادث غیــر حتمی[ حفــظ می کننــد«. »َوُهَو 
َحَدُکُم 

َ
ی ِاَذا َجآَء أ اْلَقاِهُر َفْوَق ِعَباِدِه َوُیْرِسُل َعَلْیُکْم َحَفَظًة َحّتَ

ُطوَن؛ و اوســت که بر بندگان  ْتُه ُرُســُلَنا َو ُهــْم اَلُیَفّرِ
َ

اْلَمْوُت َتَوّف
خود تسّلط کامل دارد؛ و مراقبانی بر شــما می گمارد؛ تا زمانی 
که مرگ یکی از شــما فرا رســد؛ در این هنگام، فرســتادگان ما 

امام)ع( بعد از بیان تعیین روزی ها از ســوی خداوند اشاره 
به تعییــن مــدت عمــر و ســرآمد آن کــرده می فرمایــد: »ُثّمَ 
ی  َمدًا َمْحُدودًا، َیَتَخّطَ

َ
َجاًل َمْوُقوتًا، َو َنَصَب َلُه أ

َ
َضَرَب َلُه ِفی اْلَحَیاه أ

ْعــَواِم َدْهِرِه. ســپس برای انســان در 
َ
ــاِم ُعُمــِرِه، َوَیْرَهُقــُه ِبأ ّیَ

َ
ِاَلْیــِه ِبأ

زندگی و حیات او ســرآمد معینی قــرار داده و مدت محدودی معین 
فرموده کــه بــا گام های خــود در ایــام عمرش بــه ســوی آن حرکت 

می کند و با سال های زندگانی اش آن را می پیماید«.
»أجــل« گاه به معنــای مجمــوع زمانی که بــرای چیزی تعیین شــده آمــده اســت، مانند آنچه 
در داســتان موســی و شــعیب )علیهمــا الســالم( آمــده اســت: خداوند در ســوره قصــص آیه 28 
َجَلْیــِن َقَضْیُت َفال ُعــْدواَن َعَلی یعنی هر کدام از مدت هشــت یا ده ســال را 

َ
َمــا اْل ّیَ

َ
می فرماید: »أ

انتخاب کنم، ســتمی بر من نخواهد بــود.« وگاه به معنای ســرآمد و پایان مدت اســت. مانند 
َجُلــُه َفمــاَت؛ پایان عمــرش نزدیک شــد و از دنیا 

َ
اینکه در بعضــی از روایــات آمده اســت: »َدنا أ

ی؛ تا به سرآمد معینی برسید«. َجاًل ُمَسّمً
َ
رفت«. در آیه 67 سوره غافر آمده است: »َو ِلَتْبُلُغوا أ

ی« از ماده »ُخطَوه« به معنای گام برداشــتن اســت. گویی انســان، در پیمودن مســیر  »َیَتَخّطَ
عمر، شبیه کســی اســت که مبدائی شــروع به حرکت کرده وگام به گام به ســوی مقصد پیش 
َجِلِه؛ هر 

َ
می رود ودر حدیث معــروف امیرمؤمنان علی)ع( آمده اســت: »َنَفُس اْلَمْرِء ُخَطــاُه ِاَلی أ

نفسی که انسان می کشد، گامی به سوی پایان عمر پیش می رود«.

     آرزوی عمر هزار ساله
در واقع، امام)ع( در این جمله و جمله قبل، روی دو نقطــه مهم که در زندگی مورد توجه همه 
انسان هاســت انگشــت می گذارد و به مخاطبان خــود از طریق راز و نیــاز با پــروردگار اطمینان 
می دهد. نخســت، مســأله روزی اســت که غالب انســان ها نســبت به آن حریص انــد و هرقدر 
اموالشــان بیشتر شــود حرصشــان افزون می گردد. و دیگری مســأله طول عمر اســت که غالب 

مردم نسبت به آن حساسیت دارند.
ــاِس َعَلی َحَیــاٍة َوِمَن  ْحــَرَص الّنَ

َ
ُهــْم أ در قــرآن مجید دربــاره قــوم یهــود می خوانیــم: »َو َلَتِجَدّنَ

ْلَف َســَنه(؛ و آنان نه تنها آرزوی مرگ نمی کنند، بلکه آنها را 
َ
ُر أ َحُدُهْم َلْو ُیَعّمَ

َ
ْشــَرُکوا َیَوّدُ أ

َ
ِذیَن أ

َ
اّل

حریص ترین مردم-حتی حریص تر از مشرکان- بر زندگی این دنیا، و اندوختن ثروت خواهی 

چون جان تو می ستانی
چون شکر است مردن

شرح فراز ششم از دعای نخست صحیفه سجادیه

آیتاهللناصرمکارمشیرازی

بـه حمـد  ابتـدا  امـام سـجاد)ع( در نخسـتین دعـای صحیفـه سـجادیه 
بـه  آنـگاه  می دهـد.  شـرح  را  او  صفـات  از  بخشـی  و  پرداختـه  پـروردگار 
آفرینـش موجـودات و انسـان اشـاره کـرده و نعمت هایـش را بر انسـان یکی 
بعـد از دیگـری بـر می شـمرد و هریـک را بـا ثنـای الهی همراه می سـازد، بـه 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 تفسـیر فراز ششـم دعای 

اول صحیفـه را می خوانیـم. 
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جان او را می گیرند؛ و آنها در نگاهداری حســاب عمر و اعمال 
بندگان، کوتاهی نمی کنند«.

     هر روز، پنج نوبت
تقسیم اجل به حتمی و معلق، در حدیثی از امام باقر)ع( و در 
حدیث دیگری از امام صادق)ع( آمده اســت: در حدیث امام 
باقــر)ع( می خوانیــم: راوی از آن حضــرت تفســیر آیه شــریفه 
ی ِعْنَدُه« را ســؤال می کنــد. امام)ع(  َجٌل ُمَســّمً

َ
َجاًل َو أ

َ
»َقَضی أ

َجــٌل َمْوُقوٌف؛ 
َ
َجٌل َمْحُتوٌم َو أ

َ
َجــاَلِن: أ

َ
می فرماید: »َقــاَل: ُهَما أ

دو نوع اجل وجود دارد: یکی حتمی و دیگری مشروط«.
َجُل 

َ
و در حدیث دیگری در تفســیر همــان آیه آمده اســت: »اْل

ی  ــِذی َقَضــاُه اهّلُل َو َحَتَمُه َو اْلُمَســّمَ
َ
اْلَمْقِضــّیُ ُهــَو اْلَمْحُتــوُم اّل

ُر َما َیَشــاُء َو اْلَمْحُتوُم  ُم َما َیَشــاُء َو ُیَؤّخِ ِذی ِفیــِه اْلَبَداُء ُیَقّدِ
َ
ُهَو اّل

ِخیٌر؛ ســرآمد عمری که در قضای الهی 
ْ
َلْیَس ِفیِه َتْقِدیٌم َو اَل َتأ

گذشته اســت همان اجل حتمی اســت که خداوند آن را مقدر 
و محتوم ساخته واجل مسمی، اجلی اســت که ممکن است 
تغییــری در آن پیدا شــود، بــر طبق خواســت خداونــد، مقدم 

گردد ویا مؤخر، ولی اجل حتمی تقدم و تأخیری ندارد«.
جالب اینکه در حدیثی از رســول خــدا )ص( می خوانیــم: »َما 
 َیــْوٍم َخْمَس 

َ
 َو َمَلُک اْلَمــْوِت َیِقــُف َعَلی َباِبــِه ُکّل

َ
ِمــْن َبْیــٍت ِااّل

ْلَقی 
َ
ُکُلــُه أ

ُ
َجُلــُه َو اْنَقَطــَع أ

َ
ْنَســاَن َقْد َنِفــَد أ اٍت، َفــِاَذا َوَجــَد اْلِ َمــّرَ

ْهِل َبْیِتِه 
َ
َعَلْیِه اْلَمْوَت َفَغِشــَیْتُه ُکُرَباُتُه َو َغَمَرْتُه َغَمَراُتُه، َفِمْن أ

ِکَیُة  اِرَخــُة بویل هــا اْلَبا اِرَبُة وجه هــا الّصَ اِشــَرُة َشــْعَرَها َوالّضَ الّنَ
ُع َو  ُع َو ِفیَم اْلَفَز ِبَشْجِوَها َفَیُقوُل َمَلُک اْلَمْوِت: َوْیَلُکْم ِمّمَ اْلَجَز
َتْیُتُه َحّتی 

َ
َجاًل َو اَل أ

َ
ْبُت َلُه أ َحٍد ِمْنُکْم َمااًل َو اَل َقّرَ

َ
ْذَهْبُت ِل

َ
اهّلِل َما أ

َمْرُت َو ِاّنَ ِلی ِاَلْیُکــْم َعْوَدًة 
ْ
ــی اْســَتأ ِمــْرُت َواَل َقَبْضُت ُروَحُه َحّتَ

ُ
أ

َحدًا؛ هیچ خانه ای نیســت مگر 
َ
ْبِقی ِمْنُکْم أ

ُ
ُثّمَ َعْوَدًة َحّتــی اَل أ

اینکه فرشــته مرگ هــر روز پنج بــار بــر در آن خانه می ایســتد و 
گر انسانی عمرش پایان یافته و روزی اش تمام  نگاه می کند، ا
شــده، مرگ را بــر او می افکنــد و ناراحتی های پایان عمــر، او را 
فرا می گیرد و ســختی هایش بر او چیره می شــود. هنگامی که 
خانواده اش، موهای خود را براثر مصیبت پریشان می سازند 
و بر ســر و صورت می کوبند و فریاد می کشــند و واویالی حزین 
می گوینــد، فرشــته مــرگ بــه آنهــا می گویــد: وای بر شــما! چرا 
ع دارید؟ به خدا ســوگند! مالی  ع و فز بیتابی می کنید و چرا جز
از شما را من نبردم، اجل کسی را نزدیک نکردم، تنها وقتی به 
ســراغش آمدم که مأمور بودم و قبض روح او را به امر پروردگار 
انجام دادم. من باز هم به ســوی شــما برمی گــردم و یکی بعد 
از دیگری را می برم تا کســی باقی نماند. )البته این مربوط به 

اجل حتمی است که در باال اشاره شد(«.
ســپس امام)ع( به بخش پایانی این برنامه زنجیره ای مرگ 
و حیــات و تقســیم آجــال و ارزاق پرداخته، می فرمایــد: »این 
وضع همچنان ادامه پیدا می کند تا انســان به پایان کار خود 
برســد و حســاب عمر خود را به طور کامل دریافت دارد. آنگاه 
خداونــد او را قبــض روح می کنــد و به ســوی چیزی کــه برای 
او فراهــم ســاخته، از ثواب و پــاداش فــراوان یا کیفــر مخوف 
می برد، »تا کسانی را که اعمال بد انجام داده اند به خاطر آن 
کیفر دهد و کســانی را که اعمال خوب انجام داده اند پاداش 
َثِرِه، َو اْسَتْوَعَب ِحَساَب 

َ
ْقَصی أ

َ
ی ِاَذا َبَلَغ أ نیکو عطا فرماید؛ َحّتَ

ْو َمْحُذوِر 
َ
ُعُمــِرِه، َقَبَضُه ِاَلی َمــا َنَدَبــُه ِاَلْیِه ِمــْن َمْوُفــوِر َثَواِبــِه، أ

ِذیَن 
َ
َســاُءوا ِبَمــا َعِمُلــوا َو َیْجــِزی اّل

َ
ِذیــَن أ

َ
ِعَقاِبــِه، )ِلَیْجــِزی اّل

ْحَسُنوا ِباْلُحْسَنی(«.     
َ
أ

هیچ خانه ای 
نیست مگر اینکه 

فرشته مرگ هر روز 
پنج بار بر در آن 

خانه می ایستد و 
گر  نگاه می کند، ا
انسانی عمرش 

پایان یافته و 
روزی اش تمام 
شده، مرگ را 
بر او می افکند 

و ناراحتی های 
پایان عمر، او 

را فرا می گیرد و 
سختی هایش بر او 

چیره می شود
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قرآن در ســوره بقــره اولین درجــه ای را که به انســان می دهد 
درجــه خلیفــه اللهــی اســت، بــه مالئکــه خطــاب شــد: انــی 
جاعــل فــی االرض خلیفــه. مــن در زمیــن خلیفــه ای خواهم 
گر نبود برای انسان جز این درجه و امتیاز، برایش  گماشت. ا
کافی بــود. باالتــر از ایــن، آنکــه در همین ســوره چنــد آیه بعد 
می فرماید: و علم آدم االســماء کل ها. و خداوند، تمامی اسما 

را به آدم آموخت.
یعنی، انسان مظهر اســما و صفات حق شد و همه آنها در آدم 
جلوه کــرد. آنجا کــه مالئکه دربــاره خلقــت انســان اعتراض 
داشتند و اظهار می کردند این موجود خون ریز است و مفسده 
به پا می کند و... که گویا فرشــتگان موضــوع خون ریز بودن 
انســان را فهمیده بودند و درک کرده بودند که انســان مرکب 
از روح و جسم اســت و تمایالت و غرائزش مفسده انگیز است 
لذا گفتند خداوند! این موجود مفســد و خون ریــز را برای چه 
گر برای عبادت کردن اســت، ما بــر تو عبادت  خلق می کنــی ا
می کنیــم و... برای فهمانــدن و جواب گویی به فرشــتگان، 
وقتی که اســما و صفات حق برای آدم تجلی کرد، به مالئکه 
و فرشــتگان عرضــه نمــود و فرشــتگان آن را تجلــی دیدنــد و 
به اشــتباه خــود پــی بردنــد از خداونــد عــذر خواهــی نمودند 
و گفتنــد: خدایــا! ما نمی دانســتیم، علم مــا محدود بــود و تو 

می دانی چیزهایی را که ما نمی دانیم.

     روح الهی
ایــن امتیازهــای کــه بــرای انســان شــمردیم اختصــاص به 
پیامبــران ندارد بلکــه برای انســان نیز هســت، مقــام انبیا و 
اولیا مقام دیگری اســت باالتر از این. امتیــاز و درجه دیگری 
که قــرآن برای انســان بیــان می فرماید اینکــه: و نفخت فیه 
مــن روحــی فقعــوا لــه ســاجدین یعنــی وقتــی از روح خــود در 
انسان دمیدم و انسان کامل شــد به فرشتگان امر نمودم که 
به آدم سجده کنید، همگی سجده کردند مگر ابلیس که به 

انســان باید در کارهای فردی و اجتماعی، عاقبت اندیش 
و با احتیاط باشد؛ سنجیده بگوید و ســنجیده کار کند. در 
بعضی از موارد این احتیاط ضروری و الزم تر است؛ از جمله در مورد 
حــق الناس، عــرض و نامــوس، عفــت زنان و جان انســان. اســالم 
گر قرآن و روایات را از  برای انسان اهمیت بســیار قائل است، شــما ا
زاویــه انســان شناســی مطالعــه کنید بــه نکته هــای بســیار مهمی 
برخــورد می کنید و پی می برید که شــخصیت انســان از منظر اســالم تــا چه حد واالســت. برای 
گر  نمونه قرآن ارزش انســان را با تمامی انسان های روی زمین مســاوی می داند و می فرماید: ا
گر کسی  کســی انســانی را بکشــد مثل آن اســت که تمام انســان ها را کشــته باشــد و هم چنین ا
شخصی را که در شرف مرگ است نجات دهد، همانند آن است که جهانی را زنده کرده باشد. 
من قتل نفســًا به غیر نفــس.... قــرآن در آیه دیگر هــم می فرماید: هر کســی مؤمنــی را به عمد 
بکشد مجازاتش آتش جهنم است که در آن جاوید و همیشگی معذب خواهد بود: من به قتل 

مؤمنًا متعمدًا فجزاؤه جهنم...
گر کســی  مطالعه احکام فقهی دیــه نیز ارزش انســان از دیدگاه اســالم را به ما می فهماند؛ مثاًل ا
انسانی را - حتی به خطا - در تصادف یا به نحو دیگر بکشد، عالوه بر اینکه باید دیه بدهد، دو 

ماه نیز باید روزه بگیرد؛ آن هم سی و یک روزه پی در پی و سی روز به طور منفصل.

تر از ملک مقرب      واال
امیرالمؤمنیــن)ع( پیرامون شــخصیت انســان می فرماید: المؤمــن أعظم حرمه مــن الکعبه.  
شــرافت و احترام مؤمن از احترام کعبه بیشــتر اســت. باز در جای دیگر می فرمایــد: ان المؤمن 
کــرم علوًا مــن ملک مقــرب؛  مؤمــن از جهت شــخصیت و احتــرام نزد  أعظــم حرمه عنــداهّلل و أ

خداوند از ملک مقرب، مقرب تر است.
گر انســان حرکت کند و ســیر تکاملی بپیماید، به جایی می رسد که  راز این برتری آن است که ا
حتی ملک مقرب الهــی نیز نمی توانــد به آنجا برســد، قضیه معــراج پیامبر )ص( خــود گواه بر 
این مطلب اســت که انســان به مقامی دســت می یابد که ملک مقرب الهی به آن راه نمی یابد 
و پایش لنگ اســت. در قضیه معراج، پیامبر به جبرئیل فرمود: همــراه من بیا، جبرئیل گفت: 
گر ذره ای باالتر بیایم می ســوزم، و بیش از این قــدرت آمدن ندارم.  لودنوت أنمله الحترقــت. ا

مولوی این روایت را انصافًا خوب به شعر در آورده است:
گفت: جبریال بیا اندر پیم 

گفت رو، رو من حریف تو نیم

جانشین پروردگار
روی زمین

اخالق اداری؛
با کدام انسان رو به رو هستیم؟

آیتاهللحسینمظاهری
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خاطر تکبرش ســجده نکرد و بــه خاطر اینکه ملــک نبود و از 
گــر ملک بود،  جنیان بود: )کان مــن الجن( بــی ادبی کرد، ا

این گونه بی ادب نبود. 
این مطالب می رســاند کــه خداوند به انســان می فرماید: ای 
انســان! هر کس بــا تو مبــارزه کنــد رانــده درگاه من اســت و از 
دیده من او مســتکبر اســت، آن کس که به تو ســجده نکند و 

در مقابلت متواضع نشود، کافر است.
امتیــاز دیگر انســان، ایــن کــه خداونــد در آیــه ای می فرماید: 
و ســخر لکــم مــا فــی الســموات و مــا فــی االرض جمیعــًا  ]ای 
انســان ها[ هــر آن چــه در آســمان و زمیــن اســت بــرای شــما 
گاه باش کــه عالم هســتی برای تــو و به خاطر  آفریدم. پــس آ
تو آفریده شــده اســت، و قــدر و منزلت خــود را بــدان، خداوند 
کدحــًا  کادح الــی ربــک  می فرمایــد: یــا ایهــا االنســان آنــک 
فمالقیــه. ای انســان، حقا که تــو به ســوی پــروردگار خود به 
سختی در تالشی و او را مالقات خواهی کرد. در آیه های دیگر 
گر چه  می فرماید: ان الی ربک الرجعی ان الی ربک المنتهی ا
حرکت در این مســیر دشــوار و پرمشقت اســت اما نتیجه اش 
لذت بخش و شیرین است به حدی که کسی - حتی مالئکه 

مقرب خدا - نمی تواند آن را درک کند.
کرامت انســان و برتری آن بــر موجودات دیگــر امتیاز دیگری 
است که خداوند به انسان داده اســت. ولقد کرمنا بنی آدم و 
حملناهم فی آلبر و البحر و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم 
علی کثیر ممــن خلقنا تفضیال. و به راســتی ما فرزنــدان آدم را 
گرامی داشتیم و آنان را در خشکی و دریا بر مرکب ها نشاندیم 
کیزه به ایشان روزی دادیم و آنها را بر بسیاری  و از چیزهای پا

از آفریده های خود برتری دادیم.
این آیه، تشــبیه معقول به محســوس اســت، بدیــن صورت 
گر شــما کســی را دوست داشــته باشــید و بخواهید ارادت  که ا
گر  و لطف خود را به او نشــان دهید. او را مهمــان می کنید، و ا
بخواهیــد ارادت خــود را بیــش از آن نشــان دهیــد خــودت یا 
گر بیشــتر از  فرزنــدت هنگام آمــدن بــا او همراهی می کنیــد و ا
این بخواهید اظهــار محبت کنید وســیله نقلیــه می برید و او 
را می آوریــد و ســپس بهتریــن غــذا را برایــش تهیــه می کنید و 
ســرانجام می کوشــید بهترین و باالترین نــوع احتــرام را به او 
بگذاریــد. خداوند می فرماید مــا نیز به انســان چنین کردیم؛ 

یعنی بهترین غذا، مرکب و... را در اختیار او گذاشتیم.

     امانت الهی
گــذاری امانــت الهــی بــه انســان امتیــاز دیگــری اســت که   وا
کــه ایــن  خداونــد عطــا فرمــوده اســت. شــاید بتــوان گفــت 
موهبت، باالترین امتیاز و درجه ای اســت که پــروردگار عالم 
بــه انســان داده اســت: انــا عرضنــا االمانــه علــی الســموات و 
االرض والجبــال فابیــن ان یحملنها واشــفقن منهــا و حملها 
االنسان انه کان ظلومًا جهواًل؛ ما امانت ]الهی و بار تکلیف[ را 
بر آسمان ها و زمین و کوه ها عرضه کردیم، پس، از برداشتن 
ک شــدند، ولــی انســان آن را  آن ســرباز زدنــد و از آن هراســنا

برداشت، راستی او ستمگری نادان بود.
به نظر بنده، شــاید این امانت، قلب انســان باشــد، زیــرا ما از 
روایــات می فهمیــم کــه دل انســان عــرش خــدا اســت: قلب 

المومن عرش الرحمــان و یا: ال یســعنی ارضی و ال ســمائی، و 
لکن یســعنی قلب عبــدی المومــن؛  عالم هســتی نمی گنجد 
گر می خواهی مرا بیابی جایگاهم دل و  که من در آن باشــم، ا
قلب مؤمن اســت. اما چیزی که تأســف آور است مطلب ذیل 
آیه اســت که می فرمایــد: انه کان ظلومــًا جهواًل؛ به راســتی او 

ستمگری نادان بود.
آری، انســان بــا آن همــه امتیــاز و درجــه، بســیار جاهــل نیــز 
هست، انســان خودش را نشناخته اســت و نمی داند که این 
همه مقام دارد، چون مقام و منزلت خــود را درک نمی کند در 
منجالب شــهوت غوطه ور اســت، عمر ارزشــمند خــود را تنها 
در جمع آوری مادیات صــرف می کند و... انســان همانند آن 
بچه خردســالی اســت کــه وقتــی در گرانبهایی را به دســتش 
دهند مدتــی بــا آن بــازی می کنــد، بعد هم که خســته شــد با 
ســنگی یا با جســم ســخت دیگــری آن را می شــکند، خداوند 
می فرماید انسان خود را نمی شناسد و خیلی جاهل است و به 
خود ستم می کند، انسانی که باید از نعمت توبه استفاده کند 
و به مقام تخلیه و ســپس به مقام تحلیه و سرانجام به مقام 
تزکیه و... برسد، مثل کرم ابریشم دور خود را می تند و در آخر 
خفه می شود و یا به قول امیر المومنین)ع( مثل کرم مستراح 

است که در عذره می لولد تا خفه شود.
گر کســی نزد ابن ســیرین )که  اولیای خدا دنیا را شــناخته اند، ا
تعبیر خــواب می داند( بــرود و بگوید من خواب دیــده ام که به 
مستراح افتادم و لباس و بدنم متنجس شــده است، او چنین 
تعبیر می کند کــه: پــول زیادی به تــو می رســد دنیا به تــو روی 
مــی آورد و...! او می خواهــد بگوید کــه مال حرام بــه اندازه ای 
پست و بی ارزش است که در عالم معنا عذره ای بیش نیست.

گــر بخواهــد ســیر صعــودی کنــد بــه جایی  انســان از طرفــی ا
گــر بخواهد ســیر نزولــی کند به  می رســد که جز خدا نبینــد و ا
حدی ســقوط می کند که از میکروب سرطان مضرتر و از سگ 
درنده پســت تر و... می گــردد. ان شــر الدواب عنــد اهّلل الصم 
البکــم الذیــن ال یعقلون، قطعــًا بدتریــن جنبندگان نــزد خدا 

کران و الالنی هستند که نمی اندیشند.
کــه  کارکنــان اداره هــا و ســازمان ها بداننــد  آری، مدیــران و 
بــا چنیــن انســان و شــخصیتی رو بــه رو هســتند؛ انســانی که 
خداونــد متعال بر روی او، بســیار ســرمایه گذاری کرده اســت 
و همه هســتی را آفریده تا او به تکامل برســد. در واقع هر کس 
در مواجهه با هر انســانی باید بداند که با عصاره همه هستی، 
رو بــه رو اســت و وظیفه دارد تــا با خدمت گــزاری بــه او، زمینه 
کیــدی کــه اســالم در  تکاملــش را فراهــم ســازد. ایــن همــه تأ
خصوص شخصیت انسان کرده از آن روست که این موجود، 
گل سر سبد هستی اســت و نباید با رفتارهای نســنجیده آن را 
رو به افســردگی برد و خشــکاند. خدمت به چنین آفریده ای، 
خدمــت به خــدا و احتــرام بــه خلقت اوســت. خوشــا بــه حال 
کســانی که هر روز با چنیــن فهم و درکی بر ســر کار خــود حاضر 
می شوند و از این کشتزار ناپیدا کرانه، خرمن خرمن محصول 

می چینند و برای سرای آخرت خود، ذخیره می کنند.
و بدا به حال افرادی که با دســت خود، وجودشان را در کمند 
شیطان اسیر کرده و جاهالنه این کشتزار را به آتش می کشند 

و استعدادهای وجودی خود و دیگران را از بین می برند.     

در واقع هر کس 
در مواجهه با هر 

انسانی باید بداند 
که با عصاره 

همه هستی، رو 
به رو است و 
وظیفه دارد تا 

با خدمت گزاری 
به او، زمینه 

تکاملش را فراهم 
سازد. این همه 

کیدی که اسالم  تأ
در خصوص 

شخصیت انسان 
کرده از آن روست 

که این موجود، 
گل سر سبد 

هستی است و 
نباید با رفتارهای 

نسنجیده آن را 
رو به افسردگی 

برد و خشکاند. 
خدمت به 

یده ای،  چنین آفر
خدمت به خدا و 
احترام به خلقت 

اوست
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حرف بزنند. عشق الهی هم همین گونه باید بنده را مشتاق 
دیدار و خلوت با محبوب کند.

برخیز که عاشقان به شب راز کنند
گرد بر و بام دوست پرواز کنند

کــه دوســتدار خــدا و مدعــی محبــت آن ازلــی اســت،  کســی 
حتمًا اهــل تهجد و شــب زنــده داری و عبادت های شــبانه و 
نجواهای عاشــقانه با خداســت. مگــر پیامبر خــدا )ص( آن 
قدر به نمــاز و عبــادت نمی پرداخت که پاهــای مبارکش ورم 
می کــرد؟ مگر نــه این کــه علــی)ع( آن شــیر خــدا، شــاه عرب 
الفتی داشته با این دل شب؟ خداجویان عاشق باید بخشی 
از شــب را از بســتر نرم و گرم فاصله بگیرند، بــا خدای خویش 
خلوت کنند، اهل تهجد و نماز شــب و انس با معبود باشــند. 
این گواه صدق برای عاشق صادق است. وگرنه تنها ادعای 
محبت و خدا دوستی است، چون نشان عاشق در او نیست.

     هم نشینی 
عن الباقر)ع(: ان موســی ســال ربه فقــال: یــا رب اقریب انت 
منی فاناجیک ام بعیــد فانادیک؟ فاوحــی اهّلل عزوجل الیه. 
یــا موســی! انــا جلیس مــن ذکرنــی. فقــال موســی، فمــن فی 
سترک یوم الستر اال سترک؟ فقال الذین یذکروننی فاذکرهم 
و یتحابون فــی فاجهم، فاولئــک الذیــن اذا اردت ان اصیب 

اهل االرض به سوء ذکرتهم فدفعت عنهم به هم.
امــام باقــر)ع( فرمــود: موســی)ع( از پــروردگارش ســؤال کرد: 
خدایــا! تــو نزدیکی تــا با تــو نجوا کنــم، یــا دوری کــه صدایت 
کــرد: ای موســی! مــن  بزنــم؟ خداونــد بــه او چنیــن وحــی 
همنشین کســی ام که مرا یاد کند. موســی گفت: چه کسی در 
پوشــش و پرده توســت، آن روز که جز پوششــش تو پوششــی 
نیســت؟ خداونــد فرمود: آنــان که مــرا یــاد می کننــد، من هم 
آنان را یاد می کنم. آنان در راه من با یکدیگر دوستی می کنند، 
من هم آنان را دوســت مــی دارم. اینان کســانی اند کــه هرگاه 
بخواهــم بــر اهــل زمیــن بــدی و عذابــی برســانم، آنــان را یاد 

می کنم و به خاطر آنان عذاب را از زمینیان دور می سازم.
خداونــد ســفره دعــا را پیش مــا گشــوده و مــا را مهمــان اجابت 
خویــش کــرده اســت. تنهــا حضــرت موســی نیســت کــه کلیم 
خداســت، هر کس که با عبادت و نماز و دعــا و نیایش روی به 
درگاه خدا می آورد و با او هم سخن می شود، کلیم خداست و از 

تنهایی در می آید و احساس بی پناهی نمی کند.
خدا صدای دعای بنده اش را دوســت دارد. نجوای بندگان 
محبوب خداست. دوست دارد که در خوشی و آسایش هم از 
او یاد کنیم، نه فقط وقتی گرفتار و بیمار می شــویم. شیطان 
می کوشــد رابطه ما را با خدا یا قطع کند یا دچار اختالل سازد. 
رابطــه ما بــا معبودمــان نبایــد قطــع و وصل شــود. ذکــر دائم 
پروردگار و پیوســته به یاد او بودن و در غم و شادی و راحت و 

رنج، به درگاه او روی آوردن، نشان کمال بندگی است.
در قیامت که روز حساب و حســرت و تعیین سرنوشت است، 
همه ما محتــاج عنایت الهی ایم. زمینه ســاز نجات در آخرت 
انس با خدا در دنیاســت. هر کــه اینجا بر مــدار بندگی حرکت 
کنــد، آخــرت هــم بــرای او روز ســعادت خواهــد بــود. بــا خــدا 

باشیم تا او هم با ما باشد.      

در مناجات خدا با موسی)ع( از جمله چنین بود: دروغ می گوید کسی که می پندارد مرا 
دوســت مــی دارد؛ چرا که چــون تاریکــی شــب او را فرا می گیــرد به خــواب مــی رود )و از 
مناجات با من غافل می شــود(. فیما ناجی اهّلل به موســی)ع( ان قال: یابن عمران! کذب من 

زعم انه یحبنی، فاذا جنه اللیل نام عنی. آلیس کل محب خلوه حبیبه؟.... 
مگر نه اینکــه هر عاشــق و دوســتداری خلوت بــا محبوب خــود را دوســت مــی دارد؟ محبت و 
عشق نشــانه هایی دارد. صحبت کردن با محبوب شیرین اســت و لحظه ای با او بودن لذت 
بخش. عاشــقان مدت ها منتظر می مانند تا یک لحظه با معشوق دیدار کنند و یک کلمه با او 

محراب محّبت

دو حدیث قدسی درباره دوستی با پروردگار

حجتاالسالموالمسلمینجوادمحدثی



بـا موضـوع هنـر  آملـی  آیـت اهلل جـوادی  ایـن بخـش، سـخنان  ابتـدای  در 
اسـالمی و هنرمنـد مسـلمان و در ادامـه مطالبـی دربـاره مسـجد و معمـاری، 
آشـنایی بـا فیلـم »منطقه پـرواز ممنوع«، گفتگو با گرافیسـت آمریكایی ضد 
آمریـكا، گزیـده اشـعار ضـد امپریالیسـتی و معرفـی چند کتاب و یک داسـتان 

فرهنگ و هنرکوتـاه هاللـی را می خوانیـم.

 65

انجام غیرممکن ها
نوجوان، نیاز به قهرمان دارد
امام به ما جرأت طوفان شدن داد



فرهنگ و هنر

آبان  98      مشاره  6813
 دوره جدید

حرف اول و آخر را بزند. امروز هنر این سهم را دارد. 
گر کسی خواست درباره موضوعات  مطلب دوم این است که ا
عادی هنرنمایی کند، داشتن همان فکر عادی کافی است. 
گر کسی خواست درباره موضوعات عالی هنرنمایی کند،  اما ا
باید هنــرش عالــی باشــد. یعنــی همان طور کــه خــود پیغمبر 
)ص( تحولی در جهان ایجاد کــرد، فیلم آن حضرت هم باید 

تحول ایجاد کند. وگرنه می شود یک فیلم عادی. 
جریــان  در  مســیحیت  و  یهودیــت  اینکــه  ســوم  مطلــب 
فیلم ســازی پیشــرفت کردنــد، امــا مــا در اســالم بــه خودمان 
اجــازه نمی دادیــم کــه مســائل مان بــه زبــان ســینما درآیــد. 
ایــن پرهیز یــا به خاطــر ابتــذال ســینما بود یــا به خاطــر اینکه 
ما هنرمندی نداشــتیم کــه بتواند مفاهیــم وحــی را از مرحله 
شــهود به عقــل در بیــاورد، عقــل را به مرحلــه خیــال درآورد، 
خیال را حســی کند تا بشود ســینما. قالب ســینما از خیال به 
حــس می آیــد. توجه داشــته باشــید کــه در فرهنگ قــرآن به 
خیالباف می گویند مختال. اما اختیال از باب افتعال اســت، 
تخیل از باب تفعل. خداوند، خیالباف و خیال ساز را دوست 
گر انسان عاقل باشد  ندارد: »الیحب کل مختال فخور«. اما ا
و آن عقل را به خیال منتقل کند، و از خیــال به حس بیاورد، 
گر از خیال نشــأت گرفته و به حس  این مایه علمی دارد. اما ا
تبدیل شده، این می شــود مختال. در ســینما، فیلم ها غالبًا 
مختاالنــه اســت. یعنــی خیــال اســت و بعــد به حــس تبدیل 
می شود. یک هنرمند سینمایی باید وحی را خوب بشناسد، 
آن مشــهود را از داالنــی صحیــح به معقــول تبدیل کنــد، بعد 
معقــول را متخیــل کنــد و متخیــل را محســوس کند تــا قابل 

امروز جهان با هنــر زندگی می کند. یــک وقتی با ادبیات و شــعر زندگــی می کرد. گاهی 
مثــاًل یــک قصیــده، گروهــی را ســاقط می کــرد، گروهــی را روی کار مــی آورد. در دوران 
عباســیان، یک قصیده چنین تأثیری می گذاشــت. این که می بینید شــاعری از ایران به دربار 
هند می رود و ملک الشــعرای هند می شــود، به این دلیل اســت که آن موقع شــعر می توانســت 

هنرمند کسی است
که هم انگیزه
و هم اندیشه را بشناسد

بیانات آیت اهلل جوادی آملی
در خصوص هنر اسالمی و هنرمند مسلمان

آیـت اهلل جـوادی آملـی از مراجـع عظـام تقلیـد در دیـداری بـا کارگردان مشـهور 
بـه طـرح مباحثـی در  آثـاری چـون فیلـم سـینمایی محمـد )ص(  و سـازنده 
خصوص هنر اسالمی به ویژه رویکرد هنری به زندگی پیامبر اسالم پرداخته 

اسـت. گزیـده صحبت هـای آیـت اهلل جـوادی آملـی در ایـن دیـدار را می خوانیـم.  
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فرهنگ و هنر

عرضه باشــد. وگرنــه علمی نیســت. و ایــن معنا چــون نبوده 
کسی درکش نکرده.

      روضه مصور
چیــزی  ببینیــد  کــه  را  علــی)ع(  حضــرت  ســریال  همیــن 
جنــگ  قصــه  ایــن  نیســت.  روضه خوانــی  یــک  از  بیــش 
جمــل اســت کــه غالــب روضه خوان هــای مــا گفته انــد؛ این 
آن  علی ابن ابی طالــب)ع(  نیســت.  علی ابن ابی طالــب)ع( 
است که می گوید: »و اّنی به طرق الســماِء اعلی منی به طرق 
االرض. ســلونی قبــالن تفقدونــی.« امــا ایــن ســریال، همان 
تعزیه اســت که به شــکل فیلم درآمده. این علی)ع( نیست. 
علی ابن ابی طالــب)ع( آن اســت کــه فرمــود من از آســمان ها 
بیشــتر از زمین باخبــرم. توجه کنیــم؛ جمعیــت جهان هفت 
میلیارد اســت. ما در ایــران هفتاد میلیون جمعیت هســتیم، 
یعنی یک صــدم جمعیت دنیــا. آنها نود و نه درصد هســتند، 
گر همگی با هم جمع شــویم و بشــویم هفت میلیارد، دو کار  ا
از ما ســاخته نیســت: اینکــه بخواهیم کتابــی مثل قــرآن، یا 
مردی مثل علی)ع( بیاوریم. نمی توانیم، مستحیلیم. چون 
او قــرآن متحرک اســت، جــزو نوابــغ نیســت، می گویــد من از 
عرش باخبرتــرم: »و اّنی به طرق الســماِء اعلی منــی به طرق 
گــر این معنــا را با قصــه جنگ جمــل و عمروعاص  االرض«. ا
علی ابن ابی طالــب)ع(  بــه  ایشــان  کنیــد،  خلــط  غیــره  و 
روضه خوانی تبدیــل می شــود، دیگــر علی ابن ابی طالب)ع( 
نهــج البالغــه نیســت؛ بنابرایــن نبایــد گفــت فیلمــی دربــاره 
حضــرت امیــر)ع( ســاخته شــد. اینکــه علمــا غالبــًا موافــق 
نبودنــد، چــون می دانســتند کــه اینها وحی شــناس نیســتند 
تا بتوانند مشــهوِد وحی را معقــول، معقول را متخَیــل و بعد، 

متخَیل را محسوس کنند و به مردم نشان بدهند.

      هنرمند چهار وجهی
من یــادم هســت قبــل از انقــالب، بعــد از آن فیلــم ده فرمان 
کــه درباره حضــرت موســی)ع( بــود و امثــال ذلــک، عده ای 
رســول)ع(  حضــرت  دربــاره  را  مشــابهش  می خواســتند 
کار کننــد؛ علمــا غالبــًا مخالــف کردنــد. گفتنــد آنچه را شــما 
می خواهید نشان دهید، وحی نیست. قبل از انقالب، برای 
هفتصدمین سال بزرگداشــت مولوی همایشی گرفتند، یک 
کســی گفته بود: »تو که عقل و دین نداری/ چو ادای من در 
آری/ تو که بنده دالری/ چــو زنی دم از دل آرا« علمــا غالبًا به 
این دلیل مخالف بودند که دســت آن هنرمنــدان تهی بود. 
گر هنرمندی بخواهد وارد این حوزه شود، باید چهارضلعی  ا
باشد؛ یعنی وحی شناس، معقول شــناس، متخَیل شناس و 
محسوس شناس باشــد تا بتواند دست به کار شــود. این کار 
عظیمی اســت. این فیلم بایــد معلم فیلم های دیگر باشــد، 
چون درباره کســی اســت که معلم افراد دیگر است؛ این هم 

یک مطلب.
و  موســی)ع(  کودکــی  دربــاره  گــر  ا اینکــه  بعــدی  مطلــب 
عیســی)ع( فیلــم هســت، بــرای این اســت کــه کودکــی این 
کودکــی پیامبــر مــا  دو بزرگــوار مسئله ســاز بــود، در حالی کــه 

مسئله ساز نبود. وجود مبارک عیسی مسیح)ع( هزارها قصه 
به همراه داشــت، چون بدون پدر به دنیا آمــد. وجود مبارک 
موســی کلیم)ع( در کودکی بــا دریا می آمیــزد و دریــا در اختیار 
خدای دریاست و او را تحویل دشــمن می دهد: »ِلیکوُن لکم 
دینا«. خود ایــن کودکی، قصه ســاز بود؛ لذا هزارها نویســنده 
و گوینــده را با خود بــه همــراه آورد کــه این کودک چیســت و 
از کجا آمــده اســت. امــا کودکی وجــود مبــارک پیامبــر )ص( 
این طــور نبــود. آنها کــه آن فیلم هــا را ســاختند هنــر نکردند؛ 
گر کسی از چشمه یک ظرف آب بیاورد هنر نکرده، اما  چون ا
گر کسی زمین شــناس باشــد و کندوکاو کند تا ببیند کجا آب  ا
دارد و کجــا ندارد، بــه او می گویند مهندس زمین شــناس. در 
مــورد حضرت رســول )ص( بایــد این چنین باشــد؛ یعنی فرد 
باید زمین شناس باشد و قصه کودکی ایشان را دربیاورد؛ این 
قصــه وجــود دارد. مثاًل ابن هشــام نقــل می کند وقتی ایشــان 
مــادرش را از دســت می دهــد، بــرای او دایــه ای می آورنــد به 
نــام حلیمه ســعدیه. کودک، پســتان راســت را قبــول می کند 
اما کرارًا از پذیرش پســتان چــپ امتناع می کند، تــا باالخره به 
دایــه می فهماند کــه او همشــیر دارد. یعنی کــودک دیگری از 
ایــن دایــه شــیر می خــورد که ایــن ســهم اوســت. متخصص 
می خواهــد تــا ایــن قصــه را بــا فحــص و اجتهــاد و تحقیــق 
اســتخراج کند؛ در حالی کــه کودکی موســی)ع( و عیســی)ع( 

آن قدر قصه دارد که اصاًل به تحقیق نیاز ندارد.

      نگاه عاشقانه
مطلــب بعــدی آن اســت کــه حضــرت رســول )ص( نگاهــی 
عاشــقانه بــه جهــان دارد؛ نه فقــط نــگاه عالمانــه و عاقالنه. 
نجاشــی نقل کرده و دیگــران هم نقــل کرده اند کــه حضرت 
زندگی ساده ای داشته است: در خانه ایشــان اشیائی بوده از 
قبیل بشــقاب، کوزه و همین وســایل روزمره، کــه همه اینها 
شناســنامه داشــته اند. می گوینــد برخی علما، اســامی اشــیاء 
خانه حضرت را نوشــته اند، که مثاًل برای فالن شــانه یا فالن 

دکمه یا فالن در، چه اسم هایی می گذاشته اند.
ایشــان این گونــه زندگــی می کردند. همــه را با چشــم کرامت 
می دیدند، نه فقط انســان ها را. مالــک در موطع نقل می کند 
که به همراه حضرت، به کوه احد رسیدند؛ حضرت فرمودند: 
»هذا جبــٌل یحبنا و نحبــه« یعنی یکــی از دوســتان ما جناب 
کوه اســت. می شــود گفــت عجیب اســت، شــما کــه در اینجا 
شکســت خورده ایــد. امــا حضــرت رســول )ص( جهــان را بــا 
چشــم محبت می بینند. مرحوم شــیخ طوســی از شــیعیان و 
جناب زمخشــری از اهل ســنت نقل می کنند کــه حضرت در 
ذیل آیــه »و اّنَ منها َکالِحجارِة او اشــّدُ َقصوه« فرمود ســنگی 
کنون  بود که پیش از مبعوث  شــدنم به من ســالم می کــرد و ا
نیز آن را می شناسم: »کان یسّلم علّی و انّی العرفه االن«. این 

آفریده ای است که با همه کائنات سخن می گوید.
مطابــق آیــات قــرآن مــا معتقدیم هــر موجــودی مســّبح حق 
ُح  اســت. درســوره اســرا می فرمایــد: »ان منشــی ٍء ااّل یســّبِ
بحمــده« وقتــی پیامبــر تســبیح اینهــا را می شــنود، بــا اینهــا 
کریمانــه برخــورد می کنــد. در قیامــت تمــام زمیــن و زمــان 

حضرت رسول)ص( 
نگاهی عاشقانه 

به جهان دارد؛ نه 
فقط نگاه عالمانه 

و عاقالنه. 
نجاشی نقل کرده 

و دیگران هم 
کرده اند که  نقل 
حضرت زندگی 
ساده ای داشته 
است: در خانه 
ایشان اشیائی 

بوده از قبیل 
بشقاب، کوزه 

و همین وسایل 
روزمره، که همه 
اینها شناسنامه 

داشته اند. 
یند برخی  می گو

علما، اسامی 
اشیاء خانه 
حضرت را 

نوشته اند، که 
مثاًل برای فالن 

شانه یا فالن 
دکمه یا فالن در، 

چه اسم هایی 
می گذاشته اند
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شــهادت می دهــد یــا شــکایت می کنند کــه فالن شــخص در 
فالن زمان، فــالن کار خوب یا بــد را مرتکب شــده؛ اما قیامت 
ظــرف ادای شــهادت اســت نه ظــرف تحمــل آن. هــر ادایی 
مسبوق به تحمل است. آن  وقتی شهادت شاهد در محکمه 
مســموع اســت که »شــهدوا بما عِلموا« باشــد، یعنی شاهد در 
گر نفهمد  گاه باشــد و فراموش نکنــد؛ ا متن حادثــه حاضــر و آ
یا غایب باشــد، یا باشــد و بفهمد، امــا فراموش کنــد که دیگر 

فردای قیامت، شهادتش مسموع نیست.

      میراندن مرگ
مطلب دیگر اینکه علت غفلت بشر آن است که مرگ را پایان 
خط می دانــد و می گوید تا زنــده ام لذت ببــرم. اما حــرف تازه 
اسالم این اســت که شــما مرگ را می میرانید، نه مرگ شما را. 
پیام قرآن این اســت که انســان آنقــدر قوی و غنی اســت که 
 نفٍس ذائقة الموت.« نمی گوید: »کُل 

ُ
مرگ را می میراند: »کّل

نفٍس یذوَقــُه الموت«. هرکســی مرگ را می چشــد، نــه اینکه 
مرگ هر کســی را می چشــد. ما آب را هضم می کنیم یــا آب ما 
را؟ ذائق، مــذوق را هضــم می کند؛ مــرگ چه هنــری دارد که 
گرد خوب قــرآن بود که  بتواند مــا را از پا دربیاورد؟ مولوی شــا
گر مرد اســت گــو نزد من  در دیــوان شــمس می گوید: »مــرگ ا
آی / تا در آغوشــش بگیرم تنگ تنگ/ من ازو عمری ســتانم 
جــاودان/ او زمــن دلقــی بگیرد رنــگ رنگ« مــا در مصــاف با 
مــرگ پیروزیــم. ایــن نــگاه می توانــد معلــم فیلم هــای دیگر 
باشد؛ مرگ پایان راه نیست. انســان مرگ را می میراند و این 
انســان طوری اســت که بــا همــه در ارتباط اســت؛ کســی که 
بــرای یک بشــقاب احتــرام قائل اســت، دیگر جنــگ جهانی 
راه نمی انــدازد. االن هفتــاد درصــد بودجــه کــره زمین صرف 
آدم کشــی می شــود. درآمــد ســالیانه دنیا چقــدر اســت؟ همه 
این بودجه دارد صرف ساختن کارخانه های اسلحه سازی، 
بمب و وســایل آدم کشــی می شــود، بقیه هم که گرســنه اند. 

علتش این است که بشر گمشده ای دارد.
ما لــوح نانوشــته کــه نیســتیم، مــا دو نــوع علــم داریــم؛ علم 
کــه علــم حــوزه و دانشــگاه اســت؛ در ســوره نحــل  مهمــان 
می فرمایــد: »َواهّلل اخرَجکــم مــن بطــون اّمهتکــم التعَلمــوَن 
شــیئا« نوع دیگر علم میزبان اســت کــه می فرمایــد: »ونفٍس 
و مــا ســّویها فالَهَمهــا ُفجورهــا و تقویهــا«. االن چیزهایــی به 
بشــر آموخته اند که صاحب خانه را دفع می کنــد: »و َقد خاَب 
من دّســیها«. ما باید میهمانانــی تهیه کنیم که بــا میزبان ما 
گر فیلمســاز وحی شناس  بســازند نه اینکه او را بیرون کنند. ا

بــود کــه فبهالمــراد، واال حداقل بایــد توانایــی این را داشــته 
باشــد که از معقول به متخَیل بیاید و به بشریت بفهماند که 

شما مرگ را می میرانید و انسان ابدی است.
ضوابــط  از  نــه  آخــرت(  )در  آنجــا  می فرمایــد  خداونــد 
خبــری هســت نــه از روابــط؛ منظــور آن اســت کــه مــا در دنیا 
نیازهای مــان را یــا به واســطه ضوابــط برطــرف می کنیــم یــا 
گر بــه چیــزی نیاز داشــتیم یــا بــا خرید و فــروش و  بــا روابــط؛ ا
امثال ذلــک برطــرف می کنیــم )ضوابــط( یــا از طریــق روابط 
دوســتی و خانوادگــی )روابــط(. قــرآن صریحــًا می فرمایــد: 
گر بشر بفهمد که )در مرگ( نمی پوسد،  ه«. ا

َ
»البیٌع فیه وال ُخّل

بلکه از پوســته به درمی آید تحول پیدا می کند؛ دیگر کسی با 
سرنوشت خود بازی نمی کند.

      تماشای آتش
 اینها آن اّمهات فیلم اســت کــه می تواند تحــول ایجاد کند. 
االن هنــر ایــن اســت. جنــاب مولــوی در مثنــوی می فرماید: 
 علــی الّنار 

ّ
»خــود هنــر دان دیدن آتــش عیــان / نــی گــپ َدَل

الّدخان«. یعنــی آنها که می گویند حتمًا قیامتی هســت، دود 
را می بینند و پی به وجود آتش می برند؛ این هنر نیست، این 
همان علم عادی اســت؛ اینکه چون خداوند حکیم و عادل 
اســت پس حتمًا باید نظام جزا و پاداشــی وجود داشته باشد، 
این خــالف نیســت، حــق اســت؛ امــا در نزد عــارف ایــن گپ 
اســت، هنر نیســت. هنر آن اســت که خود آتــش را به صورت 

عیان ببینیم. اینها می تواند فیلم را فیلم کند. 
گر این عصــر، عصر هنر اســت، ممکن نیســت خداوند برای  ا
تبدیــل آن معقــول بــه محســوس، هنرمنــدی خلــق نکــرده 
باشــد. چــون خداونــد اول آب را خلــق می کنــد و بعــد عطش 
ایجاد می کنــد. االن مردم تشــنه هنرند. قبــاًل این گونه نبود، 
گاه نبودنــد یــا وســیله اش نبــود. بعدهــا در اعصــار  یــا مــردم آ
دیگــر ممکن اســت چیــز دیگــری بیایــد. همان طور کــه االن 
شــعر بــر مــردم تأثیــر نمی گــذارد، مگــر بــر خــواص. آن زمــان 
تمام حکومت ها بر مدار شــعر بــود؛ با یک قصیــده، وضعیت 
حکومت هــا و دولت هــا تغییــر می کرد. امــا االن دیگر شــعر آن 
گــر هم تأثیــر اندکــی دارد به خاطــر هنرمندی  تأثیــر را ندارد، ا
گر همان مطالــب را به صورت نثــر بگویند  و نظمش اســت. ا
آن تأثیر را ندارد. ما تنها با اندیشــه زندگــی نمی کنیم، بخش 
وســیعی از زندگــی مــا را انگیــزه تشــکیل می دهــد؛ بنابرایــن 
هنرمند کسی اســت که هم انگیزه و هم اندیشــه را بشناسد و 

هماهنگ کند و تحویل دهد.     

 انسان مرگ را 
می میراند و این 

انسان طوری 
است که با همه 
در ارتباط است؛ 

کسی که برای 
یک بشقاب 
احترام قائل 
است، دیگر 

جنگ جهانی 
راه نمی اندازد. 

االن هفتاد درصد 
کره زمین  بودجه 
صرف آدم کشی 
می شود. درآمد 

سالیانه دنیا چقدر 
است؟ همه 

این بودجه دارد 
صرف ساختن 

کارخانه های 
اسلحه سازی، 
بمب و وسایل 

آدم کشی می شود، 
بقیه هم که 

گرسنه اند. علتش 
این است که بشر 

گمشده ای دارد
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اینکــه در حد نقاشــی دیــواری و کارهای محیطــی کوچک و 
ح ها  کم هزینه انجام دهیم. ایده اول رد شد، چون برخی طر
و جمــالت روی دیوار در گــذر زمان تازگــی و معنای خــود را از 
ح هــا هم مــورد سوءاســتفاده در  دســت داده بود. برخــی طر

برخی رسانه ها قرار گرفته بودند.

مانند آن »هفت تیر«؟
بلــه، گاهــی کارکــرد آن به ضدخــودش تبدیل شــده بــود. در 
ح ها تغییر کند و نو شــود.  نهایت تصمیم بر این شــد همه  طر
ح شــد که چــه رویکــردی داشــته  ایده هــای متعــددی مطــر
باشــیم؟ از افول آمریکا بگوییم؟ از جنایــات آمریکا بگوییم؟ 
زبــان کار چــه باشــد؟ نقاشــی دیــواری نوســتالژیک باشــد یــا 
گرافیک نقاشــی  گرفتیــم  تصمیــم  مدرن تــر؟  نقاشــی های 
را مــد نظر قرار دهیــم که زبانش هم بــه روز تر باشــد. االن غیر 
از کار »مــا آمریــکا را زیر پــا می گذاریــم« روی هیــچ کار دیگری 
نوشته ای وجود ندارد، چون اینجا محل تردد توریست های 
بســیاری اســت و طبق گفته مســئوالن مــوزه، اینجــا حداقل 
گردشــگر خارجــی دارد. بنابرایــن می خواســتیم  روزی 100 
کارها به همــه زبان ها قابل فهم باشــند. جالب اســت بدانید 
این گردشــگران با اشــتیاق می آینــد از مــوزه بازدیــد می کنند 
و برایشــان جالــب اســت که بــه زعــم آنها یــک کشــور جهان 
ســومی، ابرقدرتی همچون آمریکا نــه تنها نمی ترســند بلکه 

هیمنه آن را به سخره می گیرند.

ح هایتان ابتدا مخاطب  در بازخوردهایی که گرفتید، در طر
خارجی را مدنظر داشتید یا مخاطب داخلی یا هر دو؟

بــه  نگاهمــان  امــا  بــود  دو طیــف  هــر  پوشــش  ســعی مان 
گردشــگران و مخاطبــان بین المللی بیشــتر بــود. البته وقتی 
زبــان بین المللــی باشــد، مــا هــم جــزء بین الملــل هســتیم و 

مفهوم اثر را می فهمیم.
 

قبــول داریــد که مــردم مــا کارهــای گرافیکی فانتــزی مثل 
وکتورهــای تمبــر میکی مــاوس و... را نمی تواننــد راحت 

بپذیرند؟
قبول ندارم. تجربه ثابت کرده است که این شما هستید که 
ذائقه سازی می کنید و ســلیقه ها را شکل می دهید. کی گفته 
فقط باید ســبک قدیم نقاشی دیواری را داشــته باشیم؟ آنها 
را هم ممکن است خیلی ها نپســندند. واقعیت این است که 
ما نسل جدید خودمان و مخاطبان خراجی برایمان اهمیت 

و اولویت بیشتری داشتند.
البته عده ای هم می گفتنــد کاش چندتا از کارهای قدیمی تر 
را هم حفــظ می کردید که ما ایــن کار را کردیم؛ مثــاًل در همان 
هفت تیــر ایده را حفــظ کردیم فقــط گرافیکــش را کمی تغییر 
دادیــم. به نظــر مــا هنرمنــدان آن نســل با یــک تیپــی از فرم 
هنــری افــکار و عقایــد خــود را بیــان کردنــد، مــا بــه عنــوان 
هنرمندان این نســل هم آن افکار را با نگاه خودمان نقاشــی 
کرده ایم. البته اینطور نبوده اســت که بدون مشورت گرفتن 
طرحــی را روی دیــوار اجــرا کــرده باشــیم. بلکه هنرمنــدان و 

ح ها را تأیید کردند. اساتیدی بزرگی طر

چطور شد که طراحی و اجرای دیوارنگاره جدید النه جاسوسی به شما رسید؟
این چیزی کــه به عنوان دیوارنــگاره می بینید، یک جزء موقت از یک کل اســت. جزء 
اســت، چون در خود مــوزه قرار اســت تغییــرات جدی پیــش آید و یــک مــوزه مــدرن و جدید در 
حوزه استکبارســتیزی به وجود آید. موقت است چون ممکن اســت دیوارهای بیرون برداشته 
شود! یعنی دوـ  سه ســال دیگر دیواری نباشد اصاًل! چون قرار اســت تغییرات جدی در کل موزه 
خ دهد. البته نقاشــی دیواری کال عمر طوالنی ندارد، چون در معرض  استکبارسیتزی 13 آبان ر
آفتاب و باران اســت، یا ممکن اســت عــده ای آن را مخدوش کننــد. در تغییراتی که مســئوالن 
موزه مد نظرشان بود آخر سر به دیوارها رسیدند که حداقل دوـ  سال دیگر برپاست. نقاشی های 
آنها کهنه و پوسیده شــده بود، می  خواســتند آن را تمدید کنند و اینجا بود که ســراغ ما در کارگاه 

ح شد. طراحی سه در چهار آمدند. خیلی ایده ها ظرف مدت حدود چهارـ  پنج ماه مطر
 

ح شد یا سفارش دهنده؟ ایده ها از سوی شما مطر
از طــرف ما. مثــاًل می گفتیم ایــن کار را می شــود کرد با ایــن قیمت و فــالن کار را می شــود انجام 
داد بــا فالن مقــدار هزینــه. با طــراح کلی مــوزه جلســات مشــترک برگــزار کردیــم و در نهایت به 
این نتیجه رســیدیم که ایــن دیوارها می تواند نقاشــی شــود و کار حجمــی در آن انجام شــود. 
اما چــون کار را موقت دیدیــم، به این نتیجه رســیدیم که یا نقاشــی های قبلــی را احیا کنیم یا 

امام به ما جرأت
طوفان شدن داد

اسـتکبار«،  بـا  مبـارزه  ملـی  »روز  مناسـبت  بـه  هنرمنـد  جوانـان  از  گروهـی 
دیوارنگاره هـای جدیـدی بـرای  النـه جاسوسـی آمریـکا طراحـی کرده انـد. 
در طرح هـای جدیـد سـه موضـوع »افـول آمریکا و غرب«، »جنایـات آمریکا در 
جهـان« و »و جنایـات آمریـکا در ایـران« مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت. »کارگاه هنـری 
سـه در چهـار« بـه مدیریـت علـی حیاتی خالق این طرح هاسـت. طرح هـای جدید، با 
بازخوردهـای متفاوتـی روبه رو شـده اسـت، برخی آن را مـدرن و زیبا توصیف کرده اند 
و برخی هم معتقدند طرح های پیشـین وزانت بیشـتری داشـته اسـت. حیاتی معتقد 
اسـت در طراحـی جدیـد، مخاطبـان خارجـی و نسـل جـوان داخلـی هـدف اصلـی 
بوده اند، به همین دلیل سلیقه عده ای ممکن است تأمین نشده باشد. این هنرمند 
۴۱ سـاله تأکیـد می کنـد طرح هـای مذکـور موقـت اسـت و احتمـااًل بیـش از ۳ سـال عمر 

نخواهـد کـرد.  مشـروح گفتگـوی فـارس بـا علـی حیاتـی را در ادامـه می خوانیـد: 

دکتراحمدکتابی

گفتگو با یک طراح آمریکایی آمریکاستیز
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مثل کی؟
مثاًل آقای شجاعی طباطبایی که جزء هنرمندان بین المللی 
ما و نســلی اســت کــه هــم انقــالب را دیــده، هــم االن را دیده 
اســت. یا وقتی اســتاد مســعود نجابتی روی کارها مهر تأیید 
می زنــد، من خیالم راحت می شــود. مســئوالن موزه و بســیج 

هم کارها را تأیید کرده اند.

به تم رنگی کار چطور رسیدید؟ یعنی از اینکه کارها را سه 
رنگ )سفید، قرمز، آبی( کنید، نترسیدید؟

کنــار هم نشــینی این ســه رنــگ بــه لحــاظ بصــری جذابیت 
باالیی دارد و پوســتری اســت، مثل پرچم ایاالت متحده. اما 
برای اینکه همه کارها یک دســت باشــدـ  نقصی که کارهای 
قبلــی داشــتـ  ســراغ طیــف رنگــی خــاص رفتیــم و بیــان را 
کاریکاتوری و طنز در نظر گرفتیم. چیزی که مردم ما دوست 

دارند و با آن ارتباط برقرار می کنند.

ح های ســقوط پهپــاد گلوبال هــاوک و ایرباس  تقابــل طر
پرواز شماره 655 خیلی خوب در آمده است و مخاطب 
بــا آن ارتبــاط می گیــرد امــا از تمبرهــا در فضــای مجــازی 

بازخورد منفی زیاد دیدیم...
دقیقــا، تا حــد زیادی بــا شــما موافقم امــا فکر می کنــم تمبرها 
آنجایی است که مخاطب خارجی بیش از مخاطب داخلی از 
ح ها نمی توانیم  آن استقبال می کند. ما در مقابل تک تک طر
میزان رضایت یکســانی کســب کنیم. این را هــم اضافه کنم 
گرام یک برخورد  که ممکن است در فضای عمومی تر اینســتا
ببینیــم و در فضای نســبتًا نخبگانــی توئیتر برخــورد دیگری 
کاری روی ایــن دیوارهــا انجــام  ببینیــم. بنابرایــن مــا هــر 
می  دادیــم باز هــم عــده ای معتــرض بودنــد، نه اعتــراض به 

معنای منفی بلکه اینکه سلیقه شان جور دیگری است.
 

ح ها به چه صورت بوده است؟ یعنی اینکه  جانمایی طر
ح دورتر باشد،  تمبرها نزدیک در ورودی باشد یا فان طر

فکر کرده بودید؟
راجع به این موضوع نظری ندارم، چون دقیقا در ایام اربعین 
بود و من از پروژه دور بودم و وقتی برگشــتم، جانمایی انجام 
شده بود. فکر می کنم مدیر هنری در بخش اجرا )صابر شیخ 
رضایــی( و مدیریــت پــروژه )آقــای دانــش( و مدیریــت موزه 

)بهنام امینی( در این زمینه تصمیم گیری کرده اند.

ایده جمجمه ها چطور؟ از ابتدا بود یا بعدا اضافه شد؟
ح بــود و طی تعامــل بــا بچه هــای »پنج او  از ابتــدا ایــده مطــر
هفــت« )پنــج در اصطالحــی معمــاری ســنتی یعنــی درگاه 
و ُهفتــن یعنــی پوشــاندن( کــه پیمانــکار اصلــی پــروژه موزه 
ح ایجاد شــد. چون دو دیواِر کنار در، همان  هســتند، این طر
دیوارهای قدیمی است و می خواســتیم بافت آجری را حفظ 
کنیم. اســکلت و جمجمه هــا هم تــا جایی که می دانــم ابتدا 
قالب گیــری کرده انــد و بعــد روی دیــوار جانمایــی شــده اند و 
ح ها موقت اســت،  مقاومت خوبی دارند. البته  چون این طر

نمی خواستیم هزینه کار خیلی باال برود.

گرافیتــی )دیوارنــگاری( رســمیت  کــه بــه  درســت اســت 
نمی بخشیم و قانونی نیست، اما چون مخاطب خارجی 

را مدنظر داشتید، به ذهنتان نرسید گرافیتی کار کنید؟
اتفاقا ایده اش بود اما در قالبش ریســک بود، ریســک اینکه به 
ضد خودش تبدیل شود. چون گرافیتی ماهیتًا برای ما نیست.

کارگاه ســه در چهــار  آیــا ایده پــردازی و طراحــی تمامــا در 
انجام گرفت؟

مــا دو جلســه جمعــی داشــتیم، بعــد آقــای شــیخ رضایی بــه 
عنوان دوست و طراح آزاد به عنوان مدیر هنری کار انتخاب 
شــد و بــه زعــم مــا مناســب ترین طــراح بــرای ایــن کار بــود و 
ح های نهایــی تبدیل کرد. در اجــرا هم آقای  ایده هــا را به طر
شــیخ رضایی و اســتاد گنجی و دو دســتیار کار را اجــرا کردند. 
آقای گنجی از اســاتید قدیمی نقاشــی دیــواری دو کار در این 
پروژه اجرا کردنــد، یکی کار صداقت آمریکایــی و دیگری گل 

حمید استیلی به آمریکا.

بازخوردها تا االن چطور بوده است؟
ایــن کارهــا را بی ایــراد نمی دانــم و واقعــا دارم نــگاه می کنــم و 
بازخــورد می گیــرم. ما چند نــوع بازخــورد داشــته ایم؛ یک عده 
هســتند که با محتوای ضدآمریکایی مشــکل دارند و اصال فرم 
برایشان مهم نیست. عده دیگری هم هستند که فقط تعریف 
و تمجیــد می کننــد. مــا هــر دو طیــف را کنــار می گذاریــم و بایــد 
بازخورد میدانــی بگیریم اما چون مشــکالت اقتصــادی وجود 
دارد و از موضوعات مختلفی در کشور ناراضی است، نمی توان 
فعال بازخورد واقعی گرفت. چون کســی که دلخور است، روی 
ایــن دیــوار گل  و بلبــل هم بکشــیم بــاز غــر می زنــد و البته مــا را 

هنرمند نمی بیند، ما را سازمان و دولت و... می بیند.

در  شــیخ رضایی  قــای  آ آثــار  پیشــینه  بــه  توجــه  بــا 
دیوارنگاره  میــدان ولی عصر)عج( شــاید توقــع دیگری از 

دیوارنگاره های النه جاسوسی داشتیم. 
به نظــرم انجــام دادن چیــزی شــبیه بــه دیوارنــگاره میدان 
ولی عصــر روی ایــن دیــواره اشــتباه اســت. نقاشــی دیــواری 
یک مدیا اســت، بنری که آنجا باال می رود چیزی دیگر. قاب 
میدان ولی عصر همیشــه از پایین به باالســت اما اینجا بعضًا 
قاب ها پایین تر از نگاه مخاطبان اســت. ضمــن اینکه اینجا 
ح را  عابران و سرنشــینان خودروها فرصت کمی دارند که طر
ببینند و آن را بگیرند، امــا دیوارنگاره میــدان ولی عصر آنقدر 
عظمــت دارد که خــودش را به مخاطــب دیکتــه می کند. به 
همین دلیل کم شــدن رنگ ها و گرافیکی شدن آثار خیلی به 

سرعت دریافت پیام کمک می کند.
برخی سر صحبت را باز می کردند  می گفتند چرا این نقاشی ها 
را می کشــید و پرچم آمریکا را آتش می زنید؟ من به شوخی به 
آنها می گفتم تبعه آمریکا هســتم و پرچم کشور خودم است. 
حتی یک روز پاســپورت آمریکایی ام را هــم آوردم به چند نفر 

نشان دادم و تازه بعضی کارها برایشان جذاب می شد.

طبق گفته 
مسئوالن موزه، 

اینجا حداقل 
روزی ۱۰۰ 

گردشگر خارجی 
دارد. بنابراین 
می خواستیم 
کارها به همه 

بان ها قابل فهم  ز
باشند. جالب 

است بدانید 
این گردشگران با 

اشتیاق می آیند 
از موزه بازدید 

می کنند و برایشان 
جالب است که 
به زعم آنها یک 

کشور جهان 
سومی، ابرقدرتی 
یکا  همچون آمر

نه تنها نمی ترسند 
بلکه هیمنه آن را 
به سخره می گیرند
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واقعًا تبعه آمریکا هستید؟
بلــه، متولد آمریــکا هســتم و تابعیــت دارم. پــدرم آن زمان در 
آمریــکا درس می خوانــد، مــن فروردیــن 57 بــه دنیــا آمــدم، 
بهمن 57 هــم انقالب شــد و پــدرم به کشــور بازگشــت. پدرم 
شــشـ  هفــت ســال در آمریــکا تحصیــل کــرده و زیــر و بــم آن 
کــه  را دیــده اســت و شــدیدترین مــرگ بــر آمریکایــی را هــم 
گر عیب  دیده ام، پدرم ســر می دهد. داشــتن تبعیت آمریــکا ا
نباشد، قطعا ُحسن نیست. آمریکا در برخی جهات پیشرفت 
کرده اســت، اما اتوپیا نیســت و تعجــب می کنم چــرا برخی از 
خوشبختی های ما این است که در عصری به دنیا آمدیم که 
هیمنه آمریکا شکســته اســت و امام)ره( به ما جرئت طوفان 
شــدن داد. در حالــی کــه برخــی کشــورهای دیگــر دنیــا برای 
دیدار با رئیس جمهــور آمریکا له له می زنند امــا ما به تقاضای 
کره پاســخ منفی می دهیم. این نشانه  آمریکایی ها برای مذا

غیرت و اقتدار ماست.     
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      محمدرضا طهماسبی
تا پاره کرد کاغذ برجام را ترامپ

آمد کشید بر همه دشنام را ترامپ
گفت آخ آخ... وقت نشستن به صندلی

نادیده خود گالبی برجام را ترامپ 
باز او در آسیا به سیابازی آمده

کرده سفید روی عموسام را ترامپ
باید به دست آورد از راه بهتری

هم نفت خام و هم دل خاخام را ترامپ
هو! با توام نتانیاهو! از دیار قدس
زیتون بیار تا  بخورد شام را ترامپ

شامی کنار سفرۀ پر چرب و چیل نفت
لمباند و پهن کرد سپس دام را ترامپ

شمشیر و حج واجب و خوش رقصی و شراب
بر تن نموده جامۀ احرام را ترامپ

مثل ترومپتی پر تف از سر گشاد
سر داده بانگ دیم دا را دام دام را ترامپ

 جر می دهد گلو که دهم اختیار تام
خندانده بر خودش جری و تام را ترامپ
هم خوک گوشتی است و هم گاو شیرده

دعوت گرفته جملۀ احشام را ترامپ
پیش سگان هار و گرسنه چه می بری

همراه خود مامازل و مادام را ترامپ
آن کله شق بزرگ نه گردن کلفت نیست

آینه گنده می کند اجسام  را ترامپ
پوشیده تر بیار زن و بچه را ریاض

پوشیده گفته ام به تو حرفام را ترامپ
دیشب چه شد نتیجۀ بازی؟ به من بگو

چک کن ببین کانال تلگرام را ترامپ
تیم شما به جام جهانی نرفته است

از دست داده اید این ایام را ترامپ

جام جهانی است، ولی ول معطلی
نشنیده ای ز روسیه ول کام را ترامپ

هرگز مبر ز یاد خداداد و مهرداد
دایی و باقری و نکونام را ترامپ

کش ولی ببین خط و نشان کشید مرا
بعد از 90 دقیقه سرانجام را ترامپ

بازنده ناامید نه، با دندۀ امید
بنگر شکوه کوشش و ابرام را ترامپ

در ضربۀ پنالتی و سیو علیرضا
کام را ترامپ بهتر ببین رونالدوی نا

تا یاد گیرد او ز امیری تونل زدن
صدبار دیده صحنۀ آرام را ترامپ

از مهدوی کیا و حمید استیلی بپرس
حس برنده بودن در جام را ترامپ

گر شوی بشوم سن پطرزبورگ ژرمن ا
واقف شو استعاره و ایهام را ترامپ

آلمان برنده نیست خصوصًا تو روسیه
جدی بگیر حرف فیلیپ الم را ترامپ

بیخود لگد به گربه نزن، دست کم نگیر
یوزان تیزپنجۀ گمنام را ترامپ

یک نکته هیچ وقت طبس را نبر ز یاد
گیرم ز یاد بردی ویتنام را ترامپ

ج پوشک سرباز مانده ای تو زیر خر
بشنو ز حاج قاسم پیغام را ترامپ

با آریایی از در تهدید درنیا
 تهدید کن تو سایر اقوام را ترامپ

تهدید اثر نمی کند اینجا برو بپرس
آخر مگر ندیدی صدام را ترامپ

گر بزنی ده تا می خوری اینجا یکی ا
نشناختی هنوز تو اسالم را ترامپ

یک شعله از جهنم
گزیده ای از اشعار آمریکاستیزانه

     قاسم صرافان 
ک می کنن اشکاتو تا باورکنی شادی پا

گاهی اسیرت می کنن با اسم آزادی
تو روز روشن با سیاها عکس می گیرن

شب ها که مستن آدمایی گشنه، می میرن
گه پیش پرنده دونه می ریزن دامه ا

گل می خرن تا که نفهمی اهل پاییزن
می خوان درختا حامی حزب تبر باشن

از دریا، ماهی های تو حوض، بی خبر باشن
جایی که دل ها بین زرق و برق زنجیرن

از گل برای برق چکمه رأی می گیرن
از برگ زیتون و کبوتر عکس میندازن
اما برای صلح هر روز، بمب می سازن

آزاد از ماییم و من، فانی در اهّلل ایم
با روح در زنجیر، آزادی نمی خواهیم

دنیایی می سازیم،  دنیایی که جون داره
دنیایی که تو سفره هاشم آسمون داره
ک، کار ماست آباد و زیبا کردن این خا

گه تو آسمون باشه شکار ماست دانش ا
کوهیم ما تا ایستادیم روی پاهامون
ماهیم تا خورشید باشه رهبر رامون

**
خودت بگو چیه تو دستای مجسمه

یه شعله از جهنمه
چقدر شبیه اون ستاره های روی پرچمه

خودت بگو ستاره هات بهای خون چندتا آدمه
جنایتات زیاده اون قَدر که مرگ هم برای تو کمه

مرگ برای تو چه آشناس
 می چرخه مثل یک شبح توی خیابونای الس وگاس

مرگ، تو زندگِی  بی هدف تو خونه های بی خداس
گوشاتو باز کن این صدا، صدای مرگ بر آمریکاس
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     حسن صنوبری 
پرسید آن شاعر: 

»این آمریکا چیست؟«
پرسش دشوار است

اما برایش پاسخ بسیار است
آمریکا یعنی:

یک روز روشن 
یک کودک شاد

می بیند دیگر:
مادر ندارد
یا مادر او را
دیگر ندارد

آغاز جنگ است
آوار کین است

آمریکا این است
آمریکا یعنی پیمان با صدام

تا پیش از اعدام
آمریکا یعنی بازی با ُمرسی

حتی در زندان
هرچند خوشرو هرچند خندان

آمریکا یعنی ما مهره باشیم
او مهره گردان

گر یار، حتی ا
آمریکا چون مار
در آستین است

آری مصدق!
آمریکا این است

فریادها بود ما را در عالم
در یادها ماند _یارا!_ صدامان

ضرب طنین فریادهامان
شمشیرها را در هم شکستیم

زنجیرها را از هم گسستیم
از بند رستیم

ک را هم ضحا
در کوه بستیم

باری برادر!
از گرگی او چیزی نشد کم

ما بره باشیم او در کمین است
پرسید آن شاعر: 

این آمریکا چیست؟
 این آمریکا کیست؟

آمریکا اصال معنا ندارد
این صورت خالی است

پشت نقابش چیزی پنهان نیست
او که انسان نیست
بمب افکن اش هم
بی سرنشین است

آری برادر!
آمریکا این است     

     پونه نیکوی
بیدار شو وجدان خواب آلود
خاموش کن موج نظامی رو
قلب هواپیما پر از بچه ست

اجرا نکن این تلخ کامی رو
قلب حریم آبی ایران

گهوارۀ مرگ هما می شد
دریا چشاشو بسته بود و موج

خ بچه ها می شد تابوت سر
یک شنبه ها دریا غم انگیزه
خون از دل امواج می جوشه

یک شنبه ها ماهِ  خلیج فارس
پیراهن سرخش رو می پوشه

لعنت به اون انگشِت رو ماشه
لعنت به حکم لحظۀ پرتاب

لعنت به ناو جنگی دشمن
لعنت به اون موشک به اون ردیاب

تو انتقام چی رو می گیری
از بچه ها با دستای صیهون

بوی جنایت میده پای تو
با پرسه تو دنیای نفت و خون
هر روز مرگ و وحشت و کشتار

هر روز تو خون غوطه ور هستی
هر روز طعمه ت بچه ها هستن

کوری یا این که چشماتو بستی؟
وقتی به طبل جنگ می کوبی

هر قرن با تو قرن آشوبه
وقتی نباشی امنه این دنیا

حال تمام نقشه ها خوبه

     عباس احمدی
ای از گزارش و ز خبر، خنده دارتر

هر کار تو ز کار دگر خنده دارتر
چیزی نبوده بهر تو از گریۀ پدر

بر روی نعش سرد پسر، خنده دارتر
ای کودتا چی همه اعصار، ای »یو اس«

از تو ندیده ایم جگر! خنده دارتر
آل سعود هم شده هم آخور شما

چون گله هست با بز گر، خنده دار تر
آن اتهام ها که به ایران زده، بَود

از اتهام شیخ نمر خنده دار تر
آن که کلیدداری کعبه براش هست

از هیکل امیر قطر خنده دار تر!
یا نه، میان کل سیاستمدارها

داریم از ترامپ  مگر خنده دارتر؟!
یک عده لیک کعبۀ آمال شان تویی

حاشا کزین جماعت خر، خنده دارتر…
آنان که پشت شان به عموسام گرم شد

هستند از رجال قجر خنده دار تر
گویند خلق اینکه اَبر قدرتی، ولی

از تو ندیده ایم اَبر خنده دار تر
با دیدن گوانتانامو یا ابوغریب

افتاده ای به حال َدمر، خنده دار تر
هرکس که رحم خواست ز تو، خنده دار بود

هر کس که خواست از تو نظر، خنده دار تر
ح زخم روی درختان بدان که نیست از طر

از بوسه های تیز تبر خنده دار تر
بسیار جوک شنیده ام، اما ندیده ام
مفهومی از حقوق بشر خنده دارتر!

     اعظم سعادتمند
هر کجا که برگ های سبز با طوفان گالویزند

شاخه شاخه بی هوا گنجشک ها بر خاک می ریزند
هر زمان که آسمان ابری ست اما بمب می بارد
شهرها از بوی خردل از سکوت و سرفه لبریزند

هر کجا که مرگ بازی جانشین خاله بازی هاست
دختران شادمان از خواب دیگر بر نمی خیزند

رد پای توست ای انسان نمایی که به جای اشک 
تا بساط جنگ باشد چشم هایت نفت می ریزند 

آن جهان خالی از نیرنگت ای تمساح گرگ پیر
خ و سیاهش دور یک میزند هم سفید و زرد هم سر

     علی محمد مؤدب 
ع طالی ناب دشمن است جیوه است با مزار ک و آب دشمن است   با پرنده با هوا و خا
گرگ قصه با نقاب و بی نقاب دشمن است  گر چه دست دوستی نشان دهد   می درد ا

دشمن تو بی حساب بی حساب دشمن است ای که روی مبل راحتی نشسته چای می خوری 
آن که خنده های زیر هفت سال غزه را    ریخت در دهان آهن مذاب دشمن است

او که پیپ پیپ برگ سبز دود می کند     با بهار با درخت و آفتاب دشمن است
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بســیاری می پرســند مگــر در مجموعه هــای تربیتی 
کودکان و نوجوانان چه اتفاقی می افتد که تا این حد 
رضایت مندی فــردی و اجتماعــی از آنها وجــود دارد. در یک 
جملــه پیشــنهاد می کنــم فیلــم ســینمایی »منطقــه پــرواز 

ممنوع« را ببینید تا به جواب بخشی از سؤال خود برسید.
اســتقالل، مســئولیت پذیری، انگیزش درونی، خودسازی، 
اســتفاده بهینــه از نیــروی جوانــی، تفریــح و نشــاط، رفاقــت 
و  مهــارت  کســب  ارزش هــا،  بــا  آشــنایی  هیجــان،  نــاب، 
تجربه هــای جذاب تنهــا بخشــی از دســتاوردهای حضور در 
یک مرکــز تربیتــی زیر نظــر یک مربــِی کارکشــته اســت که در 
سینمایی »منطقه پرواز ممنوع« به خوبی به تصویر کشیده 
شــده اســت. به قول »آقا مصطفــی« یکی از شــخصیت های 

این فیلم، روح همگی شان شاد!
از آنجایی کــه دانش و تخصص ســینما ندارم از شــما دعوت 
می کنــم چنــد دقیقــه ای از منظــری دیگــر بــه ایــن فیلــم 
بپردازیــم، بنابرایــن در ایــن نوشــتار نگاهــم بــه فیلــم فقــط 
معطــوف بــه حــوزه تخصصــی خــودم یعنــی تربیت پژوهــی 
اســت. در ادامــه چنــد نکتــه از نــکات تربیتــی فیلــم را مــرور 

خواهیم کرد.
اجــازه دهیــد نوجوانــان بــا پذیرفتــن حــد متعادلــی از اغــراق 
کتاب هــای ایرانــی، انجــام  و تخیــل موجــود در فیلم هــا و 
ج از مرزهای ایــران نداننــد؛ تا  غیرممکن هــا را فقــط بــه خــار
بــاور کننــد کــه آنهــا هــم می تواننــد در اینجــا کارهــای بزرگ 
کننــد متأســفانه فرهنــگ ســینمای نوجــوان در کشــور مــا از 
جایگاه مطلوبی برخوردار نیســت و بنابراین برخی دیدگاه ها 
و رفتارهــا نســبت بــه هر ظهــوری تــازه طبیعــی اســت. برای 
تماشای این فیلم ابتدا باید پذیرفت مخاطب فیلم نوجوان 
اســت و به بســیاری از مــوارد در ســطح درک و فهــم میانگین 
کشــور پرداختــه شــده اســت؛ بنابرایــن جنــس  نوجوانــان 
ارتباطــی که مخاطــب نوجوان بــا فیلم برقــرار می کنــد با من 

بزرگسال و والد متفاوت است.
دومین نکتــه موضوعی به نــام جایــگاه خیــال و واقع نگری 
در عرصــه ســینمای نوجــوان اســت. اجــازه بدهیــد بــا یــک 
مثــال پیــش برویــم. کمتر کســی اســت کــه فیلم هــای »مرد 
ک پشــت های نینجــا«، »4 شــگفت انگیز«،  عنکبوتی«، »ال
»جنگ ستارگان« را ندیده باشــد. در این فیلم ها محور فیلم 
قهرمان است و عماًل دیگر مسئوالن جامعه نقشی در پیروزی 
بر موانــع ندارنــد. جالب اســت هنگام تماشــای ایــن فیلم ها 
هرگــز از خــود نمی پرســیم پــس پلیــس کجاســت؟ چــرا همه 

نگاهی به جنبه های تربیتی فیلم » منطقه پرواز ممنوع«

انجام غیرممکن ها 
نفیسهالساداتامامی
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فرهنگ و هنر

کاره شهر و دنیا فقط همین چند قهرمان و نقش اصلی فیلم هستند. جالب تر آنجاست که 
هنگام مشاهده فیلم های ماجراجویانه و هیجانی ایرانی، اولین برخورد ما با فیلم پرسش 
در مورد نقش پلیس و مســئوالن جامعه اســت! این عبارات قطعًا برای شــما هم آشناست: 
»یعنی این جامعه اینقدر عقب افتاده است که 4 نفر شهروند همه کاره شده اند؟ یعنی این 

آدم ها نمی فهمند االن نباید فالن کار را کنند و...!؟«
جمالت به گوش شما هم آشنا بود، این طور نیســت؟ عجیب است چطور در آن فیلم های 
ج، همه چیز ممکن بود ولــی در فیلم هــای ایرانی نــه؟ مگر نه اینکــه در هر دو  ســاخت خار
تخیــل و اغراق اســت که حکم فرمایــی می کند؟ قصــدم از بیــان این مقدمه این اســت که 
اجــازه دهیــد نوجوانــان بــا پذیرفتــن حــد متعادلــی از اغــراق و تخیــل موجــود در فیلم ها و 
ج از مرزهای ایران ندانند؛ تا باور کنند  کتاب های ایرانی، انجام غیرممکن ها را فقط به خار
که آنها هم می تواننــد در اینجا کارهای بزرگ کننــد؛ همان طور که در ایــن فیلم 3 نوجوان 
باور داشتند می توانند کمک کنند تا جلوی جاســوس های صنعت هوافضای کشور گرفته 
شــود. به یاد داشــته باشــیم که با واقع نگری بیش از حد و بعضًا ناامیدی خودمان فرصت 

پرواز خیال و امیدواری را از نوجوانانمان نگیریم.
ســومین نکته قابل توجــه در فیلم اســتفاده بهینــه از نیروی جوانــی اســت. نوجوانانی که 
می توانند وقــت خود را بــه رمان خوانی مجازی، وب گــردی بیهوده و بازی هــای رایانه ای 
بگذراننــد در ایــن فیلم بــه ســاخت پهبــاد، کنجــکاوی، کاوش اینترنتــی مفیــد و آزمون و 

خطای دست ساخته های خود می پردازند.
آخریــن نکته نیــز نقــش مربــی در تربیــت نوجــوان و دســت یابی بــه موفقیت هــای فردی 
کــز تربیتــی بــدان پرداخته شــود. البته  و اجتماعــی اســت؛ امری کــه ســعی می شــود در مرا
قصد بنــده در اینجــا مربی تربیتــی غریبه نیســت، بلکه پــدر و مادِر پرمشــغله ای اســت که 
بهترین نقــش را در تربیــت فرزندان خــود دارنــد. در این فیلم با مادری آشــنا می شــویم که 
در کنار همــه دل مشــغولی ها و گرفتاری هایش نه تنها مانع فرزندش نیســت بلکــه برای او 
و هم گروهی هایش لباس فرمی ارزشــی می دوزد، پــدری را می بینیم کــه روش تربیتی اش 
گفتگو و به فکر واداشتن فرزندش است؛ به نیروی نوجوانی اش فرصت پروبال زدن داده و 
هم زمان هم به پرورش قوای جسمی و بدنی او می پردازد و هم به فکر رشد اخالقی، علمی 

و معنوی اوست.
َمخَلــِص کالم اینکــه در روزگاری کــه غالب فیلم هــای حرفــه ای و غیرحرفــه اِی روی پرده 
ســینما و فروشــگاه ها یــا بــه طــور خودجــوش اعــالم کرده اند کــه 12+ هســتند یــا درنهایت 
وقاحــت پر از شــوخی های جنســی و جــو ناامیدی هســتند تــا آنجا که نــه تنها نمی تــوان با 
خانواده به تماشــای آنها نشســت، بلکه وقت و روح و روان خودمان را هــم نابود می کنند؛ 
پیشــنهاد می کنم با فرزند خــود به ســینما رفته و با لــذت این فیلــم غیرقابــل پیش بینی را 
مشــاهده کنید. تماشــای فیلم را فرصتــی بدانید تــا در مورد عالیــق، اهــداف و آرمان های 
فرزندتــان بــا او صحبت کنیــد. در این راســتا بــه او کمک کنید تــا با شــخصیت های اصلی 
فیلم همذات پنداری کرده و ســعی کنید بیشــتر از پرداختــن به نکات حرفه ای ســینمایی 
به درس هایی که فرزندتــان از این فیلــم می گیرد بپردازیــد. البته از خودتان غافل نشــوید 
چرا که نکات تربیتی ای کــه والدین در این فیلم به کار می برند گرچه کامل نیســت ولی به 
نسبت دیگر فیلم ها در حد قابل قبول و مطلوبی رعایت شــده است، پس بدون نگرانی به 

 عنوان الگویی خوب از آن ایده بگیرید.     

مهدیدادمان

دهه
هشتادی های
قهرمان

نوجوانــی بیــش از دهه هــای دیگــر حیــات 
انسانی، مورد غفلت واقع می شود چرا که در 
بســیاری از برنامه ریزی هــای فرهنگــی، اجتماعی یا 
تربیتــی نوجــوان را یــا از یــک ســو بــه جــوان الحــاق 
و  نونهالــی  آنکــه  حــال  کــودک.  بــه  یــا  و  می کننــد 
نوجوانی دوران اصلی شــکل گیری شخصیت هر فرد 

است و از همین رو نیازمند توجه ویژه.
آسیب شناسی معدود حرکت های فرهنگی- تربیتی 
برنامه هــا  ایــن  در  کــه  می دهــد  نشــان  نوجوانانــه 
کردنــد.  عمدتــًا نوجــوان را یــک مخاطــب تعریــف 
مســئولیت پذیری  دوره  نوجوانــی  کــه  حالــی  در 
اجتماعی ســت. گاهــی مــا بزرگترها فکــر می کنیم که 
نوجوان هــا بــه دنبــال قهرمان هایی هســتند تــا آنها 
را دوســت داشــته باشــند و با الگو قرار دادن آنها خود 
را شبیه شــان کننــد اما ایــن توصیف دقیقی نیســت! 
دهــه هشــتادی بیــش از آنکــه بــه دنبــال قهرمــان 
دوست داشــتنی اش بگردد، می خواهد خودش یک 
قهرمان باشد، می خواهد بزرگترها به او اعتماد کنند 
و میدان مسئولیت برایش فراهم شود و برای دنیای 

اطرافش کاری بکند.
کــودک بیــش از همــه، محبــت و توجــه می خواهد و 
جــوان احتیــاج بــه اعتمــاد بــه نفــس دارد تــا میــدان 
را بــرای فعالیــت خــود بــاز کنــد امــا نوجــوان، اعتماد 
دیگــران را می خواهــد تا قهرمــان دوران خود شــود از 
اینجاست که باید سینمای نوجوان را یک سینمای 
استراتژیک خواند. خاصه آنکه قهرمان داشته باشد 

و قهرمانانش، خود نوجوان باشند.
ع« یــک فیلم قصه گــوی جذاب  »منطقه پــرواز ممنو
است که این اصول را به خوبی فهم کرده و با روایتی 
جذاب و بی لکنت، مخاطب دهه هشتادی خودش 
را همراه قهرمان نوجوان قصــه می کند و همدالنه به 
جنگ بدی ها می فرستدشان. عالوه بر این »منطقه 
ع« به خوبی توانســته ارزش های اصیل و  پرواز ممنو
مســائل روز انقالب را به زبانی شیوا، جذاب و قصه گو 
روایت کــرده و حتی مخاطب بزرگســال را نیــز تا انتها 

همراه خود می کند.    



جان کالم »منطقه پرواز ممنوع«

توقف، نه!
فکرش را هم نکن!
مریمشریفی

جــان کالم فیلــم »منطقــه پــرواز ممنــوع« را »آقــا مصطفــی«، در آن جــاده تاریــک و 
پرپیچ وخم می گویــد وقتی که یکــی از بچه هــا از روی تــرس از او می خواهد خــودرو را 
متوقف کند. آقــا مصطفای محبوب بچه هــا اهل خالی کردن میدان نیســت امــا انگار منتظر 
است خود آنها راه دیگری پیشنهاد کنند. این طور است که درخواست دیگر سرنشین نوجوان 
گه قــرار به  همراهــش بــرای کاهــش ســرعت را رد نمی کنــد و می گویــد: »این شــد یه چیــزی. ا

وایسادن بود که اون ماهواره االن توی آسمون نبود...«
تمام ماجرا همین اســت؛ ممکن اســت ســرعت مان را کــم کنیم. شــاید الزم باشــد گاهی چراغ 
خاموش حرکت کنیــم. اما توقف، نه. فکــرش را هم نکن! منطقه پرواز ممنوع هم که باشــد، 
گر پای منافــع ملی مان به میــان بیاید، هیــچ مانعــی نمی تواند مســیر پروازمان را ســد کند. و  ا
قهرمانان نوجوان فیلم منطقه پرواز ممنوع در طول فیلم نشــان می دهنــد این درس را خیلی 

خوب از مربی مهربانشان یاد گرفته اند؛ مربی کاربلدی که 
می داند »روی پای خود ایستادن« و »نترسیدن« و »ناامید 
نشــدن« هــم جــزو درس هایی اســت کــه بچه هــا از همین 

کودکی و نوجوانی باید مشق کنند.
»منطقه پرواز ممنــوع«، فیلم بی ادعا، محترم و دلنشــینی 
اســت که هر مخاطبی می تواند جای خود را در آن پیدا کند 
و همراهش شــود. فیلم حول محور سه شخصیت نوجوان 
و ماجراجویی های آنهــا پیش می رود امــا هرچه فیلم های 
محبــوب و موفــق حــوزه کــودک و نوجــوان دهــه 60، روی 
موج فانتزی و تخّیــل حرکت می کرد، پاهــای فیلم منطقه 
پرواز ممنوع، روی زمین اســت و صرف نظر از ماجرای »یوز 
ایرانی«، مابقــی اتفاقات فیلم یــا مابه ازای خارجی داشــته 
یا می تواند داشــته  باشــد. همین ویژگی هــم کمک می کند 
مخاطــب کــودک و نوجــوان خیلــی زود بــا قهرمانــان فیلم 

ارتباط برقرار کرده و با آنها همزادپنداری کند.
فیلــم مثــل یــک شــاهد زنــده تــالش می کنــد یک بــار دیگر 
نشــان دهد وقتــی فعالیت های علمــی،  مهارتــی، تفریحی 
و مذهبــی در کنار آموزش های رســمی مدرســه قــرار بگیرد، 
چطور می تواند توانمندی های ناشناخته بچه ها را شکوفا 
و بالفعــل کنــد و اجازه دهــد آنها هــم در کنــار بزرگترها طعم 
کشف،  ساختن و مفید بودن و لذت ناشــی از آن را بچشند. 
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هواپیمای کوچکی که بچه ها می ســازند و بــا ماجراهای آن، 
زمین خــوردن و دوباره بلند شــدن را یــاد می گیرنــد، نمادی از 
کواریومی مدرســه و تمرین زندگی در شــرایط  خروج از فضای آ

واقعی است.
از دیگــر جذابیت هــای فیلــم، پیونــد جای جــای آن بــا یــاد و 
خاطــره قهرمانــان همیشــگی ایــن ســرزمین اســت؛ بی آنکــه 
دیالوگــی در ایــن زمینــه رد و بــدل شــود یــا رنگ شــعار بــه خود 
بگیرد. می خواهد به اندازه نشان دادن عکس شهید مصطفی 
احمدی روشــن در پس زمینــه کارگاه چوبی بچه هــا در لحظه 
دل نگرانی شــان برای سالمت مربی متخصص شــان در حوزه 
موشــک و ماهــواره باشــد یــا در قالــب نشــان دادن چنــد ثانیه 
فیلم از جهاد رزمنــدگان مدافع حرم در هــزاران کیلومتر دورتر از 

مرزهای کشور به بهانه دلتنگی یکی از بچه ها برای پدرش.
جــان کالم اینکــه دل هــای تمــام نوجوانــان ایــن ســرزمین، 
مثــل دل هــای بی قــرار »محمــد مهــدی« و »روح اهّلل« و حتی 
بــه  کــه  افغانســتانی  دوست داشــتنی  نوجــوان   - »نصیــر« 
زیبایــی، به عنــوان یکــی از ســه تفنگــدار فیلــم درنظــر گرفته 
شــده و مخاطب لحظه ای میان او و دو قهرمــان دیگر تفاوت 
ک  کبوتــر جلــد همیــن آب و خــا قائــل نمی شــود- می توانــد 
گر میدان تجربه آموزی برایشــان باز باشــد، دلشان به  باشــد ا
گاه  قهرمانان واقعی این ســرزمین گره بخورد و بزرگترهایی آ
در کنارشــان داشته باشــند کــه خود مــرد عمــل باشــند و پا به 

پایشان تا قله بروند.
و در آخــر بایــد از زبــان آقامصطفی، بــه ســازندگان فیلم گفت: 
»روح تــون شــاد« کــه پایان بنــدی ایــن فیلــم نوجوانانــه را به 
آرمان بزرگ و تاریخی امت اســالم و همــه آزادی خواهان عالم 
گره زدید؛ به محو آن غده سرطانی که چیزی به پایان عمرش 
کتفا  باقی نمانده و آنقدر حقیر شده که آقا مصطفی به همین ا
می کند که ســنگریزه ای بــه طــرف آن پرچم منفور با ســتاره 6 
ضلعی اش پرتــاب کند و بگوید: »انشــااهّلل به همیــن زودی ها 
همین یــک تکه پارچــه رو هم پایین می کشــیم تا حســاب کار 

دستشون بیاد.«
کــه از روی صندلــی ســینما بلنــد می شــوی  ایــن طــور اســت 
درحالی کــه صدای یــک قهرمان فراموش نشــدنی در گوشــت 
کــه بعــد از عملیــات بــزرگ فتــح  زنــگ می زنــد؛  مــرد بزرگــی 
خونین شــهر،  در دل شــب به آن رزمنده جوانی که از خستگی 
و بی خوابی چند شب گذشــته می گفت و خودش را برای یک 
استراحت حســابی آماده کرده  بود، گفت: »آنجا، انتهای افق 
را می بینــی؟ مــن و تو بایــد پرچــم خودمــان را در انتهــای افق 
بزنیم. هــر وقت به آنجا رســیدی و پرچم را کوبیــدی، بعد برو 

راحت استراحت کن...«
با همین نگاه اســت که خســتگی، توقف و قناعــت به اهداف 
کوچک، بی معنا می شــود. بــا این نــگاه، تیتراژ پایانــی فیلم و 
شــعر زیبای »قاســم صرافان« هم جذاب تر می شــود؛ آنجا که 

بچه ها یک صدا می خوانند: 
»می ریم باال، باالتر

 از هر رؤیا، باالتر
 امروز هرجا که باشیم

 هستیم فردا باالتر...«     

امیررضامافی

نوجوان، نیاز به 
قهرمان دارد

برای داشتن واقعیت و جایگزین نشــدن فضای مجازی با عنوان واقعیت، 
به خیال نیاز داریم، زیرا مهم ترین چیزی است که ما را واقعی نگه می دارد. 
گر بتوانیــم خیال انگیز باشــیم و خیــال نوجــوان را دســتکاری کنیم، ایــن آن نقطه  ا
مفقودی اســت که ســینما به آن نیاز دارد. جامعه ای که خیال در آن نباشــد، جامعه 

خشنی می شود.
نوجوانان بخش مغفول جامعه ما هســتند، زیــرا آدم های تصمیم گیر و تصمیم ســاز 
ما، در خانه هایشان نوجوان ندارند؛ همین موجب شــده تا نوجوان امروز ما رها شده 
و بدون قهرمان باشد. ما با یک نسل نوجوانی روبه رو هستیم که از او غافل شده ایم 
و این موجب تنهایی او شده اســت. ترجیح این نسل این اســت که در یک انزوا و به 
دور از ارتباط انفســی با دیگران باشــند. نوجوان امــروز خیلی با ما صحبــت نمی کند، 
گویا خیلی دوســت ندارد با واقعیت روبرو شــود. اینهــا نیازمند قهرمان هســتند و این 

فیلم از این جهت اهمیت دارد که تالش دارد تا یک قهرمان نوجوان را بسازد.
برخی معتقدند که نوجــوان امروز نوجوان اســمارت فون )تلفن های هوشــمند( اســت. 
امروز دنیا هوشمند شده است و این یعنی من جهان را می توانم از دریچه ای دیگر ببینم.  
این یک مثال مشهور است که فاصله مخاطب و پرده سینما 50 متر است، بعد تلویزیون 
وارد شــد و فاصلــه اش با مخاطــب 5 متر شــد. بعــد از آن، کامپیوتــر آمد که فاصلــه اش تا 
مخاطب یک و نیم متر شد. سپس اســمارت فون ها آمدند که به بدن ما متصل شدند و 
کنسول های بازی و عینک های آن که ما را وارد دنیای مجازی کرد. وقتی ما وارد دنیای 
مجازی شویم و فاصله را از دست بدهیم، دیگر نمی توانیم محاط شویم و در نتیجه این 

تمایز را نمی توانیم درک کنیم و نوجوان امروز درگیر این مسئله است.
خالــق اثــر در واقــع خــودش را دارد بازنمایــی می کنــد. امــا نوجــوان امــروز خیلــی 
پیچیدگی هــای فکــری دارد. نکتــه مهــم فیلــم این اســت کــه نوجــوان امــروز ما به 
واســطه همین عدم فاصله اش با فضای مجازی منفعل اســت. مــدام در آن فضای 
مجازی در حال حرکت است و فعالیت هایش در حد الیک کردن، کامنت گذاشتن و 
ک کردن یک عکس است. اما نوجوان  کثر در حد تقطیع فیلم یا پا شیر کردن و یا حدا
این فیلــم هیچکــدام از ایــن ویژگی هــا را نــدارد. کارگــردان آن چــه در نوجوانی خود 
دوست داشــته ارائه کند، ذیل مضامین متعدد ذکرشــده قرار داده است و سعی کرده 
یک فیلم حماسی بســازد. در جاهایی از فیلم، درام می توانست قوی تر باشد. تعداد 

حادثه برای پیشبرد درام، زیاد است.
»منطقه پــرواز ممنــوع« در جشــنواره اصفهان پربیننــده شــده و این نشــان می دهد که 
نوجوان امروز ما نیاز دارد که قهرمان ببیند. درست است که فیلم از جهاتی ضعف جدی 
گر قرار باشد  دارد اما مخاطب نوجوان فیلم را می بیند و نسبت به آن شــوق و ذوق دارد. ا

فیلمی برای نوجوان امروز بسازیم باید زندگی نوجوان امروز را در آن نشان دهیم.     
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باز می دارد. بهترین مثال در ایــن رابطه ادبیات آمریکا 
و تأثیر سیاســت بر آن اســت. ادبیات این کشور همواره 
تحــت تأثیــر سیاســت غالــب در ایــاالت متحــده اداره 
می شــده و ایــن امــر بــر رونــق مجالتــی ماننــد »پاریــس 
ریویو« و جوایز مهم ادبی تأثیر بســیاری داشــته است. 
این امر نکته مهمی اســت که شــاید از چشــم بســیاری 

از عالقه مندان و عاشقان ادبیات پنهان مانده باشد.
کتــاب »خبرچین هــا« نوشــته جوئــل ویتنــی بــه تأثیــر 
سیاست های آمریکا بر رواج ادبیات در برهه ای خاص 

از تاریخ این کشور می پردازد. 
ویتنی در مقدمه اش بر این کتــاب توضیح می دهد که 
»کنگــره آزادی فرهنگی« تحــت حمایت مالی ســیا، در 
کنار حمایت نشــریاتی در بریتانیا، هند، آلمان، فرانسه 
و...، بــه پاریس ریویــو کمــک کردند تا نقشــی کوچک 
در رهبــری فرهنگی جنگ ســرد علیه شــوروی ها بازی 
کند... ما به شــکلی مبهم می دانیم که امروز رســانه ها 
اعالمــِی  خارجــِی  سیاســت  و  دولت هــا  بــا  همچنــان 
دولت ها رابطه دارند؛ این درک با پرده برداری از نقش 
کوچک پاریس ریویو در ایــن پرفورمنِس مخفِی عظیم 
تقویت می شــود که کشــوری را برای دو دهــه به پیش 

راند و آثار منفی اش هنوز به ما خط می دهد. 
در بخشی از این کتاب می خوانیم: 

هرگاه صحبــت از رابطه ادبیات با سیاســت می شــود، بالفاصلــه در ذهن بســیاری از 
مخاطبان، این ذهنیت شکل می گیرد که منظور از سیاست، علم سیاست به عنوان 
بــا  ارتبــاط  در  و  روزمــره  شــکل  بــه  آنــان  آنچــه  یــا  اســت،  فنــی  و  تخصصــی  مقولــه ای 
حکومت های شــان و احــزاب و گروه هــا و عقایدشــان، بــا آن برخورد دارنــد؛ یا از طــرف دیگر، 
وقتــی صحبــت از ادبیات می شــود، منظــور بیــان فنــِی معنویــت و اخالق انســانی، در گــذر از 

مفهوم زند گی و خود زندگی ا ست.
گرچــه در یــک بیــان تخصصــی، کامــاًل صحیــح و قابــل درک اســت، امــا در  ع نــگاه، ا این نــو
نظام منــد کــردن مفاهیــم عــالوه بــر اینکــه کمکــی بــه درک رابطــه بیــن ادبیــات و سیاســت 
نمی کند، که بــه دلیل نگاه تجریدی تنها، مــا را از فاصله گرفتن از منظــر، و دیدن کل پدیده، 

خبرچین ها

سیا چگونه ادبیات و فرهنگ را 
در سراسر جهان به خدمت گرفت

مائدهمرتضوی

کتـاب »خبرچین هـا« روایـت اسـتفاده ابـزاری حکومـت آمریـکا از فرهنـگ، 
جوایـز ادبـی، رسـانه های روشـنفکری و جریان هـای هنـری بـرای پیشـبرد 
مقاصـد سیاسـی اسـت. ایـن کتـاب، همچنیـن از سـوی دیگـر داسـتانی دربـاره تاثیـر 
رسـانه ها بـر افـکار عمومـی اسـت؛ حکایـت اینکـه چگونـه مجلـه »پاریـس ریویـو« 
و دیگـر مجله هـا از دهـه ۱۹۵۰ بـه بعـد توسـط سـازمان سـیا حمایـت مالـی شـده و 
مبـدل بـه نیرویـی شـدند تـا بـه نویسـندگان برجسـته آن دوران فشـار بیاورنـد کـه 
بـرای مخاطبانـی گرسـنه امـا از همـه جـا بی خبـر، پروپاگانـدا تولیـد کننـد. ایـن کتاب 
کـه بـا حـق کپـی رایـت برای ناشـر ایرانی ترجمه شـده اسـت مقدمـه ای اختصاصی 
از نویسـنده نیـز دارد کـه بـا بهره گیـری از ماجـرای کودتـای ۲۸ مـرداد سـال ۱۳۳۰ 
بـه تشـریح اقدامـات فرهنگـی ایـاالت متحـده آمریـکا در جنـگ سـرد پرداخته اسـت. 

گـزارش »سـازندگی« از ایـن اثـر را می خوانیـم.
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بنیانگــذاران  کــه  میــالدی   50 دهــه  اواخــر  و  اواســط  »در 
کــه خــود را  گروهــی  پاریس ریویــو بــه نیویــورک بازگشــتند 
ح کردند  روشــنفکران نیویــورک می نامیدند مباحثــی را مطر
که می توانست چشم انداز بلندمدت مجله نوپا را تحت تاثیر 
قرار دهد. روشنفکران نیویورک گروهی از چپ گرایان بودند 
که بــا مجلــه پارتیزان ریویــو مرتبــط بودنــد. آنهــا در بدترین 
کســازی سیاســی اســتالین در دهه 30 و همچنین بعد  بازه پا
از امضــای قــرارداد عدم تجــاوز توســط هیتلــر و اســتالین در 
ســال 1939 گرایش کمونیســتی خود را تکذیب کردند. این 
کتیک های شــوروی  روشــنفکران که به خوبــی از ماهیت تا
گاه بودنــد تحــت لــوای کمیتــه آمریکایــی آزادی فرهنگی  آ
که بنیــادی غیرانتفاعــی بود و بــه اختصار کمیتــه آمریکایی 
نامیده می شــد، مبارزه ای برای آرمان های ضدکمونیســتی 

آغاز کردند.«

     فاصله حقیقت با متن
ادبیــات آمریکا مقاطــع متفاوتی در طــول تاریخ خود داشــته 
است که متأثر از تاریخ سیاســی و اجتماعی و فرهنگی آمریکا 

بوده است. 
هر چند که بررسی تاریخ آمریکا به واسطه ادبیات مرسومش 
بــه دلیل فاصله ای کــه میان حقایــق تاریخی و متــون ادبی 

وجود دارد، کامل و کافی نیست.
 بســیاری از اتفاقات و ماجراهایی که روحیه اســتعمارگری و 
کنان  خ پوســتان )ســا خشــونت آمریکایی مانند قتل عام سر
اصلی قاره آمریکا(، برده داری سیاه پوســتان، شــورش های 
کــودکان، حمــالت  کارگــری و دانشــجویی، حقــوق زنــان و 
و تجاوزهــای ارتــش آمریــکا بــه ســایر کشــورهای جهــان و 

امثالهم در ادبیات رسمی آمریکایی جایی ندارند.
خبرچین ها کتابی مهم درباره بخشــی کوچک اما کلیدی از 

پیش تاریِخ این راهزنی فرهنگی است. 
دیگــر  و  »پاریس ریویــو«  مجلــه  چگونــه  اینکــه  داســتان 
مجله هــا از دهــه 1950 بــه بعــد توســط ســیا حمایــت مالــی 
و پشــتیبانی شــده و مبــدل بــه نیرویــی مرکــزی شــدند تــا به 
کــه بــرای  نویســندگان برجســته آن دوران فشــار بیاورنــد 
گانــدا تولید  مخاطبانی گرســنه امــا از همه جا بی خبــر، پروپا

کنند. 
در بخشی از این کتاب آمده اســت: »مطمئنًا فقط مجله ها، 
کتاب هــا و مطبوعــات نبودنــد کــه توســط مدیــران نهادهــا 
گــون، نیروی  کنترل می شــدند. اواســط دهه 50 بود که پنتا
دریایــی آمریــکا، شــورای امنیــت ملــی و شــورای هماهنگی 
عملیات، شــعاری برای پوشــش فیلم های هالیوود طراحی 
کردنــد: آزادی نظامــی. هیــو ویلفــرد ایــن اقــدام را این گونــه 
گاندا و متشکل  تعریف می کند: کمپینی برای پیشــبرد پروپا
کــه در ســال 1954 بــا هــدف ترویــج  از چندیــن نهــاد بــود 
ارزش هــای دموکراتیــک ســبک آمریکایــی در فرهنگ های 
خارجــی به وجــود آمــد به ویــژه در کشــورهایی کــه تهدیدی 
جدیــد در دوران جنــگ ســرد بــه شــمار می آمدنــد از جملــه 

آمریکای مرکزی، خاورمیانه و آسیای جنوب شرقی.«

کتــاب اطالعــات ارزنــده ای دربــاره پشــت پرده چــاپ  ایــن 
بسیاری از آثار ادبی و همچنین جوایز مهمی همچون نوبل 

به مخاطب خود می دهد. 
همچنیــن خواننده بــا مطالعــه این کتــاب بــه گرایش های 
سیاسی نویسندگان و مجالت محبوب خود اشراف ویژه ای 
پیدا می کند و از این طریق بــه درک عمیق تری از درون مایه 

آثار منتشرشده در یک برهه زمانی خاص می رسد. 
کتــاب  ایــن  از  ک  بــه بوریــس پاســترنا در بخــش مربــوط 
ک در ماه های آخر زندگی اش  می خوانیم: »بوریس پاســترنا
درحالی که میزبان مالقات کنندگان بسیاری از سراسر جهان 
بود کــه مطمئنــًا تمرکزش را بــه هــم می زدند، در تــالش بود 
تا نمایشــنامه اش با نــام زیبایی پنهــان را به اتمام برســاند. 
بــرای حکومــت شــوروی ایــن مالقات کننــدگان بین المللــی 
ع بودند. در میان آنهــا نقاش جوانی  نامطلوب و حتی ممنــو
ک هیومــز فرســتاده  ج پلیمتــون و دا کــه از طــرف جــور بــود 
شــده بود. الــگا کارالیل در ســال 1960 بــه پردلکینــو رفت تا 
مصاحبه ای بــرای بخــش ادبــی پاریس ریویو انجــام دهد. 
مصاحبه او نشــانه تــالش فصلنامه برای نجات ســمپوزیوم 
ک بــود کــه پلیمتــون در نظــر داشــت آن را در  بــزرگ پاســترنا
روزهــای بعد از اعــالم برنده جایــزه نوبل و بــا حمایت کنگره 
آزادی فرهنگی به اجرا بگذارد. پلیمتون می دانســت پس از 
ک بیشتر از همیشه مورد  اعالم نتایج اعتبار و امنیت پاسترنا

حمله قرار خواهد گرفت.«
کتــاب دارای مقدمــه ای اختصاصــی از نویســنده نیــز  ایــن 
کودتــای 28 مــرداد  کــه بــا بهره گیــری از ماجــرای  هســت 
ســال1330 بــه تشــریح اقدامــات فرهنگــی ایــاالت متحــده 

آمریکا در جنگ سرد پرداخته است. 
از دیگر نــکات جــذاب کتــاب پرداختن بــه سیاســت داخلی 
دیگر کشــورهای جهان از جمله کوبا از طریق ادبیات است. 
گ، منتقد برجســته لیبرال بارها  کسانی مانند سوزان ســانتا
کوبــا را در برخــورد بــا  کشــور  و بارهــا سیاســت های داخلــی 

زندانیان مورد انتقاد قرار داده است. 
در ایــن کتاب نیــز به روشــنی به ایــن مســاله پرداخته شــده 
گ، در ســال 2014 در مقالــه ای در  اســت: »ســوزان ســانتا
نیویورک تایمز، کوبا را به داشــتن بیشــترین زندانی محکوم 
ح می شــود کــه همــان روزنامه  کــرد. ایــن ادعــا در حالی مطر
در دهــه 1980 آمــار زندانیــان آمریــکا را بیــش از کوبــا نشــان 
می دهد. گارســیا مارکز در مقاالت دیگری که در ســال 2014 
برای مرگ او نوشــته شــدند، توســط فونتوآ و نیز رسانه های 
اصلی بــه اتهام بــه زنــدان انداختــن مخبریــن در کوبــا و نیز 
بــه  آمریکایــی  دموکــرات  رئیس جمهورهــای  کــردن  وادار 
ســتایش خودش به رغم نفرت بیــش از انــدازه اش از ایاالت 
متحده محکوم می شــود... امــا برخالف ادعاهــای فونتوآ، 

گارسیا مارکز هرگز از ایاالت متحده نفرت نداشت.«
این کتاب را می تــوان به مثابه نوعــی تاریخ ادبیــات در نظر 

گرفت، یک روایت سیاسی از تاریخ ادبیات. 
کتــاب کوچــه »خبرچین هــا« را بــا ترجمــه پرنــاز  انتشــارات 

طالبی و در 495 صفحه منتشر کرده است.     

اواسط دهه ۵۰ 
گون  بود که پنتا
یایی  نیروی در

یکا، شورای  آمر
امنیت ملی و 

شورای هماهنگی 
عملیات، شعاری 

برای پوشش 
فیلم های هالیوود 

طراحی کردند: 
آزادی نظامی. 
یلفرد این  هیو و

اقدام را این گونه 
یف می کند:  تعر

کمپینی برای 
گاندا  پا پیشبرد پرو

و متشکل از 
چندین نهاد 

بود که در سال 
۱۹۵۴ با هدف 

یج ارزش های  ترو
دموکراتیک 

یکایی  سبک آمر
در فرهنگ های 

خارجی به وجود 
آمد
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و اضافــه کــردن بخش هایی دیگر بــه این کتاب، ویراســت 
دوم آن را غنی تر و جذاب تر از گذشته آماده و منتشر کرده اند 
تا هم به غنــای این اثــر افزوده باشــند و هم نــکات تاریک و 

مبهم جدیدی در این ماجرا را روشن کنند.
کتــاب  کلــی بــر  کتــاب مقدمــه ای  نویســنده در فصــل اول 
می نویســد و تالش دارد تا نشــان دهد که چرا چیــزی که وی 
از آن با عنوان یک »نســل کشــی« در تاریخ ایران یاد می کند، 
کید دارد  کنون مغفول مانده اســت. »محمدقلی مجــد« تا تا
کــه دولــت انگلیس کــه بــه زعــم نویســنده عامل اصلــی این 
قحطی است، همچنان از انتشــار حقایق درباره این قحطی 
سرباز می زند و تمام تالش خود را بر این استوار کرده است که 

ردایی از سکوت بر حقیقت یک نسل کشی در ایران بکشد.
کتــاب، تــالش نویســنده، توصیــف  در فصــل دوم و ســوم 
وضعیت ایران در جنــگ جهانی دوم و نقــش قحطی بزرگ 
بر مرگ ده هــا هزار ایرانی اســت. نویســنده در ایــن دو فصل 
ســعی می کند تا نشــان دهــد قحطی بــزرگ چگونــه و به چه 
خ داده اســت. گزارش هــای توصیفــی روزنامه های  دلیلی ر
ایــران در دوران قحطــی، اشــاره بــه نامه هــا و اســناد مربوط 
بــه دوران قحطــی و روایــات ســفرنامه نویســان و مقامــات 
کنســولی و مستشــاری غربی در ارتبــاط با قحطــی، مطالبی 

شیرین، خواندنی و جذاب این فصل هستند.
از  اســت جمعیــت شــناختی  فصــل چهــارم، محاســبه ای 
ســوی نویســنده کتاب برای اثبات این مدعا کــه به واقع نه 
چند هزار نفر که بــر طبق بــرآورد وی »حدود 8 تــا 10 میلیون 
ایرانی« و معادل »نیمی از جمعیت ایــران« در قحطی بزرگ 

کتاب »قحطی بزرگ« نوشــته »محمدقلی مجد« اثری اســت ارزشمند و تحقیقی که 
تالش دارد تا نشــان دهد چگونه قحطی بزرگ حاصل از جنــگ جهانی اول، نیمی از 
ح شــده در این  جمعیت ایران را به کام مرگ کشــانده اســت؛ هرچند که برخی ادعاهای مطر

کتاب، قابل نقد و بررسی است.
روزهــای مابین ســال های 1296 تــا 1298 هجــری شمســی را می تــوان یکی از ســخت ترین 
روزهــای تاریخ معاصــر ایران دانســت. روزهایی کــه به رغم اعالم رســمی بی طرفــی ایران در 
جنــگ جهانــی اول، بخش هایــی از ایــران تبدیــل به میــدان جنــگ نیروهــای نظامی دول 
متفق و متحد شــد و قحطی و ویرانی، ایــران را در برگرفت. روزهایی که اغلــب از آن با عنوان 
»دوران قحطــی بزرگ« یــاد می شــود و برآوردها نشــان از مرگ ده هــزار ایرانی بر اثر گرســنگی 
کنون آثار تحقیقی چندانــی درباره این قحطی و دالیل بــروز آن در ایران  دارد؛ با این وجــود تا
منتشر نشده اســت. می توان گفت ویراســت دوم کتاب »قحطی بزرگ: نســل کشی ایرانیان 
در جنگ جهانی اول« نوشــته »محمد قلــی مجد« یکی از معــدود آثار به رشــته تحریر درآمده 
درباره ایــن فاجعه و نگاهی اســت مســتند و تحقیقی بــه واقعه ای کــه زندگی ایرانیــان در آن 
دوران را به شــدت تحــت تأثیر خــود قــرار داد. ایــن کتاب اثری ارزشــمند اســت کــه می تواند 
تصویری کامل از این فاجعه دوران معاصر را به ایرانیان نشــان دهد. فاجعه ای که امســال، 

صدمین سالگرد پایان آن است.

     ساختار کلی 
ویراســت دوم کتاب »قحطی بزرگ: نســل کشــی ایرانیــان در جنــگ جهانــی اول« به همت 
»موسســه مطالعــات و پژوهش هــای سیاســی« ایــران، در هشــت فصــل و 376 صفحــه، بــا 

ترجمه »محمد کریمی« و در 2 هزار نسخه به زیور طبع آراسته و روانه بازار شده است.
مترجم در مقدمه خود در ابتدای کتاب اشــاره می کند که این اثر ابتدا در ســال 2003 میالدی 
و به زبان انگلیســی به چاپ رســید و پس از آنکه توانســت توجهات بســیاری را به خود جلب 
کنون  کند، توسط همین مترجم به فارسی ترجمه شــد. در ادامه مترجم یادآوری می کند که ا
و پس از گذشــت حدود یک دهه، نویســنده و مترجــم با اضافه کردن اســناد و شــواهد جدید 

قحطی بزرگ

روایت معتبر
 از یک واقعیت تاریخی تلخ

بهروزاشرفسمنانی
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کید نویسنده  جان خود را از دســت داده اند. این رقم بنا بر تا
بیــش از تلفــات دو طــرف جنــگ جهانــی در میــدان جنــگ 
بوده اســت و رقمی اســت که می تــوان از آن بــه عنوانی یکی 

بزرگترین نسل کشی دوران معاصر در تاریخ یاد کرد.
فصــول پنجــم و ششــم کتــاب، بازگشــتی اســت دوبــاره بــه 
روایت تاریخی ماجرای قحطی و نویســنده کتاب، اسنادی 
دیگر از این قطحی را منتشــر می کند. در فصــل هفتم کتاب 
هم نویســنده به بحث دربــاره نقــش روس هــای و ایرانیان 
کید دارد کــه به طــور حتم نه  در ایــن قحطــی می پــردازد و تا
روس ها، نــه ایرانی ها و نــه حتــی نیروهای عثمانــی، نقش 
قابــل توجهــی در ایــن قحطــی نداشــته اند و عامــل اصلــی 
قحطــی، نیروهــای نظامــی انگلیســی بوده انــد. در فصــل 
هشتم نیز نویسنده به دوران پایان جنگ می پردازد و اشاره 
ح ادعــا علیه دولت های  می کند که تــالش ایرانیان برای طر
غرامــت  گرفتــن  و  »ورســای«  صلــح  کنفرانــس  در  غربــی 
بی نتیجــه می مانــد و ایرانیــان قــادر نیســتند حــق خــود را از 
دولت هــای غربی بگیرنــد و در نهایت این پرونده به دســت 

فراموشی سپرده می شود.

     منابع دست اول
کتاب قحطی بزرگ، اثری ارزشمند و تحقیقی عالی و علمی 
خ برجســته معاصر اســت. اســناد منتشــر  از ســوی یــک مــور
شــده در کتاب همگــی دســت اول و معتبــر هســتند و به نظر 
کتــاب یکــی از جذاب تریــن تحقیقــات  می رســد نویســنده 
ســال های اخیر در تاریخ معاصر ایران را صورت داده اســت. 
اثر مذکور را می توان اثری شــیرین و خواندنی دانســت که در 
ح شــده و اســناد ارائه شــده توســط  آن ادعاهایــی بزرگ مطر

نویسنده برای اثبات این ادعاها کافی به نظر می رسند.
و  هســتند  مناســب  و  روان  آن  ترجمــه  و  کتــاب  زبــان 
بخش هایی از کتاب بســیار نفس گیر است. می توان کتاب 
مذکور را اثری دانســت که خوانــدن آن برای هــر ایرانی اهل 
مطالعه ای ضروری اســت و داده های این کتاب را می توان 
بــرای اســتفاده دانــش آمــوزان و آشــنایی بــا حقایــق تاریــخ 

معاصر ایران، وارد کتاب های درسی نیز کرد.
کتــاب قحطــی بــزرگ اندکــی نامنظــم اســت.  امــا ســاختار 
برخــی مباحــث در کتــاب، چندبــاره تکــرار می شــوند، نحوه 
ارائــه اطالعــات در بخش هایــی از کتــاب نامنســجم به نظر 
می رســد و بخش پایانی کتاب نیز به نوعی رها می شــود. در 
این بخش اســت که خواننده احســاس می کند بحث کتاب 
گویا ناتمام اســت و نویســنده کتاب هیچگونه جمع بندی و 

نتیجه گیری در این بخش پایانی ارائه نمی دهد.
نکتــه دیگــری کــه در ایــن کتــاب قابــل تأمــل و چــون و چرا 
کیــد نویســنده بــر نقــش دولــت انگلیــس در بــروز  اســت، تا
قحطی بزرگ اســت. به نظر می رســد با آنکه در بخش هایی 
کتــاب، نویســنده بــه اجبــار نقــش محتکــران ایرانــی یــا  از 
عامــالن روس و عثمانــی در بــروز قحطی را مــورد اشــاره قرار 
کیــد دارد که تنها و تنها دولت انگلیس  می دهد؛ اما باز هم تا
عامــل قحطــی اســت. ایــن اصــرار بــر نقــش مطلــق دولــت 

انگلیــس قابــل نقد اســت؛ هرچنــد این نکتــه کــه نیروهای 
نظامی انگلیس یکــی از عوامــل اصلی بروز قحطی و نقشــی 
انکار نشــدنی در این قحطــی دارند؛ بایــد پذیرفــت؛ اما تنها 

عامل بروز قحطی نبوده اند.
نویســنده امــا بــه ارتبــاط قحطــی بــزرگ بــا شــرایط سیاســی 
بــر  تأثیــر آن  پایــان قحطــی و  از  پــس  ایــران  و اجتماعــی 
قدرت گیری رضاخــان نیز اشــاره نمی کند. هرچنــد که تمرکز 
کــه  اصلــی نویســنده بــر واقعــه قحطــی اســت؛ امــا می شــد 
نویســنده کتاب به آثار و تبعات ماندگار این قحطی بر تاریخ 

سیاسی و اجتماعی ایران نیز می پرداخت.

     اثری برای آغاز راه
به نظر می رســد انتشار ویراســت جدید کتاب قحطی بزرگ، 
می توانــد موضوعی باشــد بــرای نــگارش ده ها پایــان نامه و 
اثــر تحقیقــی دیگــر دربــاره دوران قحطــی مذکــور در ایــران. 
محققیــن حــوزه جمعیــت شناســی می توانند نظــرات مجد 
دربــاره مــرگ حــدود 8 تــا 10 میلیــون ایرانــی را مورد بررســی 
مجدد قرار دهند و به آزمون بگذارند تا مشــخص شود که آیا 

این ادعا درست است؟
در عین حال این فرصت برای اندیشمندان علوم اجتماعی 
و علوم سیاســی نیز مهیا اســت کــه بار دیگــر دربــاره تاثیرات 
ایــن قحطی بــر تحــوالت سیاســی ســال های بعــد در ایران، 
پژوهش هــای ارزشــمندی را صــورت دهنــد و به پاســخ این 
سؤال برسند که آیا قحطی بزرگ را می توان منشاء تحوالتی 
اساســی در نظــام سیاســی و اجتماعــی ایرانیــان دانســت یــا 
خیر؟ براســاس یافته های ایــن کتاب می توان این پرســش 
ح کــرد که آیــا قحطی بــزرگ در رســیدن رضاخــان به  را مطــر
قدرت و همراهی بخشــی از صاحب نفوذان، نقشــی اساسی 

را ایفا کرده است؟
در تحقیقات بعدی به حتم باید به این پرســش پاسخ داده 
گر قحطی بزرگ به راســتی نیمــی از جمعیت ایران  شــود که ا
را به کام مــرگ فرو برده اســت، چرا با وجود حیات شــاهدان 
آن در ســال های بعــد و با وجــود اختــالف تاریخــی حکومت 
پهلوی بــا حکومــت قاجــار و تــالش حکومــت پهلــوی برای 
نقــد حکومــت قاجــار، هرگــز دربــاره آن قلــم فرســایی نشــده 
اســت و نویســندگان و محققیــن در دوران گذشــته، بــه آن 
نپرداخته انــد؟ آیــا توطئــه ای سیاســی در کار بــوده اســت یــا 
ایرانیان قصد آن را داشــته اند تا تاریخ تلخ گذشته خود را به 

غبار فراموشی بسپارند؟
همچنیــن کتــاب قحطی بــزرگ، فرصتی اســت بــرای فیلم 
نویســان  نامــه  فیلــم  و  هنرمنــدان  گران،  ســینما ســازان، 
برای آنکــه به یکــی از تلخ تریــن تجربیات تاریخــی ایرانیان 
بپردازنــد. ایــن کتــاب روایــت دســت اولــی از یــک واقعیــت 
کنــون جز چند  تاریخــی تلخ را عرضــه می کند، بــا این حال تا
کنده و چند اشــاره در برخی آثار تلویزیونی،  اثر ســینمایی پرا
ماجرای قحطی بزرگ هنوز در پرده ســکوت و فراموشی قرار 
دارد و انتشار ویراســت دوم این کتاب، فرصتی مغتنم برای 

بررسی برخی از حقایق تاریخی دوران معاصر است.     

 کتاب قحطی 
بزرگ، فرصتی 

است برای 
فیلم سازان، 
گران،  سینما

هنرمندان و فیلم 
یسان  نامه نو
برای آنکه به 

ین  یکی از تلخ تر
یخی  تجربیات تار
ایرانیان بپردازند. 
این کتاب روایت 

دست اولی از یک 
یخی  واقعیت تار

تلخ را عرضه 
می کند، با این 

کنون جز  حال تا
چند اثر سینمایی 

کنده و چند  پرا
اشاره در برخی 
یونی،  یز آثار تلو
ماجرای قحطی 

بزرگ هنوز در 
پرده سکوت و 

فراموشی قرار دارد
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     خدمتکارها
کت، نویســنده آمریکایی آن را نوشــته و در ســال  خدمتکارها نام رمانی اســت که کاترین اســتا
کت است که نوشتن آن پنج سال  2009 منتشر شده است. خدمتکار اولین رمان کاترین اســتا
طول کشــیده و 60 ناشــر آن را برای چاپ نپذیرفتند، تا اینکه ســرانجام در ســال 2009 منتشــر 

شد. داستان در شهر جکسون و می سی سی پی در سال های 1962-1964 روی می دهد. 
در ایالت جنوبی می سی سی پی به شدت نژادپرست، زندگی رنگین پوستان و سفیدپوستان 
درهم تنیده شــده اســت. کتــاب در طبقــه متوســط و ثروتمنــد سفیدپوســت جامعــه و در کنار 
خدمتکارهای رنگین پوســت و خانواده های آنان می گذرد. رمان ساختار روایتی تکه تکه ای 
دارد. چند شــخصیت کلیدی، هرکدام فصل هایی را برای ما روایت می کننــد و این روایت ها، 
در کنار اخبــار و گزارش هایــی که جابه جــا درون رمان جــای گرفته، بــه خواننده ایــن اجازه را 
می دهد تا خــود تصمیم بگیــرد در روایــت داســتانی چه می گــذرد. آدم هــا می آینــد و می روند، 
مکان ها عوض می شوند و از یک ماجرا، تفسیرهای کاماًل متفاوتی عرضه می شود، اما ساختار 

کلی داستانی یکی است؛ خدمتکارها و روزگار آنهاست.
کت در مؤخره خــود بر کتاب می نویســد: »بــا اطمینــان می توانم  همان طــور که کاتریــن اســتا
بگویم که هیــچ کس در خانــواده مــن هرگــز از دیمیتری نپرســیده بود سیاهپوســت بــودن در 
می سی سی پی و کار کردن برای خانواده سفید ما چه احساســی دارد. هرگز به ذهنمان خطور 

نکرد، بپرسیم. روال معمولی زندگی همین بود.
چیزی نبود که مردم احساس کنند ملزم هستند بررسی و تحقیق کنند. سال ها آرزو می کردم 
کاش آنقــدر بزرگ و عاقل بودم تا از دیمیتری این ســؤال را بپرســم. وقتی 16 ســالم بود، مرد. 
ســال ها، پیش خودم تصور می کردم پاســخش چه می توانست باشــد و به همین خاطر است 

که این کتاب را نوشتم.« 

     دختر سیاه، دختر سفید
15 ســال از مــرگ مرمــوز مینــت ســوئیفت، دختــر 19 ســاله سیاهپوســت، دانشــجوی ممتــاز 
بورســیه کالج نمونه اســچایلرو می گــذرد و حــاال هم اتاقی ســابقش جنــا میده، به طور رســمی 

آسیب شناسی آن اتفاق را بررسی می کند.
هم زمان با بازســازی فضای شــلوغ، متشــنج و بحث برانگیز کالــج در آن دوره تحصیلی، جنا 
زندگی خود را نیز به عنوان دختر یک وکیل مشــهور رادیکال دهه 1960 که موکلینش به خاطر 
فعالیت های ضد جنگ ویتنام و مبارزه علیه دولت مرکزی، تحت تعقیب ماموران اف  بی آی 
بودند را بازســازی می کند و.... کتاب دختر ســیاه، دختر ســفید، عنوان رمانی است از جویس 
کرول اوتس، نویسنده آمریکایی با درونمایه ضد تبعیض نژادی که وقایع آن در دوران ریاست 

خ می دهد. جمهوری نیکسون در ایاالت متحده ر

غمگین اما جسور
معرفی شش کتابی که به جنگ نژادپرستی رفته اند

عاطفهجعفری

کت      نویسنده:  کاترین استا

     سال انتشار:   2009

     نویسنده:  جویس کرول اوتس

     سال انتشار:   2009

اشاره رهبر معظم انقالب در یکی از سخنرانی ها کافی بود تا کتاب ریشه ها به جمع رمان های خارجی پرفروش بیاید و نشان داد مخاطبان به این نوع از 
ادبیــات عالقه مند هســتند. این رمان به لحــاظ تاریخی، روایتگر جنگ های اســتقالل و تشــکیل ایــاالت متحده آمریکا، شــورش های بــردگان، جنگ 
کید شده است. غالبًا از این کتاب ها  داخلی و لغو برده داری است. فرهیختگان در این گزارش به کتاب هایی پرداخته است که به موضوع نژادپرستی در آنها تأ

اقتباس سینمایی هم انجام گرفته است.
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     ریشه ها
ریشــه ها، حماســه یــک خانــواده آمریکایــی و نوشــته الکــس هیلــی، نویســنده معاصــر 
کانــش را به تصویر می کشــد.  آمریکایی اســت. او در ایــن داســتان، زندگی خانــواده و نیا
پیام محوری این داستان، وضعیت نابسامان آمریکاییان آفریقایی تبار و بیان رنج ها و 

کاستی های زندگی آنها در دوران برده داری و پس از آن است.
در نگاهی دقیق تر، نویســنده به شناســاندن مفاهیم تبعیض نژادی، بردگی، بیگاری و 
زیر تملک دیگران بودن می پردازد و آن را محکوم می کند. این نیمه مستند که به شکل 
رمان نوشته شده و بیانی واقع گرایانه دارد، با تولد قهرمان اصلی داستان کونتا کینته در 
دهکده ای مسلمان و در قاره آفریقا آغاز می شود. او با فرهنگ سنتی رشد می کند و زندگی 
آرام و بی دغدغــه ای را به همراه خانواده و قبیله اش می گذراند. امــا تراژدی از جایی آغاز 
می شــود که بازرگانان برده، او را غافلگیر می کننــد و می ربایند. او به همــراه عده ای دیگر 
در بدترین وضع با کشــتی های تجارت َبرده به آمریکا ُبرده می شود و به فروش می رسد. 
کونتــا کینته در آمریــکا متحمــل رنج های بســیاری می شــود. او که تــا پیش از ایــن آزاد و 
شــرافتمندانه زندگی کرده اســت، باید صبح تا شــام عرق بریزد و کار کند و ناظر تصاحب 
دسترنجش به دست دیگران باشد. او در آغاز زبان انگلیســی نمی داند و به سایر بردگان 
ســیاه، با نظر تحقیر روبه رو می شــود و از این رو همه از او کناره می گیرند. او که مسلمانی 
باورمند و مقید اســت، عقیــده دارد که این بردگان از اصل و ریشــه خویــش فاصله گرفته 
و سرسپرده سفیدپوســتان شــده اند، اما به تدریج زبان انگلیســی را می آموزد و درمی یابد 

اینان هرگز در آفریقا نبوده اند و برده زاده اند.
علیرضــا فرهمنــد مترجــم فارســی کتــاب ریشــه ها، در مقدمــه آن نوشــته اســت: »ریشــه 
همیشــه ناپیداترین، اساســی ترین و مهم ترین قســمت درخت اســت... من می پندارم 
مفهوم ریشــه از نگاه الکس هیلی تمامی ســیاهان و بردگانند که از آفریقــا این قلب تپنده 
زمین برکنده شدند و در جایی دیگر نشــا گشتند. ریشه ها سیاهانند که درخت استقالل و 
عظمت اقتصادی آمریکا را تا به این درجه از رشــد و برومندی رســاندند. اما نکته در این 
اســت هر چه آنها عمیق تر در ژرفای زمیــن فرو رفتند، ســفیدها فراتر و باالتر آمدند و شــاخ 
و برگشــان بیشــتر باال گرفــت؛ و دریغ که هیــچ میــوه ای از این باغ پــر بار نصیــب بانیان و 

باغبانان این درخت نگشت.«

     ماجراهای هاکلبری فین
رمانی اثر مارک توین اســت که در ســال 1884 برای اولین بار چاپ شــد. این کتاب در پی 
کلبری فین نوجوانی است که از پدری الکلی متولد می شود.  رمان تام سایر، منتشر شد. ها
پدرش بعد از چند سال گم شــده و بعد او با تام سایر دوست می شود. ســپس او را به دست 
فردی به نام بیوه می ســپارند. او همراه با خواهرش، دوشــیزه واتســون زندگی می کند که 
ک  کلبری فین باالخره به روستایشان می آید و ها یک برده سیاه به اسم جیم دارد. پدر ها

ک پس از چند روز از آنجا فرار می کند و.... را به کلبه ای وسط جنگل می برد. ها
تعریف ارنســت همینگــوی که دربــاره این کتاب نوشــته اســت، بــرای آن کافی باشــد: 
کلبــری فیــن، بهتریــن کتابــی اســت کــه تــا بــه حــال داشــته ایم. تمام  »ماجراهــای ها

داستان های آمریکایی از آن بیرون آمده اند. چیزی پیش از آن نبوده است.«

غ مقلد      کشتن مر
غ مینا، رمانی نوشته هارپرلی، نویســنده آمریکایی در سال  غ مقلد یا کشــتن مر کشتن مر
1960 میالدی اســت. هارپرلی برای نوشــتن ایــن رمان در ســال 1964 میــالدی، جایزه 
غ مقلد پنج هزار نسخه بود.  پولیتزر را به دست آورد. تیراژ نخستین چاپ رمان کشتن مر

غ مقلد شامل بی عدالتی نژادی و کشتار بی گناهان است. تم اولیه کشتن مر
داســتان رمان از زبان دختری سفیدپوست و کم سن وسال به نام اســکاوت فینچ روایت 
می شود. دختری که درحال رشد است و دوست دارد همه چیز را تجربه کند. اسکاوت در 
ح مفصلی از پیشینه خانوادگی و سپس شهر و محل زندگی ارائه می کند.  ابتدای رمان شر
کم بر شهر -می کمب- هم صحبت کرده و به  از همسایه های عجیب و غریب و از جو حا

طور کلی فضای جامعه را به ساده ترین شکل ممکن و با زبانی شیرین بیان می کند.

     نویسنده:   الکس هیلی

     سال انتشار:   1976

     نویسنده:  مارک توین

     سال انتشار:   1۸۸4

     نویسنده:    هارپرلی

     سال انتشار:   1960
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ســه تایی تنــگ هــم می نشــینیم. متــرو پــر از کوله های 
ج سرحال و  رنگی و بساط ناهار است. سودابه تا خود کر
خندان، انــگار ُکن پیــک نیک. فتانه امــا خود من اســت، دل ُپر 
وکــج خــو. بچه هــا تــوی ایــن ســن ها بــه ننــه باباشــان افتخــار 
نمی کنند. شــیرینی و دســته بزرگ مــوز را می گــذارم روی پاهام، 
کنار پالســتیک قرص های تــازه ای که دیــروز برات از هــالل احمر 
گرفته ام. غذا که درســت نمی خوری. روز بــه روز آب می روی. کو 

آن سرشانه های پهن که طناب را عین جرثقیل باال می کشید؟
فتانه کتابش را بســت و خودش را روی زانو جلو کشــید: بابایی، 

خب می ماندی تا جرثقیل ها برسند.
گفتی: مصدوم بــه چهار تا نفس بنــد بود بابا جانم. تا خود شــهر 

آمل ترافیک. بمانم واپس کی؟
 و نگاهم کردی که چرا این چیزها را به بچه ها گفته ام.

پرسیدم: شانه ها؟
 سرت را بردی توی ســینه و گفتی همین جا، همین جا. پاهام را 

فشار دادم و قولنج ات قریچ صدا کرد.
کــه هــر وقــت  ســرخیابانتان یــک فروشــگاه تابلــو فــرش هســت 
ح های  می رســیم، به دل ســودابه، می ایســتیم رو به روش و طر
تازه را نگاه می کنیم. ضامن آهو... شام آخر، شاعر جوان. پاسور 

باز و همین که من دارم می بافم، گودیبا.
ح قالی های قیمتی، هیچ وقت عکس  فتانه می گوید: چطور طــر
صورت اســتخونی یــک مریض ســی پی نیســت یا حتا یــک بچه 

بی موی سرطانی؟
مــوز را از دســتم بیــرون می کشــد. نگاهــش می کنم: بابــات فقط 

غلظت خونش باالست. همین روزها مرخص می شود.
فتانــه قوطی رانــی را با گوشــه پــا پــرت می کند ســمت پیــاده رو: 

اعصاب و روان مادر من. اسمش را الاقل یاد بگیر.
تا برســیم هــزار بــار پریــده بــه ســودابه. بیخــود دنبــال خودمان 
کشاندمش. سر خود شده. نخواهد به دل خودش کاری بکند، 
دق می دهــد. این اخــالق هاش رفته بــه خودت. هــر چی گفتم 
خب همین دم دســت ها کمک برســان. حتمن بایــد بروی دل 

خطر؟ گفتی نجات جان آدم ها مسخره بازی است؟

گودیوا

داستانی از نویسنده شرکت کننده
در اردوی هالل احمر

فاطمهقدرتی

خ می دهد، حرف می زند  ســپس از مدرســه و اتفاقات عجیبی که ر
و نشــان می دهد وضعیت جامعه ایده آل نیســت و فقــر گریبانگیر 
عده زیادی از اهالی اســت. اما مشــکل اصلی در شــهر می کمب فقر 
نیست، مشــکل، دیدگاه اشــتباهی اســت که بین آنها وجود دارد. 

غ مقلد در دو بخش نوشته شده است. کتاب کشتن مر
بخش اول شــامل توصیف فضای کودکــی و بازی های اســکاوت، 
برادرش جیم و دیل دوســت آنهاســت. بخــش دوم کتاب، بخش 
اصلــی و کلیــدی رمان اســت. در شــهر کوچــک می کمب مــردم دید 
کــه اتیکــوس عالوه بــر اینکه  خوبی بــه خانــواده فینــچ ندارند، چرا
آشــپز خانه اش زنی سیاهپوســت اســت، وکیل مردی سیاهپوســت 
نیز هســت. چیزی که مردم شــهر نمی توانند دلیــل آن را درک کنند 
ح می شــود که چــرا یک سفیدپوســت وکیل  و مدام این ســؤال مطر
مردی سیاهپوست است؟ اتهام وارد شده به مرد سیاهپوست -توم 
رابینسون-تجاوز اســت. اتیکوس به وضوح می داند که این اتهام 
درســت نیســت، اما در زمانی که تبعیض نژادی بیــداد می کند، کار 

به همین راحتی نیست و باید برای به دست آوردن حق جنگید.
جملــه  از  دادگاه  در  او  صحبت هــای  و  اتیکــوس  تالش هــای 
غ مینا اســت که باید  قســمت های به یاد ماندنی کتاب کشــتن مر
خواند و از آن یاد گرفت. در سال 1962 میالدی، رابرت مولیگان، 
فیلمــی را بــا همیــن نــام از روی آن ســاخت. در نظرخواهی هــای 
عمومــی، همــواره از ایــن فیلــم بــه عنــوان یکــی از محبوب تریــن 

گران سینما نام برده می شود. فیلم های تمام عمر تماشا

     از اعماق تاریکی
اثری از اشــلی هوپ پرز، کتابی که داســتان تفکربرانگیــزی دارد و 
به حادثــه تلــخ انفجار مدرســه نیوالنــدن آمریــکا در ســال 1937 و 
کم بر آن دوران و عشــقی که بر ســر  حقایقی دربــاره نژادپرســتی حا
کام ماند، می پــردازد. ایــن کتاب، جایــزه بهترین  این موضوع نــا
کتاب ســـال 2016 را در ادبـیات و هـمچـنین جـــایزه کتاب توماس 

ریو را دریافت کـرده اسـت.
نیویورک تایمز، این رمان را »یک داســـتان چندالیه از خط قـرمزها، 
عشــق و مبارزه نامید، جایی که تراژدی، واقعیت و تبعیض نژادی 
مــا را می بلعــد.« از اعمــاق تاریکی، داســتانی اســت دربــاره تبعیض 

نژادی، عشق، خانواده و اجباری که مردم را به نابودی کشاند.      

     نویسنده:   اشلی هوپ پرز

     سال انتشار:   2016
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حاال همــان آد م هــا آمدند حالت را بپرســند؟ همان هــا که وقت 
آتــش گرفتِن دلشــان نفرینت کردنــد، همان ها که صداهاشــان 
کــه  شــب و روز هــوار می شــود تــوی ســرت. اصلــن همان هــا 

نجاتشان دادی آمدند حال امروز ما را ببینند؟
ایــن یکــی را ببیــن. طرحش عیــن فرش خودم اســت با حاشــیه 
قرمــز. ایــن روزهــا فرش ها نقشــه ندارنــد. با شــماره رنگ هــا باال 
ح یــک زن؟ این  می روند. حاال حتمــن ببینی می گویــی چرا طر
هم که لخت نشسته روی اســب، واویال... فتانه راست می گوید 
که مــردم فقــط عکــس قهرمان هــا را می خرنــد. بهــش می گویند 
ح ها به موج بازار می فروشــد. این یکی هم  گودیبا. چه کنم؟ طر

خوب فروشی دارد!
ج می زنــم، گاهــی هــم قالی هــا را پشــت و  از وقتــی خــودم دارم ر
کار، پشتشــان را دســت می کشــم.  رو می کنــم و عیــن یــک بلــد 
دســتباف بودنشــان را محــک می زنــم. خــودم را. طوبــا خانــم 
می گوید از نامنظمی ردیف ها، از گره ها، از همان نظم یکدستی 
که فقط توی ماشینی ها پیداســت. می گوید کار دست، کار هنر 
که بــی عیــب نیســت. می گوید همیــن هــم بهــش ارزش و اعتبار 

می دهد.
عین خودمان که حاال یکدســت نیســت زندگی مان. این ماه ها 
که نیستی از کلی گره زندگی جا مانده ایم. طاقت بیاوری همین 
روزهــا همه مــان از اینجا خــالص می شــویم. جای نبــودن هات 
ســوراخ مانــده روی قالــی زندگیــم. هر کــدام هــم یــک قیمتی از 

اصل زندگی مان کم کرده... یعنی دوباره می شویم روز اول؟
فتانه زنگ ســاختمان را ســه چهار بار می زند. دســتش را آرام از 
ج برداشــته.  روی لب هــاش پاییــن می کشــم. پوســتش را یک ر
مرد، بی حوصلــه پشــت درب آهنــی اول را انداختــه و نگاهمان 

می کند. هزار بــار هم که بیاییم، َمنگ، انگار روز اول. کیســه موز 
و کیک ها را تند می گیرد و می برد تو. دســت بچه ها را می گیرم. از 
کوچه باریک خودمان را می کشــیم تــا درب آهنی دوم. از وســط 

ساختمان های نیمه کاره و دیوارهای بلند با حفاظ آهنی.
اعتبــاری بهشــان نیســت. یکدفعــه راه می افتند، خــدا هم جلو 
دارشان نیســت. نمی دانم این قدرت از کجا می آید که یکدفعه 
همیــن دیــوار را راســت می رونــد بــاال. اجبــار دارم و انــکار. اجباِر 
آوردن بچه هــا و انکاِر پــدری که این روزها شــبیه هیــچ قهرمانی 
نیســت. هــر هفتــه پاهــام را می کشــم روی صبــح ســمج ایــن 

جمعه های کوفتی تا از این لعنت خانه آزادت کنم.
دلواپس نباش. از وقتی خودم توی خانه دار قالی زده ام ســر ماه 
غ اضافــی می ماند  لنگ داروها نیســتیم. یکی دو بســته هــم مر
خ زندگی می چرخد، شــکر. آن وقت ها  توی فریزر. همین که چر
هم که بودی، نبــودی. بوی جوراب هات بــود و قاب ها و عکس 
قهرمانی هــات، خــودت نــه. دلمــان به همــان نبودنــت خوش 

بود.
گفتم: پــس کو عکــس بابات کــه آن همه تقدیر شــد؟ چــرا آنها را 

نچسباندی روی دیوار؟
فتانه با غیض بریــده روزنامه ها را از روی دیوار کنــد و مچاله کرد 

توی سطل.
زنگ خطرهای پایگاه شــده بــود آفت جانش. گفتــه بودی حق 
نداری از کارم برایشــان قصــه بگویی. گفتم چشــم. نگفتم با هر 
ســقوط، با هر تصادف، با هر خودکشــی، با هر زلزله تو ســوختی، 
من نشســتم به ِگل. قصه ها را نگفتــم. کاش گفته بــودم. فتانه 

می گوید مردم فقط عکس قهرمان ها را می خرند.
کــه قریــچ بــاز می شــود هــول می ریــزد بــه دلــم. منتظــر  در دوم 
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فرهنگ و هنر

اســتقبالت نیســتم. منتظرهیچ چیــز تــازه ای هم. نــه بازوهای 
گشوده و نه سر روی شانه. ســرها که از پشت شیشه های حفاظ 
شــده، پیدا و ناپیدا می شــود ســودابه خودش را می چسباند به 

پاهام. با دست محکم می گیرمش.
گاه وقتــی که داشــته باشــم یک دیــگ آش هــم می پزم و پشــت 
ماشــین مــی آورم. منت آقــا مرتضــا را نــدارم. یکبــار کــه باهامان 
گــر چه این روزها  بیاید، ده بار تالفِی خودش و ســمانه می کنم. ا
دیگــر ســمانه هم بــرای صبــح جمعه هاشــان برنامــه کــوه و کمر 
ردیف می کنــد که نیایند. فدای ســرت. ســایه ات هنوز هســت. 

بشوم طفیلی خواهر؟!
کی هر  خوبیــش همیــن اســت کــه دیــگ آش و بســته های خورا
چه بیشــتر، نگاه ها را کم می کند از روی ســر و ســینه دختر بالغی 
که خــودش را توی چادر عربی بیشــتر پوشــانده. حاال که پشــت 
ســر مرِد مو فرفری از پله ها باال می آیــی با آن نگاه آرام و قد ســرو، 
دلم یک آن می لرزد به پات. تو بگو اصلــن تابلوش را نخرند. این 

ج زدن ندارد؟ قامت ر
کــرد و  کشــید و قامــت بســت. پــا بــه پــا  آقاجــان عبــاش را جلــو 
دســت  هاش را تــا ســر شــانه ها پاییــن آورد و ســرش را یــک وری 
گر خطر نکند که دنبه هم نیست.  گرفت ســمت من و گفت مرد ا
دلم لرزید. خندیدم و ســرم را بردم توی چادر. حاال که می بینم 
مثل یک بــره آرام و بــا طمأنینــه، بیشــتر بــه فرمانی تــا فرمانده، 
پاهام سست می شود. سودابه یک قدم عقب می کشد و چادرم 
را چنگ می زند. ســودابه را که ببینــی، یعنی ما را هــم دیده ای. 

چادرم را از سودابه می کنم. هولش داده ایم جلو، من و فتانه.
این بچــه، وقتی ببینیــش، وقتی بنشــیند روی پاهات و دســت 
هات را بــاز کنی، یــادش مــی رود شیشــه های خرد شــده پنجره 
را، ســفره ولو شــده وســط کوچــه را. ولی فتانــه تا قیامــت یادش 
می رود؟ همین که سودابه یادش نمانده و از تو سر بر نگردانده، 
تــوی  می کنــم  دســت  دوتایتــان.  هــر  دور  می گــردم.  دورش 
کیفــم. بایــد موهــای دماغــت را کوتــاه کنم. بلند شــده. دســت 
می چرخانم و شــانه هات را دور می زنم. برمی گردم ســمت فتانه 
که خودش را مچاله کــرده توی چادر عربی که بــه زور انداخته ام 

سرش.
ســودابه می خندد و با دســت ســرهای پشت شیشــه ها را نشان 

می دهد: اونا دوستاتن؟ پس کی میای خونه؟
 اینجوری مات و ناشــناس می خنــدی که بچــه رم می کند ازت. 
کــه ســک ســک می کــرد پشــت در  کــو آن چشــم های شــیطان 

حمام؟ می گویم: ایشاهلل تا آخر همین ماه.
گفتــه بایــد چنــد وقــت دیگــر هــم تحــت درمــان بمانــی.  دکتــر 
دوبــاره آزمایش نوشــته. به هــم نمی گوید حالت خوب نیســت. 
ک عروســی و  کــه می فهمــم. کاش با مــا آمــده بــودی ارا خــودم 
این آخری را نرفتــه بودی. صدای جیغ زن هــا و بچه ای که توی 
ماشــین ســوخت شــب ها رهایت نمی کند. فتانه عکس هاش را 
بریده بود و چســبانده بود به اتاقــش. گفتم چرا عکــس بابات را 
نچســباندی؟ با غیــض کاغذهــا را پاره کــرد توی ســطل. هزاری 
کــه مســکن بدهنــد، صداهــا مــی رود؟ قیافه هــا مــی رود؟  هــم 

نمی رود. ایــن را مــن می دانم کــه خــودم دارم ضعیف ترهاش را 
می خورم. بی فایده است. تو که دیده ای چجوری افاقه کند؟

باید دســت های کوچولــوی دختــرت را بگیری و یک بوســه گرم 
بدهی بهش، عوض همه ساقدوش نگرفتن ها، پارک نبردن ها، 
همه عکس هــای ســلفی تــوی فســت فودهــای زنجیــره ای پدر 
خوب که حاال زنجیر شــده اند بــه پاهای کوچکش و ســکندری 

می خورند تا برسند به من.
بغلــش می کنــم و روی پاهــای خودم می نشــانمش. دســتش را 
توی مشــتم می گیرم و می گذارم روی پاهای الغرت که از دســت 
این داروهــای کوفتی ضد اضطراب گوشــت بهــش نمانده. کی 
بیایم و بــرت دارم و ببــرم خانه، بی تــرس از خود زنی هــات وقِت 

صداهای توی سرت. دکتر گفت: باید دوباره شوک بدهیم.
 گفتم: دوباره چرا؟

 جوری نگاهم کرد که انگار من تو را نشانده ام به این حال. انگار 
گذاشته ام ات کنار در. چه می فهمد عاشــِق در به در پاره تنش را 
بگذارد وسط یک مشت فرشــته، به خاطر پول بیمه یعنی چه؟ 
روز بــه روزگونه هــات دارد ورم می کنــد از قرص هــای آلپــرازوالم 
گرفتنــش ســاعت ها تــوی صف  کــه بــرای  و زیپراســیدون هایی 
دارو می ایســتم. چه می فهمد هر شــب خودم را با بالشــت خفه 
می کنم تا صــدام به گوش دختر بالغم نرســد. کــه نفهمد همین 
داماد بی پدر چند بار تا حاال، ســر زدن هاش را بــا کالس دخترها 

تنظیم کرده و من پای آیفون از ترس مچاله شده ام کف اتاق.
ســودابه می خندد. کالهش را دوباره می آوری تا روی دماغش. 
می خندد. مثل همــان وقت ها که عاشــق لبــاس کارت بود و تو 
هــی کاله را می کشــیدی تــا روی دمــاغ کوچولــوش، بــا آن هالل 
خ. حــاال بیشــتر شــده ای مثــل بیهوشــی بعــد از هر  کوچــک ســر
عملیات نجات، با چشــم های نیمه باز، پــای تلویزیون. گفتم: 
خب چــرا با خــودت این طــور می کنی؟ بچــه توی هــال هی لگد 

می زند بهت! برو توی اتاق راحت بخواب.
غلــت زدی و گفتــی: تــا روی پــا و کمــرم راه نروید کــه نمی فهمم 

توی خانه ام. توی تاریکی و سکوت چطوری خوابم بگیرد؟
ماشــینی نبود ایــن حس. قیمت داشــت. پــر از رنگ هــای تمام 
شــده و رنگ هــای دوباره بــود که همیشــه یکــی دو پــرده تیره تر 
می زد یا روشــن تر. اما بود. تلخ و شــیرین، ولی بود. پــر از گره هم 

گر بود، بی نظمیش قیمت می داد به بودنمان کنار هم. ا
موزها تمام شده، آب میوه ها، شیرینی ها، سرهای چسبیده به 
شیشــه ها و نگاه های حریص به دخترها و بوس هــای زور زورکی 
پدر دختــری. اذان ظهــر بلند شــده. گذاشــته ای مان و رفته ای 
پی وضــو. مــی گوینــد آرامی بــه همیــن دارو... بــر کــه می گردیم 
دیگر نه ســفیدی برف باالی کوه ها دیدنی اســت، نــه کاج های 

سوزنی چیتگر و نه بوی خوش لوازم آرایشی دستفروش ها.
نگاه هــای پشــت شیشــه های دودی ماشــین ها تــوی ترافیــک 
ســر ظهر، کالفه اســت. ســودابه روی پاهای فتانه خواب رفته و 
ســر فتانه افتاده روی شــانه من. رنگ شــماره 26. آستین هات 
را پاییــن نداده قامــت بســته ای رو بــه آفتــاب. 1 6_ 139_ 456 و 

457... رنگ شماره 10...     



گردهمایـی مسـئوالن دفاتـر نمایندگـی ولـی فقیـه  گزارش هایـی از دهمیـن 
در اسـتان ها، مراسـم هفتـاد و دومیـن سـالگرد تأسـیس سـازمان جوانـان 
هـالل احمـر، سـفر نماینـده رهبـر معظـم انقـالب بـه اسـتان های یـزد، فـارس 
و آذربایجـان شـرقی و خبرهایـی از دفاتـر نمایندگـی ولـی فقیـه در جمعیـت 
هـالل احمـر اسـتان های خوزسـتان، سـمنان، زنجـان و آذربایجـان غربـی 

بخش هایـی از مطالـب هاللـی ایـن شـماره هسـتند.

هالل

 ۸7

تداوم همکاری جوانان با هالل احمر در عرصه فرهنگی و اجتماعی
دیپلماسی بشردوستانه انقالب اسالمی
خدمت مثبت، مؤثر و منطقی
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مثال بتواننــد برخی از معضــالت محله خود را اصــالح کنند و 
در صورت نیاز از سازمان جوانان نیز کمک بگیرند.

وی بــا اشــاره به اهمیــت پرداختــن بــه حــوزه دانش آموزی، 
کنون نتوانسته از توانمندی نیروی  گفت: سازمان جوانان تا
دانش آمــوزی خــود بــه نحــو مطلــوب اســتفاده کنــد و توجه 
به ایــن نکتــه ضــروری اســت که چنیــن ظرفیــت بالقــوه ای 

می تواند در آینده جمعیت نیز موثر باشد.

     موتور محرک
نماینده ولی فقیه در جمعیت هالل احمر در خصوص کمبود 
بودجه بــرای انجــام برخــی فعالیت هــای ســازمان جوانان، 
کید کرد: جمعیت هالل احمر به عنــوان یک نهاد مردمی،  تا
که شــالوده تمامــی فعالیت هایش کمــک به هم نوع اســت، 
کــی بــرای خدمات خــود قــرار نمی دهــد و به  هرگز پــول را مال
همین دلیل در برخی موارد دچار کمبود بودجه هم می شود. 
پس جوانان هالل احمــری هم باید همچــون دیگر کارکنان 
و امدادگــران ایــن نهــاد بیاموزند که عشــق بــه فعالیت های 
و  احمری هاســت  هــالل  محــرک  موتــور  دوســتانه  انســان 
اعضای ســازمان جوانان نیز باید بــا اســتفاده از همین موتور 
محرک فعالیت خــود را آغاز کننــد و در کنار آن بایــد به دنبال 

راهکاری برای برطرف کردن مشکل بودجه بود.
نماینده ولی فقیه در هالل احمر در بخش دیگری از سخنان 
خود بــا یــادآوری دغدغه های مقــام معظم رهبــری در حوزه 
مســائل جوانان گفــت: بیانیــه »گام دوم انقالب« که توســط 
ح شــده اســت بایــد الگوی  رهبــر معظم انقالب اســالمی مطر
راه و سرمشــق همه ما قــرار گیرد تا عالوه بر رشــد ســازمان، به 
اعتالی جامعه نیز کمــک کنیم. همچنین ســازمان جوانان 
باید بــا ورود به حوزه آســیب های اجتماعی، فرهنگ ســازی 
الزم را در جهــت پیشــگیری از طــالق، ممانعــت  اســتفاده از 

روانگردان ها، اعتیاد و.... انجام دهد.
کید بر نقش نیروهای  حجت االسالم والمســلمین معزی با تا
جــوان و تــازه نفــس در پیشــبرد بهتر اهــداف جمعیــت هالل 

تداوم همکاری جوانان 
با هالل احمر در عرصه 

فرهنگی و اجتماعی

نماینده ولی فقیه در هالل احمر در هفتاد و دومین 
سالگرد تاسیس سازمان جوانان تأکید کرد

به مناســبت هفتاد و دومین ســالگرد تاســیس ســازمان جوانان جمعیت هالل احمر، 
حجــت االســالم والمســلمین معــزی، نماینــده ولــی فقیــه در جمعیــت هــالل احمر با 

اعضای شورای معاونین این سازمان دیدار کرد.
حجت االسالم والمســلمین معزی در این دیدار ضمن تبریک هفتاد و دومین سالگرد تاسیس 
ســازمان جوانان جمعیت هالل احمر، گفت: جوانان در جوامع بشــری نماد آینده و پیشــرفت 
هســتند، پس باید بــه این قشــر از جامعــه توجهی خــاص داشــت زیرا آینــده جامعه به دســت 
ایشان  ساخته می شــود. براســاس آمارهای ارائه شــده، یک میلیون جوان در سازمان جوانان 
هالل احمر عضو هســتند. یعنی یک میلیون آینده ســاز به صورت داوطلبانه آماده هستند تا با 
آموزش های مناســب و کاربــردی وارد میدان عمل شــوند و ما به عنوان متولیــان نهاد مردمی 
هالل احمر باید در این راســتا برنامه ریزی هایی دقیق و حســاب شــده ای انجام دهیم تا همه 
جوانان عضو در ســازمان جوانان به میدان عمل بیایند، تجربیات ارزنده ای در این راه کسب 

کنند و مطلوب ترین نتیجه را از همکاری با هالل احمر به دست آورند.
کید بــر لزوم تــداوم همکاری جوانــان با هالل  حجت االســالم والمســلمین معزی در ادامــه با تا
احمــر در عرصه فرهنگــی و اجتماعــی افزود: نــگاه ما بــه نیروهای جــوان هالل احمــری نباید 
مقطعی و زمان دار باشد. آموزش های فرهنگی هالل احمر باید به گونه ای باشد که تاثیراتش 
محدود بــه زمان خاصی نباشــد. یکــی از مهمتریــن وظایــف روابط عمومی هم همین اســت، 
یعنی خلق راه هایی برای نگهداشــت نیروها؛ جوانــان هالل احمری باید بــه گونه ای آموزش 
ببینند که بتوانند هرکدامشــان به شــخصه الگویی برای فرهنگ ســازی در جامعه باشند و در 
جهت حل مشــکالت و معضالت فرهنگــی و اجتماعی گام هــای اثرگذاری بردارنــد. به عنوان 
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احمر افزود: هالل احمر نیــروی جوان کم ندارد. مســئوالن و 
گــر برنامه مــدون و جامعی بــرای نیروهای  دســت اندرکاران ا
جــوان عضــو ســازمان جوانــان و طلبه هــای جــوان عضــو در 
کانــون طــالب، تدویــن و اجرایــی کننــد ایــن نیروهــای تازه 
نفــس و پرشــور می تواننــد بــه بهتریــن نحــو جمعیــت هالل 
احمر را در جهت پیشبرد اهداف بشــر دوستانه کمک و یاری 
کنند. البتــه جــذب نیروهای جــوان هــم بایــد در اولویت کار 
جمعیت قرار گیرد. ایجاد انگیــزه و روحیه و بکارگیری چنین 
نیروهایــی بایــد در دســتور اقدامات ســازمان جوانان باشــد. 
همچنین ارتقاء فرهنگ مشــارکت و انسان دوستی می تواند 
عاملــی بــرای جلــب نیروهــای جــوان و تشــویق ایشــان بــه 
مشارکت در حرکت های جهادی باشد. در کنار این اقدامات 
مســئوالن بایــد در جهــت حفــظ و نگهــداری ایــن نیروهــا 
گیرنــد و بــا خلــق انگیزه هــای  راهکارهــای الزم را در پیــش 
ایمانــی و راه هــای دیگــر ســعی در حفظ ایــن نیروهــای پویا، 

خالق و جوان داشته باشند.

     تعامل
وی بــا اشــاره بــه ضــرورت تعامــل ســازمان جوانــان بــا حوزه 
مشــارکت  و  هالل احمــر  جمعیــت  در  ولی فقیــه  نمایندگــی 
در فعالیت هــای فرهنگــی ایــن نمایندگــی گفــت: معاونــت 
اقدامــات  هالل احمــر،  در  ولی فقیــه  نمایندگــی  فرهنگــی 
مختلفــی را در راســتای فرهنگ ســازی انجام داده اســت که 
از آن جملــه می تــوان به انتشــار نشــریه مهــر و ماه بــه عنوان 
یکــی از برنامه های موفــق این معاونت اشــاره کــرد. هدف از 
انتشار این نشــریه فرهنگ ســازی و معرفی اصول، برنامه ها 
و اهداف هالل احمر در قالب مطالب قرآنی، روایی،  اندیشــه 
و فلســفه بــه مخاطبــان اســت و ایــن مهــم در قالــب گفتگو، 
گــزارش، مقالــه، داســتان و پژوهــش بــه مخاطبــان عرضــه 
کنون 48 شماره از نشــریه مهر و ماه به صورت  شده اســت. تا
ماهانــه منتشــر و در اختیــار مخاطبــان در سراســر کشــور قــرار 

گرفته است.

نماینــده ولی فقیــه در جمعیــت هالل احمــر افــزود: از دیگــر 
فعالیت های فرهنگی صورت گرفته، انتشــار کتابنامه »زاد« 
بــرای روحانیــون دفاتــر نمایندگــی ولی فقیــه در هالل احمــر 
سراســر کشــور اســت. این کتابنامه در هر شــماره بــا توجه به 
مناســبت های هر ماه، ایده و موضوعاتی را بــرای مخاطبان 
ح می کند تا ایشــان با کمــک گرفتــن از آنها  روحانــی خود طــر
محورهــای فعالیــت فرهنگــی و گفتگــو را بیابنــد. براســاس 
ح  کنــون بســیاری از نهادهــا از ایــده ایــن طــر گزارش هــا تا
استقبال کرده اند و از ســوی مخاطبین نیز مورد استقبال قرار 

گرفته است.

     با عشق
وی با اشاره به تبادل تجربیات سازمان جوانان با نمایندگی 
ولــی فقیــه، تصریــح کرد: تــا امــروز میــان ســازمان جوانــان و 
نمایندگی ولی فقیه ارتباط مستمر و اثربخشی وجود نداشته 
است و لذا با برنامه ریزی های صورت گرفته باید این ارتباط 
با قــوت بیشــتری از ســر گرفته شــود تا بــا کمــک روحانیون و 
ورود ایشان به مباحث جوانان، آســیب های  اجتماعی را که 

متوجه جوانان است تا حد توان کاهش دهیم. 
وی بــا اشــاره بــه فعالیت هــا و برنامه هــای ســازمان جوانــان 
اظهــار داشــت: ســازمان جوانــان هــالل احمــر برنامه هــای 
بســیاری خوبــی بــرای اعضــای خــود برگــزار کــرده کــه از آن 
جمله می توان به تشکیل تیم های ســحر،  پست های امداد 
نــوروزی،  حضــور در حــوادث و بــالی طبیعــی و...، اشــاره 
کرد. اعضای ســازمان جوانان همیشــه نشــان داده اند که با 
عشــق در صحنــه  حاضر هســتند و هیچ چیــز نمی توانــد مانع 
فعالیت و خدمت رســانی آنها به هم نوعان شــان شود. وقتی 
چنین موهبتی در اختیار ســازمان و جمعیت هــالل احمر قرار 
دارد بایــد قــدردان آن بود و ایــن نیروهای جوان را به شــکلی 
مناســب جذب کرد و آموزش داد تا ســازمان امــداد و نجات، 
داوطلبان، تجهیزات پزشکی، توانبخشی و... نیز بتوانند از 

این نیروها به نحو احسن استفاده کنند.     

 ارتقاء فرهنگ 
مشارکت و 

انسان دوستی 
می تواند عاملی 

برای جلب 
نیروهای جوان و 

یق ایشان  تشو
به مشارکت 

در حرکت های 
جهادی باشد. در 
کنار این اقدامات 

مسئوالن باید 
در جهت حفظ 
و نگهداری این 

نیروها راهکارهای 
الزم را در پیش 

گیرند
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دهــد، فطــرت و نــوع آفرینــش انســان بــه گونه ای اســت که 
عاشــق کمال و طالــب حقیقــت و واقعیت اســت. انســان به 
صــورت ذاتــی بندگــی خداونــد متعــال را آرزو دارد و در تــالش 
است راه درست را از مسیر اشــتباه تشخیص دهد تا بتواند به 

سوی راه راست حرکت کند.
کید بــر اهمیت  حجت االســالم والمســلمین معــزی ضمــن تا
کــرد:  و حساســیت رســالت و مســئولیت پیامبــران تصریــح 
پیامبــران از ســوی خداونــد آمدند بــرای آنکــه انســان ها را از 
دســت طاغــوت و وسوســه شــیطانی نجــات دهنــد و بــرای 
همیــن منظور همــه کمک های الهــی در خدمت انســان قرار 

گرفته است.
نماینده ولــی فقیــه در جمعیت هــالل احمــر در ادامــه افزود: 
انبیاء هر کدام آمدند و رفتنــد تا نوبت به خاتم االنبیا حضرت 
محمد )ص( رســید، پیامبــران باید ماننــد دیگر انســان ها از 
این زندگی رخت بربندد و به ســوی خدای خویش بازگردند. 
اما با رفتن پیامبران انسان ها به حال خویش رها نمی شوند 
گذاشــته نمی شــوند چــرا کــه ایــن راه را بی رهرو و  و به خود وا
راهبر نمی توانند به درســتی و در جهت صراط مستقیم ادامه 
دهنــد. وی گفــت: خداوند به پیامبر اســالم امر کرد و ایشــان 
در 18 ذی الحجه ســال دهم هجــرت در ســرزمین غدیرخم 
فرمــود: »من کنــت مواله فهــذا علی مــواله« و وحی بر ایشــان 

نازل شد که امروز دین تان کامل شد.
نماینده ولی فقیــه در جمعیت هالل احمر با بیــان اینکه بعد 
از امیر المومنــان)ع( یکایک ائمــه تا خاتــم الوصیین حجت 
بن الحســن )عج( آمدند تا انســان ها در پیمودن این راه گم 
نشوند، عنوان کرد: ردای امامت در سال 260 هجرت بعد از 
شــهادت امام عســکری)ع( در 8 ربیع االول به امام دوازدهم 
حضــرت مهــدی )عــج( می رســد و تــا بــه امــروز ایشــان ولــی 
خداوند ســبحان در میان مســلمانان و خاتم الوصیین است 
و امت ها به وســیله او هدایــت و راهنمایی می شــوند و روزی 
پرده غیبــت کنار خواهــد رفت تا ریشــه و بنیان ظلــم و جور از 

فعالیت  ݣݣݣنمایندگی ݣݣولی ݣݣݣݣفقیه
در ݣݣݣݣجهت ݣݣݣافزایش ݣݣݣاعتماد

به ݣݣݣهالل ݣݣݣݣاحمر ݣݣاست

حجت االسالم والمسلمین معزی در مراسم تکریم و معارفه 
مسئول دفتر حوزه نمایندگی ولی فقیه در استان یزد:

نماینده ولی فقیه در جمعیت هالل احمر، حجت االســالم والمسلمین معزی در ادامه 
سفرهای استانی خود، به منظور معرفی مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در جمعیت 
هالل احمر اســتان یزد حجت االســالم والمســلمین شعشــعی، بازدید از جمعیت هــالل احمر و 

دیدار با مسئوالن این استان به شهر یزد سفر کرد. 
نخســتین برنامه این ســفر حضــور در مســجد روضــه محمدیــه، ادای احتــرام به مقام شــهید 
محــراب حضــرت آیــت اهّلل صدوقــی)ره( و اقامــه نمــاز مغــرب و عشــاء بــود. حجــت االســالم 
والمســلمین معزی همچنین در مراســم غبارروبــی گلزار شــهدای گمنــام امیرچخماق حضور 
یافت و پس از آن با آیت اهّلل محمدرضا ناصــری امام جمعه و نماینده ولی فقیه در اســتان یزد  

دیدار و گفتگو کرد.
نماینده ولی فقیه در هالل احمر در ادامه سفر اســتانی خود، در مراسم تودیع و معارفه مسئول 
دفتر نماینده ولی فقیه در هالل احمر اســتان یزد، حجت االســالم والمسلمین شعشعی شرکت 
کرد. همچنین در این مراسم از کارکنان و امدادگران هالل احمر اســتان یزد که به منظور ارائه 
خدمات امدادی و رفاهی به زائران حســینی در پیاده روی اربعین ســال جاری حضور داشتند 

تقدیر به عمل آمد.
حجت االسالم والمسلمین معزی در بخش دیگری از این ســفر با حضور در یکی از پایگاه های 
جاده ای اســتان یزد ضمن بازدیــد از این پایــگاه، در جریــان اقدامات و فعالیت هــای کارکنان 
و امدادگران مســتقر در پایــگاه قرار گرفــت و در خصوص رفع مشــکالت بــا ایشــان گفتگو کرد. 
در بخش دیگری از این ســفر جلســه شــورای اداری جمعیت هالل احمر اســتان یــزد با حضور 
نماینده ولی فقیه در جمعیت هالل احمر کشور و هیئت همراه برگزار شد. معاون نظارت و امور 
شرعی، معاون فرهنگی و مشــاور نماینده ولی فقیه در هالل احمر و مدیر کل حوزه نمایندگی، 
حجت االسالم و المسلمین معزی را در سفر به استان یزد همراهی کردند. گزارش مشروح این 

سفر را در ادامه می خوانید.

ع دوستی       آموزش جوانان برای مسئولیت پذیری و نو
حجت االســالم والمســلمین معزی نماینــده ولــی فقیه جمعیت هــالل احمــر در مراســم تودیع 
و معارفه مســئول دفتــر نماینــده ولی فقیــه در جمعیــت هــالل احمر اســتان یزد گفــت: وظیفه 
نمایندگی ولی فقیه در هالل احمر نظارت بر همه امور است. انســان آفریده شد تا خلیفه خدا بر 
روی زمین باشد و خداوند سبحان برای رســیدن به این مقام باال همه آنچه را نیاز داشت به او 

عنایت کرده است.
وی در ادامه با اشــاره به ویژگی هایی کــه خداوند در ذات انســان قرار داده اظهار داشــت: خرد 
و اراده دو نیروی بزرگ در وجود انســان اســت تا با اســتفاده از آنها بتواند راه را از چاه تشخیص 
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روی زمین برداشــته شــود و حق و عدالت در میــان جهانیان 
گسترش یابد.

نماینــده رهبــر معظــم انقــالب در هــالل احمر بــا بیــان اینکه 
گرچه امــروز در موقعیــت و زمان مناســب ظهور نیســتیم اما  ا
افــرادی را در جامعــه داریــم کــه جایگاهشــان هماننــد افــراد 
حاضر در زمان ظهور است عنوان کرد: بنا به فرموده حضرت 
ســجاد)ع( خداونــد متعــال بــه افــرادی کــه در عصــر غیبــت 
معتقــد بــه امامــت و منتظر ظهور هســتند عقــل و شــعور عطا 

کرده است که فرقی با زمان ظهور ندارند.
وی ابراز کرد: در حال حاضر که امام زمــان )عج( بر ما احاطه 
دارد و مــا خــود را در محضــر ایشــان می بینیــم فرقی بــا زمان 
ظهــور ندارد هــر چنــد حجت خــدا به اقتضــای زمــان در پس 
پــرده غیبت اســت امــا بی بهــره از نعمت پشــت پــرده غیبت 

نیستیم.
حجــت االســالم و المســلمین معــزی در بخــش دیگــری از 
ســخنان خود بــا اشــاره بــه آشــنایی خــود بــا مرحــوم وزیری 
در یــزد اظهار کــرد: ایــن مرحــوم دفترچه یادداشــتی داشــت 
و به هر کــدام از بــزرگان می رســید درخواســت می کــرد از باب 
توصیه و پند یادگاری برای او در آن دفترچه یادداشت کنند. 
روزی محضــر حضــرت امــام )ره( رســید و چنین درخواســتی 
کــرد و همیــن یادداشــت اولین بیانیــه ای بــود که امــام برای 

برخواستن و ایستادگی در مقابل ظلم و ستم نگاشتند.
نماینــده رهبر معظــم انقــالب در هــالل احمــر در ادامــه افزود: 
امــام خمینــی )ره( حتــی یــک روز هــم مبــارزه را تعطیــل نکرد 
کمیت 2500 ســاله ســتم شــاهی و طاقــوت را از  تا توانســت حا
پا بینــدازد و جمهوری اســالمی را در کشــور ما با هــدف جاری و 
ساری شدن دین اسالم، قرآن و وحدت در میان امت مسلمان 

ایران به عنوان الگو و نمونه در جهان اسالم بنیان گذارد.
وی بــا بیــان اینکــه راهــی کــه امــام آغازگــر آن بود دشــمنان 
زیادی داشته و دارد ابراز کرد: کشورهای غربی پس از انقالب 
اســالمی هشــت ســال جنگ تمام عیــار را بــه انقــالب و مردم 

ایــران تحمیــل کردنــد، همیــن کشــورها تجربــه کودتاهای 
کردنــد و از آغــاز انقــالب، بــه  نافرجامــی را در ایــران پیــاده 
بهانه هــای واهــی تحریم هــای غیــر انســانی را علیــه ایــران 
اعمــال کردند تا ایــران را منــزوی کــرده و از پیشــرفت مردم و 
دولت ما جلوگیــری کنند. اما روز به روز ایــن ملت و این نظام 

رشد و ترقی پیدا کرد.
حجت االسالم و المسلمین معزی با عنوان اینکه کشورهای 
غربــی تا جایــی کــه در تــوان داشــتند هر نــوع جنگــی را علیه 
ملت ایــران ترتیب داده انــد افــزود: جنگ قرن بیســتم دیگر 
جنگ موشک ها و بمب های هسته ای نیست، جنگ امروز 
در جهــان جنــگ اطالعــات، رســانه و فضــای مجازی اســت 
به گونه ای که هزاران شــبکه و رســانه  معاند به جــان افکار و 
عقاید ملت هــا افتاده اند تــا بتوانند آنهــا را از نظــر اعتقادی از 
پــا در آورنــد و آنچــه خودشــان می خواهــد جایگزیــن عقاید و 

اعتقادات افراد جوامع کنند. 
نماینده رهبــر معظم انقــالب در هالل احمــر همچنین خاطر 
نشــان کــرد: بعــد از رحلــت امــام خمینــی )ره( افراد بســیاری 
گمان می کردنــد دیگر همه چیــز تمام شــده و ایــن انقالب به 
پایان رسیده است، اما خداوند متعال فردی را که در حوادث 
مختلــف مخصوصــا حادثــه روز 6 تیــر 1360 از او محافظــت 
کــرده بــود بــا اراده خویــش، پــس از امــام )ره( بــه جانشــینی 

ایشان نشاند و کشتی انقالب را به سرمنزل مقصود رساند.
وی در ادامــه با اشــاره به اهــداف جمعیت هالل احمــر اظهار 
کرد: جمعیت هالل احمر، هم راستا با اهداف نظام جمهوری 
اســالمی ایران، در خدمت انســان ها اســت. کارکنــان خدوم 
ایــن جمعیــت بــدون هیــچ منــت و چشم داشــتی در همــه 
ســاعات شــبانه روز به خدمتگزاری مشــغول هســتند. اینکه 
نام کسی یا دین کســی را بپرســند در شــغل این عزیزان هرگز 
ح نیســت، ایشان انســان ها را دوســت دارند و به عنوان  مطر
اینکه خلق خدا هستند و کســی که خلق خدا را دوست بدارد 
یعنی خدا را دوســت دارد به مردم کمک و یاری می رســانند، 

خداوند نیز مزد این افراد را بهشت قرار داده است.
حجــت االســالم و المســلمین معــزی بــا بیــان اینکــه نظــام و 
کمیت ما برقرار اســت امــا این بدان  ســاختار هالل احمر در حا
معنا نیســت که ایــن جمعیت یــک ارگان دولتی اســت ادامه 
گر از دولت هم هزینــه ای دریافت  داد: جمعیت هالل احمــر ا
می کند به خاطر خدمتی اســت کــه به دولت می کنــد، مثال در 
مواقع حادثه و بحــران دولت باید به کمک مردم بشــتابد اما 
گذار می شود و طبیعی است که  بخشی از آن به هالل احمر وا

باید هزینه آن هم پرداخت شود.
نماینــده رهبــر معظــم انقــالب در هــالل احمر بــا بیــان اینکه 
آســیب های  در  رهبــری  معظــم  مقــام  دغدغــه  بزرگتریــن 
اجتماعــی موضــوع اعتیــاد بــه ویــژه در مــورد جوانــان اســت 
گفت: این آســیب ها باعث شــد تا به فکر ســازمانی بــرای رفع 
دغدغه هــای اجتماعــی باشــند و خوشــبختانه هــالل احمــر 

عضو شورای اجتماعی است.
وی جمع آوری، ساماندهی، توانبخشی، تربیت و آموزش را 
از اهم فعالیت های ســازمان جوانان هالل احمــر عنوان کرد 
و گفــت: اینکه جوان را بــه گونه ای تربیت کنیــم که فقط به 

 کارکنان خدوم 
این جمعیت 

بدون هیچ منت 
و چشم داشتی 

در همه ساعات 
شبانه روز به 
خدمتگزاری 

مشغول هستند. 
اینکه نام کسی 
یا دین کسی را 

بپرسند در شغل 
یزان هرگز  این عز

مطرح نیست، 
ایشان انسان ها را 

دوست دارند
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فکر خودش نباشد و به فکر دیگران هم باشد مصداق عملی 
توصیه امام علی)ع( به محمد حنفیه است که آنچه را برای 

خود می پسندی برای دیگران هم بپسند.
نماینده ولــی فقیه در هــالل احمر مســئولیت پذیری را مقوله 
مهــم در جامعه عنــوان کرد و افــزود: همه در جامعه مســئول 
هســتیم و باید به جوانان یــاد داد کــه در جامعه تنهــا نان به 
ســفره خــود نگذارنــد بلکــه به فکــر دیگــران هــم باشــند و به 

دیگران هم حیات و زندگی ببخشند.
حجــت االســالم و المســلمین معــزی در ادامــه بــه موضــوع 
مســئولیت حوزه نمایندگی ولــی فقیه بر اســاس ابالغیه رهبر 
معظــم انقالب پرداخــت و گفت: حــوزه نمایندگــی ولی فقیه 
در هالل احمر به دور از جنجال رسانه ای و تبلیغات نظارت، 
تذکر و بازدارندگی بــر کل امور را به خوبی انجام داده اســت تا 

اعتماد در جامعه نسبت به هالل احمر افزایش پیدا کند.
همچنیــن در پایان ایــن مراســم از خدمات حجت االســالم و 
المسلمین عباس سبحانیان مسئول ســابق دفتر نمایندگی 
ولــی فقیــه در جمعیت هــالل احمــر اســتان یــزد تقدیر شــد و 
حجت االسالم و المسلمین شعشعی به عنوان مسئول جدید 
دفتر نمایندگی ولی فقیــه در جمعیت هالل احمر اســتان یزد 

منصوب گردید.
شــایان ذکر اســت از خدمــات کارکنــان و امدادگــران جمعیت 
هالل احمر اســتان یزد کــه به منظــور ارائه خدمــات امدادی 
و رفاهی بــه زائران حســینی در پیاده روی اربعیــن 98 حضور 

داشتند در این مراسم نیز تقدیر و تجلیل به عمل آمد.

حوزه نمایندگی 
ولی فقیه در 

هالل احمر به 
دور از جنجال 

رسانه ای و 
تبلیغات نظارت، 
تذکر و بازدارندگی 

بر کل امور را به 
خوبی انجام داده 

است تا اعتماد 
در جامعه نسبت 

به هالل احمر 
افزایش پیدا کند

    رساندن توان توانمندان به نیاز نیازمندان 
نماینــده ولــی فقیــه در جمعیــت هــالل احمــر در دومیــن روز 
حضور خــود در اســتان یزد پــس از زیــارت امامــزاده جعفر، در 
جمــع نمازگزاران ایــن امامزاده ضمــن تبریک ســالروز امامت 
امــام زمان)عــج( و با اشــاره بــه روایت »افضــل اعمــال أّمتی 
ج« گفــت: بهترین اعمــال عبــادی امــت پیامبر  انتظــار الفــر
ج امــام زمــان )عج( اســت. هر کســی باید بر  )ص( انتظــار فر
معرفــت خویش نســبت به امــام زمــان )عــج( بیفزایــد و این 

مسئولیت سنگین و مهمی است.
وی با اشاره به عظمت و شکوه پیاده روی اربعین و استقبال 
بی نظیر شــیعیان از این گردهمایی؛ آن را استقبال جهانی از 
شــخصیت امام حســین)ع( تعبیر کرد و افزود: جهانی شدن 
نام امام حســین)ع( را می تــوان از عالئم ظهور دانســت، زیرا 
حضــرت مهــدی )عــج( در زمــان ظهــور، خــود را بــا نــام امام 

حسین)ع( معرفی می کنند.
حجــت االســالم و المســلمین معــزی در ادامــه بــه خدمات و 
فعالیت های جمعیــت هالل احمر در ایام پیــاده روی اربعین 
اشاره نمود و گفت: جمعیت هالل احمر یک جمعیت مردمی 
اســت و ذاتا برای کمــک به مردم ایجاد شــده اســت. وظیفه 
اصلی جمعیت هــالل احمر رســاندن توان توانمنــدان به نیاز 
نیازمندان است، که در سطح استان یزد تالش های ویژه ای 

در این زمینه صورت گرفته است.
کید بــر نگرانی های رهبر معظــم انقالب در خصوص  وی با تا
معضالت موجود در جامعه افزود: رفع آســیب های اجتماعی 
در سطح جامعه یکی از اصلی ترین دغدغه های رهبر معظم 
انقــالب آیــت اهّلل خامنــه ای اســت و جمعیــت هــالل احمــر 

کنون اقدامات مهمی را در این حوزه انجام داده است. تا
حجــت االســالم و المســلمین معــزی در پایــان تصریــح کــرد: 
ما امــروز میهمــان یزد بودیــم و در ایــن مکان مقــدس حضور 
یافتیم و خوشــحالیم که در جمع مردم خــوب و دارالمومنین 
یزد هستیم. یزد به عناون شهری تاریخی و پرقدمت، علماء 
و مجتهدان بنام و برجســته ای دارد که هرکدام در راه رضای 
خدا و خدمــت به خلــق، خدمــات و قدم هــای موثــر و مثبتی 

برداشته اند. 

     بازدید از پایگاه امداد جاده ای میبد
حجــت االســالم و المســلمین معــزی، نماینــده ولــی فقیــه 
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در جمعیــت هــالل احمــر از پایــگاه امــداد و نجــات جــاده ای 
کمربند غربی هالل احمر شهرســتان میبد بازدید کرد. در این 
بازدید که با حضور جمعی از مســئوالن اســتان و شهرســتان، 
خیریــن و شــورای اجرایــی جمعیــت هــالل احمر شهرســتان 
نیز حضــور داشــتند، حجــت االســالم و المســلمین معــزی در 
دیــدار صمیمانــه بــا امدادگــران ایــن پایگاه بــا تقدیر و تشــکر 
از امدادگــران خــدوم و زحمتکــش آن، فرصــت خدمــت در 
جمعیت هالل احمر را نعمــت و عطیه الهی برشــمرد و افزود: 
امدادگــران جمعیــت هــالل احمر بــا خدمــت بی منــت و موثر 
خــود بــه آســیب دیــدگان و رنــج دیــدگان موجبــات رضایــت 

خداوند را فراهم می کنند.
وی تصریح کــرد: اصلی ترین هدف، تــالش و همت جمعیت 
هالل احمر همــواره باید کمک و امدادرســانی به مردم باشــد 
و این موضوع باید توسط مســئوالن جمعیت در میان تمامی 

کارکنان و داوطلبان تسری و گسترش یابد.
حجت االسالم و المســلمین معزی با اشاره به اینکه جمعیت 
هالل احمــر نهــادی مردمــی و داوطلب محــور اســت، افزود: 
مســیرهای  در  احمــر  هــالل  جــاده ای  امــداد  پایگاه هــای 
مواصالتی کشور، موجب امنیت و آرامش خاطر مردم هستند 
و تجربــه نشــان داده کــه در زمــان وقــوع حــوادث نیروهــای 
مســتقر در ایــن پایگاه هــا از خــود گذشــتگی های غیــر قابــل 

وصفی برای نجات جان هم نوعانشان انجام داده اند.
کید بر ضرورت  نماینده ولی فقیه در هالل احمر در ادامــه با تا
آموزش های نوین امدادی و تجهیز با امکانات روزآمد گفت: 
در راســتای باال بردن اطالعــات و دانش کارکنــان باید تالش 
گیری آموزش های جدید را بــرای نیروهای  کنیم شــرایط فرا
امــدادی و نجاتگــران به وجــود آوریــم. همچنین بــه منظور 
ارائه خدمات بهتر بــه حادثه دیدگان، تجهیــزات و امکانات 

مورد نیاز را نیز روزآمد کنیم.
حجــت االســالم و المســلمین معــزی بــا تاکید بــر اهــداف دفتر 
نمایندگــی والیــت فقیــه در جمعیت هــالل احمــر افــزود: حوزه 
نمایندگی ولی فقیه نیز در هالل احمر همواره در کنار کارکنان و 
امدادگران بوده و نسبت به مسائل شرعی، اخالقی، فرهنگی، 

قرآنی و ارتقا و نشر آن در میان امدادگران تالش می کند.
نماینــده ولــی فقیــه در هــالل احمــر افــزود: حــوزه نمایندگی 
ولــی فقیــه می توانــد مشــاور امینــی بــرای نجاتگــران در امور 
دینی باشــد و هــدف ما ارائــه خدمــات فرهنگی بــه جوانان و 

نجاتگران این مجموعه مردمی است.
در ادامــه رئیــس جمعیــت هــالل احمــر شهرســتان میبــد در 
ســخنانی بــا بیــان فعالیت هــای انجــام شــده در حوزه هــای 
مختلــف، بــر اســتفاده از توانمندی هــای بالقــوه بــه ویــژه 
تــوان داوطلبان و خیرین در توســعه و پیشــبرد اهــداف عالی 
کیــد کــرد. ســپس یکــی از نجاتگران  جمعیــت هــالل احمر تا
به نمایندگی از دیگــر نیروهای امــدادی به بیــان دیدگاه ها، 

راهکارها و مشکالت موجود پرداخت.
کــری معاون  در ایــن بازدیــد حجــت االســالم و المســلمین ذا
نظارت و امور شــرعی، یاســر احمدوند معاون فرهنگی و امور 
آموزشی و پژوهشــی و مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان 

و دیگر مسئولین شهرستان میبد نیز حضور داشتند.

     کالس درسی برای فرهنگ مسئولیت پذیری
حجت االســالم والمســلمین معــزی نماینــده ولــی فقیــه در 
جمعیت هالل احمــر کشــور در ادامه ســفر خود به اســتان یزد 
بــا آیــت اهّلل محمدرضا ناصــری نماینده ولــی فقیه در اســتان 
یزد و امام جمعه یزد دیدار و گفتگو کــرد. در این دیدار حجت 
االسالم والمســلمین معزی ضمن اشــاره به اهداف و اقدامات 
نمایندگــی ولی فقیــه در جمعیت هــالل احمر یکــی از وظایف 
ایــن نمایندگــی را ارتقــاء فرهنــگ دینــی برشــمرد و گفــت: بــا 
توجه به گروه های وابســته و پیوســته جمعیت هــالل احمر، 
همیشــه تالش شــده این جمعیت در کنار ســایر فعالیت های 
امدادرسانی، بستر مناسبی برای ارتقای فرهنگ دینی باشد.

وی افــزود: نمایندگــی ولــی فقیــه در هــالل احمــر عــالوه بــر 
نظارت هــای شــرعی، برنامه هــای متنوعــی در زمینه هــای 
مختلف فرهنگــی برگــزار می کند کــه از آن جمله می تــوان به 
تشکیل کانون های طالب در حوزه های علمیه سراسر کشور 
کنون حدود دویســت و   اشــاره کرد. براســاس گزارش هــا هم ا
پنجاه مدرســه علمیــه در اســتان های مختلف کشــور دارای 
کانون طالب هســتند و طلبه هــای جوان و پرشــور به صورت 
داوطلب در این کانون ها عضو شده  و به فعالیت می پردازند. 
از سوی دیگر تولید و انتشار نشریه هایی همچون مهر و ماه و 

کتاب ماه  زاد از دیگر فعالیت های فرهنگی این حوزه است.
حجــت االســالم والمســلمین معــزی تصریــح کــرد: عــالوه بر 
کارکنــان رســمی جمعیت هــالل احمــر، ایــن جمعیــت تعداد 
جوانــان  ســازمان های  در  داوطلــب  عضــو  توجهــی  قابــل 
کــه در بزنگاه هــا، همیشــه  و بخــش امــداد و نجــات دارد 
یاری رســان مــردم و کشــور بوده انــد و بدنه مخلــص و مومن 
داوطلبــان و جوانــان عضــو هــالل احمــر از پزشــک گرفتــه تا 
بــازاری و دانشــجو همــه در یــک جهــت یعنــی ســربلندی و 

آرامش کشور فعالیت می کنند.
نماینده رهبر معظم انقــالب در جمعیت هالل احمر در بخش 
دیگری از سخنان خود با اشاره به خدمات امدادی داوطلبان 
جمعیت هالل احمر افــزود: هر ســال تنها در عید نــوروز قریب 
20 هزار جوان عضــو جمعیت هالل احمر در جاده های کشــور 
داوطلبانــه بــه مــردم خدمــت می کننــد کــه بی تردیــد چنیــن 
خدمتــی در کنــار بهره هــای معنــوی بــرای ایشــان، بهتریــن 
کالس درس برای آموختن فرهنگ مســئولیت پذیری است. 
از ســوی دیگر با توجه به این نکته که هالل احمر در 18 کشور 

نمایندگی ولی 
فقیه در هالل 
احمر عالوه بر 

نظارت های 
شرعی، برنامه های 

متنوع فرهنگی 
برگزار می کند که از 
آن جمله می توان 

به تشکیل 
کانون های طالب 

در حوزه های 
علمیه سراسر 

کشور اشاره کرد. 
گزارش ها  براساس 

کنون حدود  هم ا
یست و  پنجاه  دو

مدرسه علمیه 
در استان های 
مختلف کشور 
کانون  دارای 

طالب هستند و 
طلبه های جوان و 
پرشور به صورت 

داوطلب در 
کانون ها به  این 

فعالیت می پردازند
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پایگاه دارد، این شکل از خدمت رسانی می تواند عاملی برای 
اشــاعه چنین فرهنگی در عرصــه بین المللی باشــد و به دیگر 

کشورها هم سرایت کند.
آیت اهّلل محمدرضا ناصری، امام جمعــه یزد نیز در این دیدار 
ضمــن قدردانــی از مســئوالن جمعیــت هــالل احمــر بــه ویژه 
حجت االســالم و المســلمین معــزی اظهار کــرد: شــاید هالل 
احمر در ظاهــر، کارمنــدان زیادی نداشــته باشــد امــا در واقع 
جوانان داوطلب پرشــور و فعال بســیاری دارد کــه می توان با 
برقراری ارتباط صحیح همه آنها را به بهترین درجه از تعالی 
که هالل احمر جایگاهی اســت برای افراد دارای  رســاند، چرا
گاه و در این راســتا می توان به  ک، خــوب و خــودآ ضمیری پا

جوانان در جهت رشد و بالندگی یاری رساند.
امام جمعــه یــزد در ادامــه افــزود: رویکــرد و توجــه نمایندگی 
ولی فقیــه در هــالل احمر نســبت بــه امــور فرهنگــی، دینی و 
اجتماعــی جــای خرســندی دارد، امــروز بســیاری از جوانــان 
خصوصا جوانــان داوطلب عضــو جمعیت هالل احمر تشــنه 
انجام فعالیت های فرهنگی و اجتماعی هســتند و مسئوالن 
هالل احمــر زمینه و امــکان چنیــن اقداماتــی را برای ایشــان 

فراهم کرده اند.
کید بــر ایــن نکته کــه فضاهــای آموزشــی کشــور به  وی بــا تا
ویــژه آمــوزش و پــرورش به ســمت ســبک دینــی ســوق داده 
نشــده اند تصریح کرد: دانش آموزان ما اســالم حقیقی و ناب 
را در فضای آموزشی نچشــیده اند و فرا نگرفته اند. متاسفانه 
نــه قبــل از انقــالب و نــه بعــد از انقــالب برنامه ریزی مــدون و 
صحیحی در سیســتم آمــوزش و پرورش بــرای ارتقاء ســطح 
فرهنــگ دینــی دانش آمــوزان وجــود نداشــته اســت. چنین 
گاهی نوجوانان  فقدانی در دراز مدت باعث بی اطالعــی و ناآ

و جوانان از فرهنگ دینی خویش شده است.
آیت اهّلل ناصــری با بیــان اینکه ســطحی نگــری در آمــوزش از 
حربه های دشــمن اســت اذعان کرد: امــروزه مفهوم تحصیل 
بــه خوانــدن، حفظ کــردن و کســب نمــره و رتبــه بــاال محدود 
شــده و حال آنکه مفهوم حقیقی تحصیل خواندن و مطالعه، 
گیــری، درک و فهــم صحیــح و تحقیــق و پژوهــش دربــاره  فرا
آنچه آموخته ایم هست، که چنین مفهومی امروزه در سیستم 
آموزش و پرورش کشــور جایی ندارد ولذا تفکــر و پژوهش را در 
سیستم آموزش کشور می توان یک حلقه گمشده دانست که 

البته فقدانش هم مورد توجه مسئوالن نیست.
نماینــده ولــی فقیــه در اســتان بــا بیــان اینکــه بســیاری از 
غ التحصیلی هم  دانش آموزان و دانشجویان حتی پس از فار
درک درستی نســبت به آنچه به اصطالح آموخته اند ندارند، 
گفــت: وقتــی دانش آمــوزان و دانشــجویان نــه بــرای کســب 
علــم و تجربه بلکــه فقط با هدف کســب نمــره قبولــی و رتبه 
بــاال درس می خوانند و مطالعــه می کنند، علــم را فقط در حد 
ســطحی و برای کوتاه مدت فرا می گیرنــد و در مدت کوتاهی 
هم آنچــه را حفــظ کرده انــد فرامــوش می کننــد. آنهــا درباره 
آنچه مطالعه می کننــد به دنبال چرایــی، تحقیق و پژوهش 
نیســتند، علم و دانشــی را که می آموزند به چالش نمی کشند 
و همین باعث کاهش ســطح اطالعات و تجربیاتشــان حتی 
در زمینه مدرک تحصیلــی که اخذ کرده اند می شــود، اما این 

عــدم اشــراف بــه کمبــود اطالعات ایشــان ختــم نمی شــود و 
امروزه کشور با انبوهی از قشر تحصیل کرده بیکار روبرو است 
که حتی توضیح دقیق و درســتی درباره رشته تحصیلی خود 
ندارند. پس مســئوالن باید برای تفکر، تعقل و تدین که سه 
اصل اساســی و کلیدی در امر آموزش است برنامه ریزی های 

مدون تری انجام دهند.
وی بــا اشــاره بــه فعالیت هــای گســترده هــالل احمــر افــزود: 
جمعیت هــالل احمــر نیز بــه عنــوان نهــاد مردمی که با قشــر 
جوان ســروکار دارد بــا مد نظــر قــرار دادن این اصول اساســی 
و کلیــدی، می توانــد قشــر جــوان جامعــه را کــه آینده ســازان 
این مرز و بوم هســتند از نظــر اخالقی و دینی بــه بهترین نحو 

پرورش دهد.
کید کرد: فرهنگ کار از مقوله هایی اســت  آیت اهّلل ناصری تا
کــه امــروزه نســل جــوان آن را طلــب می کنــد و امیدواریــم در 
جمعیــت هالل احمــر به ویــژه هالل احمر اســتان یــزد حضور 
مســئول دفتر نمایندگــی ولی فقیــه عاملی شــود تا همــه این 

موارد در دستور کار قرار گیرد.
وی در پایان با اشــاره بــه اهمیت اعتمــاد عمومی بــه عنوان 
مهمترین سرمایه هالل احمر، بهترین راه برای جلب و ارتقاء 
کیــد بر شــفافیت در عملکــرد و هزینه کرد  اعتمــاد عمومی را تا

کمک های مردمی به این جمعیت دانست.     

یکرد و توجه   رو
نمایندگی ولی 
فقیه در هالل 

احمر نسبت به 
امور فرهنگی، 

دینی و اجتماعی 
جای خرسندی 

دارد، امروز 
بسیاری از جوانان 

داوطلب عضو 
جمعیت هالل 

احمر تشنه انجام 
فعالیت های 

فرهنگی و 
اجتماعی هستند
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استفاده از ظرفیت
کانون طالب  

در امور عام المنفعه
مدیر عامل جمعیــت هالل احمر اســتان زنجان گفت: درصدد اســتفاده از 
کانــون طــالب ایــن اســتان در کاهــش آســیب های اجتماعــی،  ظرفیــت 
کارهــای خیرخواهانه و عام المنفعه هســتیم. بــه گزارش روابــط عمومی جمعیت 
هالل احمــر اســتان زنجــان، شــهرام میرزایــی در چهارمین جلســه هم اندیشــی با 
اعضای کانون طالب حوزه علمیه امام جعفر صادق)ع( افزود: به دنبال اســتفاده 
از ظرفیــت مســاجد و پایگاه های بســیج اســتان بــرای گســترش آمــوزش همگانی 

هستیم.
کید کــرد: حضور طــالب در کنار اعضــای جمعیت هالل احمر اســتان زنجان  وی تا

منجر به توسعه و گسترش این آموزش در مناطق مختلف استان می شود.
مدیر عامــل جمعیت هــالل احمر اســتان زنجــان گفت: حضــور طالب و مشــارکت 
اجتماعــی در فعالیت هــای داوطلبانــه و خیرخواهانه هــالل احمر زمــان حوادث و 
ســوانح، جمع آوری کمک های مردمی، اجرای امر به معروف و نهــی از منکر که از 
منویات مقام معظم رهبری است، کمک حال هالل احمر این استان خواهد بود. 
میرزایــی خاطرنشــان کــرد: می توانیم با مشــارکت و تــالش کانون طــالب اقدام به 
کید  فعالیت هــای جهــادی در مناطق کــم برخوردار اســتان زنجــان کنیــم. وی تا
کرد: باید با همکاری بیش از گذشــته این کانون تیم های آمــاده برای کمک های 

امدادی در حوادث به استان های همجوار را داشته باشیم.
مدیر عامــل جمعیــت هــالل احمــر اســتان زنجــان ابــراز امیــدواری کــرد بــا کانون 
طالب اســتان برنامه ها و همکاری هــای مطلوب و مثمر ثمری را داشــته باشــیم تا 

هموطنان از نتایج آن بهره مند شوند.
 مســئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هالل احمر اســتان زنجــان در ادامه 
گیری کمک های اولیه و آمادگی در برابر مخاطرات در  این جلســه گفت: بســتر فرا

هالل احمر برای طالب این استان فراهم است.
حجت االســالم جواد نصیری افــزود: حضور فعال طــالب در فعالیت امــور جوانان، 
داوطلبان و امــور عام المنفعــه جمعیت هالل احمر اســتان زنجــان فرصتی مغتنم 
به شــمار می رود تا از ظرفیت ایــن جوانان به نحــو مطلوبی در ایــن مجموعه بهره 

مند شویم.
به گزارش روابط عمومی جمعیت هالل احمر اســتان زنجــان، دفتر نمایندگی ولی 
فقیه با همکاری کانون طالب اقــدام به کارهای جهادی در مناطــق کم برخوردار 

این استان می کند.     

دو خبر از دفتر نمایندگی ولی فقیه
در جمعیت هالل احمر آذربایجان غربی

راه های تحصیل 
ارزش های اخالقی

اولیــن جلســه تفســیر موضوعــی قــرآن بعــد از ایــام 
ســوگواری محرم و صفــر در نمازخانه ســتاد جمعیت 
هــالل احمــر اســتان آذربایجــان غربــی بــا حضــور بــرادران و 
خواهران همــکار برگزار شــد. در این جلســه حجت االســالم و 
المســلمین نیســاری مســئول دفتــر نمایندگــی ولــی فقیــه در 
جمعیت هالل احمر این اســتان با محور قراردادن آیه شریفه 
179 ســوره مبارکــه اعــراف در خصــوص »راه هــای تحصیــل 

ارزش های اخالقی« به سخنرانی پرداختند.
گر  کیــد بر اینکــه ا حجت االســالم و المســلمین نیســاری بــا تأ
انســان بخواهــد انتخــاب صحیحــی در زندگی خود داشــته 
باشــد باید بــه همه جوانب توجه داشــته باشــد، گفــت: عدم 
توجه به اطراف موضوعــات و تبعیت از غرایــز حیوانی باعث 
شده است که قرآن چنین انسان های غافلی را به چهارپایان 
تشــبیه نمایــد؛ چــرا کــه غفلــت راه هــای معرفــت خداونــد را 
گاهــی و  مســدود می ســازد، فلــذا بــرای رســیدن بــه توجــه، آ
بصیرت با استناد به آیات قرآن در نخستین گام باید از غفلت 

ج شد و در دومین گام، در مسیر تکامل تالش نمود.  خار

     فعال سازی هیأت علی اکبر)ع(
در پــی توصیه دفتــر نمایندگــی ولی فقیــه در جمعیــت هالل 
احمر اســتان آذربایجــان غربــی به فعال ســازی هیــأت علی 
کبــر)ع(، معاونــت جوانــان هــالل احمر اســتان با مشــارکت  ا
کبر)ع( را با  جمعیت شــعبه ارومیه اولین جلســه هیأت علی ا
حضور جوانــان شــعبه، مســئول دفتــر نمایندگی ولــی فقیه، 
مدیرعامل جمعیت استان و معاونین در محل شعبه اورمیه 
برگزار کرد. در این مراسم پس از قرائت زیارت عاشورا مسئول 
دفتــر نمایندگــی ولــی فقیــه در جمعیــت هــالل احمر اســتان 

سخنرانی نمود.
حجت االســالم والمسلمین نیســاری با تمســک به فرمایشی 
از امام صــادق)ع( در خصــوص اهمیت دادن به قشــر جوان 
جامعه و همچنین جایگاه جوانان در بیانیه گام دوم انقالب 
که توســط مقام معظــم رهبری صادر شــده اســت، از جوانان 
خواســت در حفــظ روحیــه دینــی و تقویــت بنیه هــای علمی 

تالش وافر داشته باشند.     

در چهارمین جلسه هم اندیشی کانون طالب
حوزه علمیه امام صادق)ع( زنجان عنوان شد
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دیرینــه اســتان فــارس و شــهر شــیراز در زمینه هــای عرفانــی، 
ادبی، علمــی، فلســفی و ســابقه درخشــان انقالبی و مبــارزه با 
ستمگری، گفت: عنوان سومین حرم اهل بیت)ع( برای این 
دیار که امام زادگان صحیح النســب و واجــب التعظیم زیادی 
را همچون نگین در بر گرفته است، عنوانی شایسته و بایسته 

است.
وی اشــعار درس آموز شــاعران پارسی گو و شــهیری همچون 
حافظ و ســعدی در زمینه بشردوســتی و خدمت به انسان ها 
را نمونه بارزی از فرهنگ پربار اســتان فــارس در عرصه ادب 
و معرفت دانســت و افزود: اســتان فارس نه فقط از باب علم 
و دین بلکه از جهت هنر و ادب نیز شاعران بلند آوازه ای را در 
تاریخ و بطن خویش جا داده و چنین ویژگی های پرارزشی در 
کنان این استان نیز به خوبی مشهود است. افتخار ما نیز  سا
همین است که در کنار افرادی خدمت می کنیم که هدفشان 
تسکین آالم بشری و کمک به انسان ها، آن هم بدون توجه 

به نژاد و مذهب است.

     تعمیق روحیه همدلی و تعاون درون و برون سازمانی 
حجت االسالم والمســلمین معزی بخش دیگری از سخنان 
خود بــا قدردانــی از زحمات و تالش های شــش ســاله حجت 
االسالم والمسلمین قاسمی مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه 

دیپلماسی بشردوستانه انقالب اسالمی 

در مراسم تکریم و معارفه مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه
در هالل احمر فارس تشریح شد

آئین تکریــم و معارفه مســئوالن ســابق و جدید دفتــر نمایندگی ولی فقیــه در جمعیت 
هالل احمر اســتان فارس بــا حضور حجت االســالم والمســلمین معزی نماینــده مقام 

معظم رهبری در این جمعیت برگزار شد.
حجت االســالم والمســلمین معــزی در ابتدای این مراســم با اشــاره بــه آموزه هــای دین مبین 
اسالم گفت: اسالم دین بشردوستی اســت و بخش قابل توجهی از توصیه ها و آموزه های این 
دین مترقــی، بر مهــرورزی و محبت به انســان ها و احتــرام به حقــوق فردی و اجتماعی ســایر 

کید دارد. همنوعان تأ
نماینــده رهبر معظم انقــالب در هالل احمــر، در ادامه اهــداف و پایه های اصلــی  فعالیت های 
جمعیت هالل احمر را برگرفته از توصیه ها و آموزه های بشردوستانه دین مبین اسالم دانست 
و اظهار کرد: حضــور موفق و درخشــان جمعیت در عرصه هــای مختلف از جمله امدادرســانی 
به آســیب دیدگان ســیل فروردین ماه ســال جــاری و زلزله زدگان کرمانشــاه و بم در ســال های 
گذشته و نیز ارائه خدمات به زائران حســینی)ع( در پیاده روی اربعین، همگی نشأت گرفته از 

باورهای اعتقادی و فرهنگ غنی اسالمی و ایرانی این نهاد باسابقه و مردمی است.
حجت االســالم والمســلمین معزی با اشــاره بــه خدمــات عام المنفعــه جمعیت هــالل احمر در 
جامعه و سطح بین المللی افزود: جمعیت هالل احمر در راستای پیشبرد اهداف بشردوستانه 
خویش، درکنــار امدادرســانی و ارائه خدمات به آســیب دیدگان حــوادث و بالیــای غیرمترقبه 
در داخل کشــور، در صورت لزوم در بخــش فعالیت های بین المللــی نیز به قربانیــان و آوارگان 
جنگ ها و مخاصمات بین المللی نیز خدمت رسانی می کند، این خدمات را می توان به عنوان 
رویکرد جدید این سازمان مردمی در عرصه دیپلماســی جهانی یعنی دیپلماسی بشردوستانه 

توصیف کرد.
حجت االسالم والمســلمین معزی در بخش دیگری از سخنان خود با اشــاره به تاریخ و فرهنگ 
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در جمعیت هالل احمر فارس، تصریح کرد: خواست و تمایل 
حجت االســالم والمســلمین قاســمی این بود که بــا توجه به 
جایگاه و رتبه علمی، در حوزه علمیه منشاء خدمات آموزشی 

و پژوهشی باشد.
نماینده ولی فقیه در جمعیت هالل احمر در ادامه به تشــریح 
اهــداف و محورهــای اصلــی وظایــف و فعالیت هــای حــوزه 
نمایندگــی ولــی فقیــه در جمعیــت هــالل احمــر در دو بخش 
هدایتی و نظارتی پرداخت و بیان کرد: حــوزه نمایندگی ولی 
فقیه عالوه بر نقش نظارتی بر همــه امور جمعیت هالل احمر 
از جمله سیاســت گــذاری و اجــرای صحیح قانــون، وظایف 
گســترش معــارف  مهــم دیگــری از جملــه فرهنگ ســازی و 
اســالمی و تحکیــم پایه هــای اعتقــادی، معنــوی و اخالقــی 
مدیــران، کارکنــان، جوانــان، امدادگــران و داوطلبــان را بــر 

عهده دارد.
ارزش هــای  تقویــت  معــزی  والمســلمین  االســالم  حجــت 
اســالمی، انقالبی و نظــارت بر امــور و تالش در جهــت رعایت 

موازیــن شــرعی در ســطح جمعیــت را نیــز از دیگــر وظایــف 
مهــم و اساســی ایــن حــوزه در ســطوح ســتادی، اســتان ها 
و شهرســتان ها بــر شــمرد و افــزود: در بعــد نظارتــی، حــوزه 
نمایندگــی ولــی فقیــه وظیفــه دارد بــا نظــارت دقیــق از بــروز 
تخلفــات جلوگیری نمایــد و ضمــن مشــارکت در برنامه های 

فرهنگی، بر این فعالیت ها نظارت داشته باشد.
نماینده ولــی فقیه در جمعیــت هالل احمــر بــا آرزوی موفقیت 
برای حجت االســالم والمسلمین بهادری مســئول جدید دفتر 
نمایندگی ولی فقیه در جمعیت فــارس، یادآور شــد: تالش ها و 
فعالیت های این حوزه باید به ارتقاء اعتماد عمومی جامعه به 
جمعیت هالل احمر و تعمیق روحیه همدلی، همفکری و تعاون 

درون و برون سازمانی و جلوگیری از تخلفات منتج شود.

     نمونه بارز مدیریت جهادی
همچنیــن در ادامــه این مراســم نماینــده ولی فقیه در اســتان 
فارس و امــام جمعه شــیراز، حجت االســالم و المســلمین دکتر 
دژکام خدمــات جمعیــت هــالل احمــر به مــردم آســیب دیده و 
محــروم را مصــداق و نمونــه بــارز مدیریــت جهــادی توصیف 
کــرد و گفــت: کیفیــت و گســتره بهــره وران خدمــات ایــن نهاد 
عام المنفعه و مردمی، آن هم در سخت ترین شرایط زندگی هر 
انســان از جمله در مواقع حــوادث و بحران هــا، جمعیت هالل 

احمر را شایسته دریافت عنوان خدمت جهادی نموده است.
حجــت االســالم و المســلمین دکتــر دژکام ضمــن اشــاره بــه 
فعالیت هــای بشردوســتانه امدادگــران جمعیت هــالل احمر 
در حوادث مختلف تصریح کرد: ایرانیان به داشتن عواطف 
و احساســات بشردوســتانه در ســطح دنیــا شــهرت دارنــد، 
همانطور که به مهمان نوازی و تکریم مهمان شهره هستند؛ 
چنیــن ویژگی هایــی پشــتوانه ای ارزشــمند بــرای ما اســت و 
در عیــن حــال مســئولیت  دوچندانــی را بــرای جمعیت هالل 
احمر به منظور استفاده بهینه از آن در راستای ارتقاء سرمایه 
اجتماعی و نهادینه سازی خدمات داوطلبانه به همراه دارد.

نهادهــای  از  را  فــارس  اســتان  احمــر  وی جمعیــت هــالل 
اثرگــذار در حــوزه فعالیت هــای اجتماعــی دانســت و با اشــاره 
بــه انتصاب هــای جدیــد در دســتگاه های اداری و اجرایــی، 
کید کرد: به طور متوسط دوره مدیریت در کشور ما سه ساله  تا
اســت و جابجایی ها برای جاری شدن رویکردهای جدید در 
تصمیم ســازی ها و تصمیم گیری های بــزرگ و حیاتی امری 

ضروری است.
در این مراســم حســین درویشــی، مدیر عامل جمعیت هالل 
احمــر اســتان فــارس نیــز در تشــریح عملکــرد و خدمــات این 
جمعیت در ایام اربعین حســینی)ع( در شــهرهای سامرا و بلد 
تصریح کــرد: تیم اعزامــی جمعیت هالل احمر اســتان فارس 
شامل 115 نفر نیروی متخصص و داوطلب با تخصص های 
پزشــکی، پیراپزشــکی، امدادی و پشــتیبانی بود و نیروهای 
کادر جمعیــت از تاریخ 17 تا 28 مهر ماه در شــهرهای ســامرا و 

بلد به زائرین اربعین حسینی خدمت رسانی نموده اند.
حســین درویشــی در خصــوص خدمــات پزشــکی ارائه شــده 

کیفیت و گستره 
بهره وران، آن هم 

ین  در سخت تر
شرایط حوادث و 

بحران ها، جمعیت 
هالل احمر را 

یافت  شایسته در
عنوان خدمت 
جهادی نموده 

است

برادر ارجمند حجت االسالم والمسلمین جناب آقای علیرضا بهادری جهرمی

نظر به مســئولیت های خطیــر و نقش موثر و حســاس حــوزه نمایندگی 

ولی فقیــه در تحقق بخشــیدن به اهــداف مقدس جمعیــت و ضرورت 

انجــام وظایــف و مأموریت هــای محولــه در اجــرای منویــات حضــرت 

حضــرت  رهبــری  معظــم  مقــام  رهنمودهــای  و  خمینــی)ره(  امــام 

آیت اهّلل العظمی خامنــه ای )مدظله العالی(، با توجه بــه تجارب موثر و 

مفید جنابعالی، به موجب این حکم به ســمت مسئول دفتر نمایندگی 

ولی فقیه در جمعیت هالل احمر استان فارس منصوب می شوید.

گســترش معــارف و فرهنــگ اســالمی و  اهــم وظایــف آن نمایندگــی، 

تحکیــم پایه هــای اعتقــادی، معنــوی و اخالقــی مدیــران، کارکنــان، 

جوانــان، امدادگران و داوطلبــان جمعیت، تقویت ارزش های اســالمی 

و انقالبــی و نظارت بــر امور و تــالش در جهــت رعایت موازین شــرعی در 

ســطح جمعیــت اســتان می  باشــد. امیــد اســت بــا اســتعانت از خداوند 

متعــال و تحــت عنایــات حضــرت بقیــه اهّلل االعظــم )عــج( و تــالش و 

کوشــش مضاعــف بــا هماهنگــی کامــل حــوزه نمایندگــی ولی فقیــه در 

مرکز و همکاری متقابل با مســئولین جمعیت اســتان در انجام وظایف 

ومسئولیت های محوله موفق و مؤید باشید.  

عبدالحسین معزی
نماینده ولی فقیه درجمعیت هالل احمر
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توســط تیم داوطلبان اعزامی این اســتان افزود: تیم اعزامی 
نیروهای متخصص استان فارس در راســتای ارائه خدمات 
داوطلبانــه و بشردوســتانه، 37هــزار و 209 بیمــار را پذیــرش 
کرده انــد، از دیگــر خدمــات ایــن گــروه می تــوان بــه تزریقات 
بــرای 25 هــزار و 538 مراجعــه کننــده، ســنجش و کنتــرل 
فشــارخون و تســت قند خون برای 21 هزار و 700 نفر، انجام 
پانســمان برای 15 هــزار و 174 نفر، نوار قلب بــرای 241 نفر و 

اعزام 33 نفر مصدوم به بیمارستان اشاره کرد.
کارکنــان  در پایــان ایــن مراســم از داوطلبــان، امدادگــران و 
اربعیــن  ایــام  کــه در  اســتان  فعــال جمعیــت هــالل احمــر 
حسینی)ع( با حضور در پیاده روی اربعین به زائران حسینی 

خدمت رسانی کرده بودند تجلیل به عمل آمد.

     تدوین27 ماموریت فرهنگی در هالل احمر 
نماینده مقــام معظم رهبــری در جمعیت هالل احمــر از احصا و 
تدوین 27 ماموریت فرهنگی توسط حوزه نمایندگی ولی فقیه 
در این جمعیت خبر داد و گفت: این ماموریت ها پس از مطالعه 
دقیق و کارشناســی وظایف و کارکردهای جمعیــت هالل احمر 

در حوزه های مختلف شناسایی و گردآوری شده اند.
حجــت االســالم والمســلمین عبدالحســین معــزی در جمــع 
اعضای شــورای مدیــران و رابطین فرهنگــی جمعیت هالل 
کیــد بــر اهمیــت برنامه ها  احمر اســتان فــارس در شــیراز بــا تا
و فعالیت هــای فرهنگــی ایــن جمعیــت، اظهــار کــرد: حــوزه 
نمایندگــی ولــی فقیــه اقدامــات متعددی طــی ســالیان اخیر 
برای تقویت و تعمیق مأموریت های فرهنگی جمعیت هالل 
احمر انجام داده اســت اما هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب و 

ایده آل فاصله زیادی داریم.
حجت االسالم و المسلمین معزی با اشــاره به حکم انتصاب 
ایشــان توســط مقام معظم رهبــری به عنــوان نماینــده ولی 
فقیــه در جمعیت هــالل احمــر پــس از رحلت مرحــوم حجت 
االســالم و المســلمین غیــوری، گفــت: هرچنــد در نــگاه اول،  
کشــور  کار فرهنگــی در بزرگتریــن ســازمان امــدادی  زمینــه 
موضوعــی عجیــب به نظــر می رســید، امــا بــا مطالعــه دقیق 
و کارشناســی وظایــف و کارکردهــای جمعیــت در حوزه های 
مختلــف اعــم از بدنــه کارمنــدی، داوطلبــی، خدمــات عــام 
المنفعــه و بشردوســتانه داخلــی و بین المللی و امور آموزشــی 
و...، 27 مأموریــت فرهنگــی توســط حــوزه نمایندگــی ولــی 

فقیه در جمعیت هالل احمر احصا و تدوین شده است.
وی تأســیس و راه اندازی شــوراهای فرهنگــی در حوزه های 
ســتادی و اســتان ها و برنامه ریــزی بــرای فعــال بــودن ایــن 
شــوراها، آموزش هــای ضمــن خدمت، تشــکیل دارالقــرآن و 
هیأت مذهبی در کنار فعالیت های انتشاراتی مانند نشریات 
ماهانــه مهــر و مــاه و مناســبتی زاد را نمونه هایــی از اقدامات 
کیــد کــرد: تــالش می کنیم  فرهنگــی ایــن حــوزه برشــمرد و تا
وسعت و عمق این برنامه ها را متناســب با محورهای بیانیه 

گام دوم انقالب اسالمی افزایش دهیم.
حجت االســالم والمســلمین معــزی با اشــاره بــه ظرفیت های 
منحصر به فرد جمعیت هالل احمر مانند ارتباط با بیش از یک 
میلیون جوان داوطلب، بهره مندی از اقشــار و تخصص های 

مختلــف و متنوع داوطلب، گســتره جــذب داخلــی و جهانی و 
نیــز ماموریت های عام المنفعــه و بشردوســتانه، تصریح کرد: 
ایــن ظرفیــت و اســتعدادهای اســتثنائی، وظایــف مســئوالن 
و برنامه ریــزان فرهنگــی در هالل احمــر را ســنگین و مضاعف 
می نماید به گونه ای که نباید لحظــه ای از تالش و مجاهدت 

خالصانه و مومنانه دست برداشت.
نماینــده ولــی فقیــه در جمعیت هــالل احمــر اعتمــاد عمومی 
بــه جمعیــت را ســرمایه و پشــتوانه ای غنــی دانســت و افزود: 
کمک نقــدی 240 میلیارد تومانــی مردم به هــالل احمر برای 
امدادرسانی به سیل زدگان در ابتدای سال جاری، نمونه ای 
از اعتماد جامعه به جمعیت است که باید با سیاست گذاری و 
برنامه ریزی کارشناسی این سرمایه اجتماعی را ارتقا بخشید.

حجــت االســالم والمســلمین معــزی بــا اشــاره بــه آموزه های 
وحیانی ســوره مبارکه اســرا، حرکت و فعالیت فرهنگی موفق 
و اثرگــذار در حوزه های مختلف از جملــه جمعیت هالل احمر 
را منــوط بــه صــدق و راســتی و تــالش صادقانــه و راســتین با 
محوریت ایمان واقعی به خــدا و تبعیت از اهل بیت عصمت 

و طهارت)ع( و برخورداری از عمل صالح دانست.
وی در پایان خواســتار توجه بیش از پیــش رابطین فرهنگی 
اســتان ها بــه جوانــان و اســتفاده بهینــه از مشــاوره فکــری، 
تخصصی و مهــارت داوطلبان در راســتای کمک بــه جامعه 

هدف جمعیت هالل احمر شد.
همچنیــن در ایــن مراســم حســین درویشــی مدیــر عامــل 
جمعیــت هــالل احمــر اســتان فــارس بــا تشــریح موقعیــت و 
وســعت این اســتان بــا 35 شهرســتان و 26 شــعبه، جمعیت 
و احتمــال افزوده شــدن به ایــن تعــداد در آینــده بــا توجه به 
درخواســت های موجود برای تاســیس شــعب هالل احمر در 
شهرستان های تازه تاســیس، بر توجه ویژه جمعیت مرکز به 

کید کرد. استان فارس از جمله در ماموریت های فرهنگی تا
درویشــی همچنیــن از روســای شــعب جمعیــت هــالل احمر 
خواســت بــا مســئول جدیــد دفتــر نمایندگــی ولــی فقیــه در 
جمعیت استان برای شناســایی ظرفیت های فرهنگی در هر 

شعبه و گسترش فعالیت های مربوطه تعامل داشته باشند.
حجت االســالم والمســلمین علیرضا بهادری مســئول جدید 
دفتــر نمایندگــی ولــی فقیــه در جمعیــت هــالل احمر اســتان 
فارس نیز در ســخنانی ضمــن قدردانــی از تالش های حجت 
االســالم والمســلمین قاســمی مســئول ســابق ایــن دفتر طی 
گذشــته، اختصــاص درصــدی از درآمدهــای  شــش ســال 
جمعیت در شــعب شهرســتانی بــرای فعالیت هــای فرهنگی 
را امــری مهــم و ضــروری دانســت و افــزود: هزینه کــرد بــرای 
فعالیت های فرهنگی، نوعی ســرمایه گذاری ارزشمند جهت 
جــذب منابــع انســانی داوطلــب در راســتای ماموریت هــای 

جمعیت هالل احمر محسوب می شود.
همچنیــن در این مراســم روســای شــعب شــیراز و فیروزآباد، 
رابــط فرهنگــی شــعبه کازرون و معــاون داوطلبــان جمعیت 
هالل احمر فــارس بــه نمایندگــی از اعضای شــورای مدیران 
و رابطین فرهنگی این جمعیــت، نظرات فرهنگــی خود را با 
نماینده مقام معظم رهبــری در جمعیت هالل احمر در میان 

گذاشتند.     

نماینده مقام 
معظم رهبری 

در جمعیت 
هالل احمر از 

ین  احصا و تدو
یت  ۲۷ مامور

فرهنگی توسط 
حوزه نمایندگی 

ولی فقیه در این 
جمعیت خبر 

داد و گفت: این 
یت ها پس  مامور

از مطالعه دقیق و 
کارشناسی وظایف 

کارکردهای  و 
جمعیت 

هالل احمر در 
حوزه های مختلف 

شناسایی و 
گردآوری شده اند
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ضرورت توجه به امور فرهنگی 
خانواده های کارکنان 
نشســت شــورای فرهنگی جمعیت هالل احمر اســتان خوزســتان بــا دســتور کار ارائه 
گــزارش عملکــرد جمعیــت هــالل احمــر اســتان خوزســتان در اربعین حســینی ســال 
1398، برنامه ریــزی برای فعالیت های فرهنگــی و اجرایی کردن منشــور گام دوم انقالب در 

بین کارکنان، خانواده ها و کانون های داوطلبی تشکیل شد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی جمعیــت هــالل احمــر اســتان خوزســتان، دکتــر علی خــدادادی 
مدیرعامل جمعیت هالل احمر این استان با اشــاره به عملکرد جمعیت هالل احمر در اربعین 
بیان کرد: اربعین و ســفرکاروان های راهیان نور فرصتی طالیی اســت که هر ساله پیش روی 
جمعیت هالل احمر قرار دارد و باید به آن توجه جدی داشــت چرا که ارائه خدمات در مراســم 
اربعین و ســفر کاروان های راهیــان نور با توجه بــه جایگاه معنویــت در این ســفرها فرصتی را 

جهت کسب رضایت مردم و افزایش سرمایه های اجتماعی مهیا می سازد.
مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان خوزستان افزود: می توان با سازماندهی و تاثیرگذاری 
روی اعضای جوان از آنها به عنوان ســفیران بشردوســتی بهره برد و آنها نیز انتقال دهندگان 

تاثیرات مثبت بر مخاطبین و مراجعه کنندگان باشند.
وی در بخــش دیگری از ســخنان خود با اشــاره بــه منشــور گام دوم انقالب اظهار کــرد: مقام 
معظــم رهبری در این منشــور به هفت دســتاورد و هفــت توصیــه پرداخته اند که بــه دو مورد 
آن در جمعیت هــالل احمــر می تــوان پرداخــت و آن دو مبحث، یکــی جوانان و امــور علمی و 
پژوهشــی اســت کــه در مــوارد افزایــش تــوان مقابله بــا آســیب های اجتماعــی و آســیب های 
طبیعــی می توانیــم کار کارشناســی صورت دهیــم و دیگــری که از همــه مهمتراســت مبحث 

اخالق و معنویت است.
دکتر خدادادی با قرائت فرازی از مبحث اخالق و معنویت در منشورگام دوم انقالب که آورده 
اســت خیرخواهی، گذشــت، کمک به نیازمندان، راســتگویی، شــجاعت، اعتمــاد به نفس 
و دیگر خلقیــات جهت دهنــده همه حرکت هــا و فعالیت های فــردی، اجتماعــی و نیاز اصلی 
جامعه اســت، افــزود: این مــوارد کامــاًل منطبق با اهــداف و مشــی هالل احمــر بوده لــذا با کار 
کارشناســی در این دو عنوان می توان به تدویــن برنامه عملیاتی برای دو گــروه هدف اعضا و 

پرسنل پرداخت و در این مسیر برنامه ریزی مطلوب کرد.
در ادامه جلســه حجت االســالم و المســلمین انصــاری مســئول دفتــر نمایندگی ولــی فقیه در 
جمعیت هالل احمر اســتان خوزســتان با اشــاره به ضرورت توجــه فرهنگی بــه خانواده های 
کارکنان جمعیت هالل احمر خواســتار برنامه ریزی جهت ارتقاء سطح فرهنگی و سالمت این 

عزیزان شد.
مســئول دفتر نمایندگی ولی فقیــه در جمعیت هــالل احمر خوزســتان درمــورد اجرایی کردن 
فرامین مقام معظــم رهبری در منشــور گام دوم انقــالب در این جمعیت بیان کــرد: باید آحاد 
جامعه با این منشــور آشــنا شــده و با عنایت بــه اینکه جمعیت هــالل احمر یکــی از نهادهایی 
اســت که ارتباط بســیار خوبی با بدنــه اجتمــاع دارد می تواند این گفتمان ســازی را در ســطح 
گیر کند کــه این مهــم ابتــدا در دو بخش پرســنل و خانواده هــای آنها از یک ســو و  جامعــه فرا

اعضا وکانون های داوطلبی از سوی دیگر قابل اجراست.
وی در بحث برگــزاری دوره های کمک هــای اولیه ویــژه کانون های طــالب، تقویت و فعال 
ســازی این بخش از حوزه معاونت امور جوانان را ضروری توصیف کرد و مقرر شــد نشستی با 

حضورمسئولین حوزه های علمیه در سطح استان تشکیل و جوانب این امر بررسی شود.     

در نشست شورای فرهنگی
جمعیت هالل احمر استان خوزستان مطرح شد

بازدید از
پایگاه امداد

گرمسار جاده ای 
مســئول دفتــر نمایندگــی ولــی فقیــه در 
جمعیت هــالل احمر اســتان قــم از پایگاه 

امداد جاده ای گرمسار بازدید کرد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی جمعیــت هــالل احمر 
اســتان قــم، حجــت االســالم والمســلمین ســید 
ضمــن  دیــدار  ایــن  در  مهــری  عالمــه  مصطفــی 
گفتگــوی صمیمانــه بــا امدادگــران در خصــوص 

احکام امدادی مطالبی را بیان کرد.
گــزارش، وی همچنیــن ضمــن  بــر اســاس ایــن 
بررســی مشــکالت و مســائل پیرامــون ایــن پایگاه 
امدادی، در جمــع اعضای پایگاه وظایف شــرعی 
امدادگران را تشریح نمود. مسئول دفتر نمایندگی 
ولــی فقیــه در جمعیــت هــالل احمر اســتان قــم با 
کید از بهره مندی از زمان حضــور در پایگاه های  تأ
کیــد و  امــدادی بــر افزایــش مطالعــه امدادگــران تا
در ایــن راســتا، بســتر ایجــاد کتابخانــه بــرای این 
پایگاه امداد جــاده ای را فراهــم کرد تــا امدادگران 
در زمان هایــی که در ایــن پایــگاه حضــور دارند در 

فراغت به مطالعه بپردازند.     
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حجت االســالم و المســلمین معزی همچنین بر لزوم کمک 
گرفتن از اســتانهای معین با توجه به حجــم باالی خرابی ها 
کیــد کــرد و افــزود: کمــک گرفتــن از ایــن اســتان ها ســبب  تا
تســریع در روند امور و ارائه خدمات رســانی بیشــتر و مطلوبتر 

به مردم است.
وی همچنیــن از حضــور بــه موقع عوامــل امــدادی جمعیت 
هــالل احمــر در مناطــق زلزلــه زده و خدمــات آنهــا بــه مــردم 
قدردانــی کــرد.  نماینــده ولــی فقیــه در جمعیت هــالل احمر 
بــا بیان اینکــه گــزارش کامــل و جامــع از مناطــق زلزلــه زده را 
بــه خدمــت مقام معظــم رهبــری ارائــه خواهــم کــرد، گفت: 

امیدوارم با همکاری مردم مشکالت هر چه زودتر حل شود.
معــاون عمرانــی اســتاندار آذربایجان شــرقی هم با اشــاره به 
اینکــه 5200 واحــد مســکونی در 110 روســتای اســتان در اثــر 
زلزلــه آســیب دیــده اســت، گفــت:  فراخــوان به اســتان های 
معین داده شــده اســت. جــواد رحمتی اعــالم کرد: بر اســاس 
تصمیم ســتاد بحران به جای کانکس، واحدهای 12 متری 

جهت اسکان موقت زلزله زده ها ایجاد می شود.
ســاعت 2 و 17 دقیقــه بامــداد جمعــه )17 آبــان مــاه( زمیــن 
لرزه ای به بزرگی 5.9 در مقیاس امواج درونی زمین )ریشــتر( 
ع این زمین لرزه  اســتان آذربایجان شــرقی را لرزاند. بر اثر وقو
584 نفــر مصــدوم شــدند کــه از ایــن تعــداد 66 نفر بــه علت 
ماندن زیر آوار و 518 نفر به علت ترس و اضطراب )براســاس 

کید بر تسریع در اسکان تأ

بازدید نماینده ویژه مقام معظم رهبری از مناطق 
زلزله زده آذربایجان شرقی

به گزارش پایــگاه اطالع رســانی حــوزه نمایندگــی ولی فقیــه در جمعیت هــالل احمر، 
حجت االسالم و المسلمین معزی چگونگی امدادرسانی و نحوه توزیع اقالم امدادی، 
آواربرداری ها و اســکان زلزله زدگان قرار گرفت. در جریان این بازدید، مردم زلزله زده ورزقان و 
ورنکش بــه بیــان مشــکالت و کمبودهای منطقــه حادثه دیــده پرداختنــد که در حــال حاضر 
مشــکالت در آواربــرداری، بــرودت هــوای مناطــق زلزلــه زده و وجــود مشــکالتی در خصــوص 

اسکان زلزله زدگان از مهمترین دغدغه های مردم این دو روستا بود.
حجت االســالم و المســلمین معزی ضمن ابالغ ســالم مقــام معظم رهبــری به مــردم زلزله زده 
این مناطق گفت: مشــاهدات و درخواســت های مردم زلزله زده این مناطق را به محضر مقام 
معظم رهبری خواهم رســاند و ان شــااهّلل با همت مســوولین استانی و کشــوری این مشکالت 
پایان خواهد پذیرفت. یادآور می شــود معاون عمرانی اســتانداری آذربایجان شــرقی و معاون 
سازمان امداد و نجات جمعیت هالل احمر، حجت االسالم و المسلمین معزی را در این بازدید 

همراهی کردند.

ابالغ پیام رهبری
نماینــده ولــی فقیــه در جمعیــت هــالل احمــر گفــت: بــا توجــه بــه بــرودت هــوا و آغــاز فصــل 
بارندگی هــا، بایــد در جهــت آســایش زلزلــه زدگان، اســکان موقــت در دســتور کار قــرار گیــرد و 

خانه های پیش ساخته را هر چه سریع تر برپا کنند.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی حوزه نمایندگی ولی فقیه در هالل احمر به نقل از ایرنا، حجت 
االسالم والمســلمین معزی با حضور در روســتای زلزله زده ورنکش از توابع بخش ترکمانچای 
میانه با ابالغ  سالم رهبری و تســلیت به مردم زلزله زده آذربایجان شرقی، اعالم کرد: به زودی 
هیترهای برقی در این مناطق توزیع خواهد شــد. وی از مســئولین خواســت تا هرچه ســریع تر 

ک برداری و آواربرداری های سنگین را به اتمام برسانند. خا

نماینـده ویـژه مقـام معظـم رهبـری بالفاصلـه پـس از وقـوع زلزلـه در اسـتان 
آذربایجـان شـرقی بـا حضـور در مناطـق زلزلـه زده ایـن اسـتان از روسـتاهای 

ورنکـش و ورزقـان بازدیـد بـه عمـل آورد. 
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گــزارش اورژانس کشــور(، بوده اســت، همچنین 5 نفر در روســای 
ورنکش شهرســتان میانه جــان خــود را از دســت دادنــد و  2 نفر در 
بخش ترکمانچای در چادر شــخصی کــه در حیاط خانــه خود برپا 
کرده بودنــد، بــه علــت گاز گرفتگی فــوت شــدند. بر اســاس اعالم 
مســئوالن هالل احمــر 12 هــزار و 320 نفــر از زلزله زدگان اســتان در 
اردوگاه اســکان اضطراری یا به صورت فردی با نصب 3 هزار و 80 

دستگاه چادر، به صورت اضطراری اسکان داده شده اند.

عیادت از مصدومان شهرستان میانه
همچنین به گــزارش روابــط عمومــی جمعیت هالل احمر اســتان 
آذربایجان شرقی، در ادامه حمایت های روانی از مصدومان زلزله 
حجت االســالم و المســلمین واعظی مســئول دفتر نمایندگی ولی 
فقیه درجمعیت هالل احمر استان آذربایجان شرقی بنا به توصیه 
نماینده مقام معظم رهبری در هالل احمر با حضور در بیمارستان 
برکت امام خمینی )ره( شهرستان میانه از مصدومان حادثه زلزله 

بستری در بیمارستان عیادت به عمل آوردند.
حجت االســالم و المســلمین واعظی با آرزوی شــفای عاجــل برای 
مصدومــان حادثــه زلزلــه و ابالغ ســالم نماینــده ولی فقیــه در هالل 
احمر و تقبــل هزینــه تعــدادی از مصدومین گفــت: جمعیت هالل 
احمر وظیفه خود می داند تا برگشــت آرامش به مناطق زلزله زده در 
کنار مردم عزیز بوده و نســبت به حمایت های روحــی و روانی و رفع 

مایحتاج اولیه و تأمین اقالم معیشتی زلزله زدگان اقدام نماید.     

پویش مّلی
نذر فرهنگ و دانایی

در مناطق محروم
سرپرست سازمان جوانان جمعیت هالل احمر از اجرای پویش 
ملی نذر فرهنــگ و دانایی )نذر کتــاب( از ســوی جوانان فعال 

عضو این سازمان در مناطق محروم و کمتر برخوردار کشور خبر داد.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی جمعیت هالل احمر، رضا بامداد اصل با 
اعالم این خبر افــزود: فرهنگ  نذری منحصر به غذای جســم نیســت، 
بلکه می توان بــا نذر فرهنــگ و دانایی )نــذر کتاب(، غــذای روح مردم 
را هــم تأمیــن کــرد بــه ایــن ترتیــب باهــدف ترویــج فرهنــگ مطالعــه، 
کتاب های چاپ شده، دست به دست می شــود و به دلیل کاهش قطع 
درختان برای تولید کاغذ به محیط زیســت هم آسیب کمتری می رسد 

و در عین حال هر کتاب خوب و مفید را چند نفر می توانند، بخوانند.
وی گفــت: پویــش ملــی نــذر فرهنــگ و دانایــی با هــدف پیشــگیری از 
تاثیرات نامطلوب »فشــار زمان« همچون اضطــراب و هیجان و کمک 
به تأمین بهداشــت روانی و تبلور اندیشــه های آزاد جوانــان و نوجوانان 
دانش آموز در مناطق محروم و کم برخوردار کشــور، باروری، شکوفایی 
اســتعدادها و رشــد و تعمیــق باورهــای دینــی، اخالقــی و رفتارهــای 
کید بر ترویــج فرهنگ و تفکر ارزشــی در ارائه  اجتماعــی آنان و توجــه و تا
و انجــام فعالیت هــای آموزشــی و فرهنگــی در مناطــق محــروم و کمــر 

برخوردار کشور اجرا خواهد شد.
سرپرست سازمان جوانان جمعیت هالل احمر افزود: در مرحله نخست 
ح ملــی جوانــان هــالل احمــری بــا حضــور در مناطق  از اجــرای ایــن طــر
محروم و کم برخوردار حاشــیه استان تهران و روســتاهای محروم و دور 
افتاده کهگیلویه و بویراحمــد در بین دانش آموزان بــه توزیع مجموعه 
کتاب های قصه های دوستی )مسابقه تونل کنی و لینالونا(، مجموعه 
قصه های حنانه )جشــن تکلیف مبــارک، بوی گل و یــک عکس زیبا( 
و مجموعه داســتان های فکر ایرانی )مغول ها، فرار از عقل، سپیده دم 
اندیشــه، فراز و فرود، دوباره ایران، تولد دوباره، ایران در آستانه تغییر، 

دوران طالیی و انقالب مشروطه( خواهند پرداخت.
وی بــا بیان اینکــه زندگــی فرهنگی بــه زندگــی روزمره جهــت می دهد، 
تعامل هــای ســازنده را رقــم زده و توســعه را رشــد و شــتاب می بخشــد 
و اصلی ترین رکــن زندگــی فرهنگی، کتــاب و کتابخوانی اســت، گفت: 
این پویش ملــی دارای این پیام ارزشــی و اثر بخش در صفحه نخســت 
کتاب هــای توزیعــی بــرای جوانــان و نوجوانــان دانــش آمــوز اســت کــه 

گر دوست داشتی به دیگری هدیه کن. عزیزکم این قصه را بخوان و ا
بامداد اصل به فرهنگ کتاب و کتابخوانی در کالم مقام معظم رهبری 
در دیدار بــا جمعــی از دانش آموزان به مناســبت مراســم جشــن تکلیف 
آنــان در 24 آذر 95 اشــاره کــرد و افزود: معظم لــه در این دیــدار فرمودند 
که ســالمت فکری را با کتاب خوانــی تأمین کنیــد؛ از کتاب های خوب، 
راهگشا، راهنما که از سوی متفّکران و نویسندگان خوب ما تهّیه شده و 

در اختیار ما گذاشته شده،  استفاده کنید و بخوانید.   
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در ادامــه روحانیــون حاضــر در جلســه تجربیــات خــود را در 
خصــوص نحــوه کمک رســانی، مشــاهدات و چالش هــای 
ح کــرده و ضمن  پیرامون امدادرســانی در ســیل اخیــر را مطر
تقدیــر از تالش هــا و فعالیت هــای جمعیــت هــالل احمــر در 
حوادث غیرمترقبه، بر لزوم ارتباط هرچه بیشــتر هالل احمر 
کیــد داشــتند. همچنیــن تدویــن  بــا روحانیــت و حوزه هــا تا
برنامه ریــزی منســجم جهــت هماهنگ ســازی روحانیــت 
بــه  کمک رســانی در حــوادث مختلــف، توجــه  در جهــت 
رســانه ها به عنوان اصلی ترین تریبون فرهنگ ســاز،  ایجاد 
کمک هــای  توزیــع وســایل و  هماهنگــی دقیق تــر جهــت 
مردمی به حادثه دیــدگان دیگر پیشــنهادها و انتقاداتی بود 
که حاضرین در جلســه با نماینده ولی فقیه در هالل احمر در 
میان گذاشــتند. یادآور می شــود در این دیدار حجج االسالم 
فــرزاد باســتان، حجــت اهّلل جعفــری، جعفــر آذریــان، فــرزاد 
منصوری، علــی صیــادی، ناصر کریمــی، ســعید محمدی، 
علــی احــدی، ســهیل جعفــری، حســین بکتــاش، رضــا تاج 
آبادی و حاج آخوند یوســف ســخندان حضور داشتند که در 

سخنانی به بیان نظرات و دیدگاه های خود پرداختند.     

خدمت مثبت، مؤثر و منطقی
هم اندیشی حضور روحانیت در سیل اخیر برگزار شد

 جلسه هم اندیشــی پیرامون حضور و خدمت رسانی روحانیت در ســیل اخیر کشور با 
حضور حجت االسالم و المســلمین معزی نماینده ولی فقیه در جمعیت هالل احمر و 

جمعی از طالب حاضر در امدادرسانی به سیل زدگان برگزار شد.
حجت االســالم و المســلمین معزی نماینــده ولی فقیــه در جمعیت هــالل احمر در ایــن دیدار 
کنندگان این جلســه، حضور طــالب و روحانیت در حادثه ســیل اخیر را  ضمن قدردانــی از برپا
مثبت، موثر و منطقی دانســت و گفت: حضور طــالب و روحانیت در حادثه ســیل اخیر باعث 
آرامــش و اطمینان خاطر مــردم مصیبت دیده شــد که در تمــام روزهای حادثه تمــام وقت در 

خدمت هموطنان سیل زده بودند.
ع خســارات زیادی به بار آورد خاطر نشان  وی با اشــاره به اینکه ســیل فروردین ماه در مجمو
کرد: ســیل امســال ویرانی و خســارات عظیمی را بــه هموطنان مــان تحمیل کرد، امــا در کنار 
تمام خرابی ها و خســارت ها باید به این نکته توجه داشت که ســیل، باعث مودت و دوستی 

بیش از پیش مردم شد و این حادثه عامل تجلی وحدت در جامعه گردید.
حجــت االســالم و المســلمین معــزی در ادامــه بــا اشــاره بــه نقــش پررنــگ طــالب جــوان در 
فرهنگســازی صحیح در جامعه افزود: در جامعه امروز یکی از وظایــف طلبه های علوم دینی 
فرهنگ ســازی صحیح در جامعه اســت و دفتر نمایندگی ولی فقیه در هالل احمر از همکاری 
بیــش از پیــش طالب علــوم دینــی با ایــن جمعیــت اســتقبال می کنــد و ایــن بســتر را از طریق 
کانون های طالب هالل احمر فراهم کرده تا طالب جوان و مشتاق بتوانند با پیوستن به این 
کانون ها در جهت فرهنگ سازی و خدمت رسانی به هموطنان با هالل احمر همکاری کنند.

در ادامه این جلسه یاسر احمدوند معاون فرهنگی و امور آموزشی و پژوهشی حوزه نمایندگی 
ولی فقیــه در جمعیت هالل احمر در ســخنانی ضمن اشــاره بــه تأثیر حضور روحانیــت در کنار 
افــراد حادثه دیــده اظهار کــرد: حضــور روحانیــت و طالب بــه عنوان یک گــروه مرجــع و مورد 
اطمینــان جامعــه، در جهــت کمک رســانی بــه نیازمنــدان و مصیبت دیــدگان حــوادث، بــه 
حادثه دیــدگان احســاس امنیت و آرامــش می دهد و در راســتای بــاال بردن امیدواری ایشــان 

بسیار مفید و موثر است.
احمدونــد در ادامــه افــزود: معاونــت فرهنگــی نمایندگــی ولــی فقیــه در جهــت ایجــاد بانــک 
اطالعاتــی در خصــوص تجربیــات، آموزه هــا و راهکارهــای مناســب در حــوادث غیرمترقبــه 
از طریــق شــیوه مســتندنگاری تجربیــات، بیــان آموزه هــا، راهکارها و پیشــنهادها اقــدام به 
جمع آوری اطالعات و تجربیات افرادی که برای کمک رســانی در حوادث غیرمترقبه حضور 
داشــته اند، کرده اســت. مســتندنگاری تجربیات، بیان آموزه ها، راهکارها و پیشــنهادهای 
روحانیت حاضر در عملیات های بشردوستانه، خصوصًا سیل سال جاری نیز می تواند کمک 
بزرگی بــه کامل تر شــدن چنین اطالعاتی باشــد. یکــی از اهداف جلســه هم اندیشــی فوق نیز 
ع بود و این جلســات تا رســیدن بــه هماهنگی کامــل میان طالب  پرداختــن به همیــن موضو

علوم دینی و هالل احمر در حوادث ادامه خواهد داشت.



مهردادبیگی، فارس  9171900578
سعید دالوری، فارس  9022500791

حمیدرضا رحیمی، کهگیلویه و بویراحمد  9164704590
زینب دیری، کهگیلویه و بویراحمد  9397147998

شهرام ظلی تبار ،خراسان رضوی  9398121524
حجت اهّلل هادی، خراسان رضوی  9302577269

فاطمه مرادیان، کهگیلویه وبویراحمد  9177410677
فاطمه بهمنی ، بوشهر  9020366317

افسانه حسامی، بوشهر   9362196998
فاطمه سلمانی، خراسان جنوبی  9155622944

شقایق نگین تاجی،  فارس  9036928946
حلیمه صالحی، کهگیلویه وبویراحمد  9177413930

اشرف قنبرپور ، بوشهر   9388531804
مصیب رحیمی، فارس  9303686894

کبری حسینی زاد، کهگیلویه و بویراحمد   9177430344
احسان حسنی نژاد، فارس  9179312019

شیما دورفرد، تهران  9127183017
نادیا رضایی،  فارس  9018961150

فرید ه حمیدی پور ، مرکزی  9189652619
محمدرضا رضازاده، فارس  9170990950

راضیه جعفری ورنوسفادرانی، فارس  9173306772
فاطمه نبتون،  مرکزی  9180694764

حسن احمدی،  مرکزی  9100541618
مصطفی خرم،  مرکزی  9184881660

یونس احسانی فرد، خراسان شمالی   9359541122
احسان نعمتی،فارس  9172495487

میثم یارمحمودی،فارس  9384987208
بتول افضل،  یزد  9132587390

سیدامیر محمد مسلمی، کهگیلویه وبویراحمد  9178108528
ع خفری ، فارس فاطمه زار  9013375191

هادی رمضانی، خراسان رضوی  9151266099
تاراسادات حسینی، قم  9339437540

سید علی حسینی یزدی، قم  9128510160
مریم عراقی نصرآبادی، خراسان رضوی   9156498790

حسین ابراهیمی، آذربایجان غربی  9144449033
میثم یارمحمودی، فارس  9384987208

حسین دیده روشن، فارس  9387637697
حمیده سیروس ضیا، خراسان رضوی  9155161767

معصومه بلوچ زاده، خراسان رضوی  9151009636
حجت قاسمی ،خراسان رضوی  9153402162

سمانه توکلی ، خراسان رضوی  9151035310
منصوره مرادزاده، بوشهر  9173758897
مهرآفرین زارعی، فارس  9171303430

حمیدرضا محمدی، فارس  9177316885
فرهادزارعی، فارس  9171358258

فاطمه عباسی، فارس  9177317511
مهدی مسعودزاده، فارس  9178235328

ایمان اشرف،  فارس  9164894799
علیرضا رحیمی، فارس  9178270235

محمدابراهیمی، فارس  9179275056
9189196805   فریبرز همتی ، کرمانشاه

حسین فدایی، کرمانشاه  9188338987
9183581282   شهاب ملکی، کرمانشاه

مرتضی امجدیان، کرمانشاه  9373212665
حجت نصیری،  اصفهان  9131106454
نرگس مسعودی ، فارس  9177042796

سهیال نوذری ، فارس  9173095917
محمدحسین آبادی، تهران  9126366721

مسلم حسن پور،  قم  9158533217
کاظم بخشی، استان یزد  9135198915

مریم نقی پور ، قم  9033598944
نرگس نصیروند، قم  9382928744

میترا میرزایی،  همدان  9190515239
محمدحسین آبادی، تهران  9109130209

کاظم خیری، چهارمحال وبختیاری  9131847479
محمد رضا عرب، چهارمحال وبختیاری  9133815008
مهران محمدی، چهارمحال و بختیاری  9138831073

علی بیاتی، اصفهان  9162998810
سمیه منصوری، اصفهان  9353711836

راضیه سریزدی، کرمان  9014836737
زهرا اسدی، خراسان رضوی  9156474852

لیال رضایی، اصفهان  9131685238
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مسابقه پیامکی

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   دی

براساسبیاناترهبرمعظمانقالباسالمی،مهریهسنگیندرازدواجشاملکدامیکازمواردزیراست؟01
2. سنت جاهلی است        3. مكروه است       4. ضروری نیست  1. حرام است      

02
مایهاصلیزندگیشیرینخانوادگیچیست؟

1. قناعت        2. نجابت         3. فرزند         4. محبت

بزرگترینسرمایهدرزندگیمشترکچیست؟03
3. توكل مستمر         4. كوشش و تالش 2. ایمان به لطف خدا      1. حیا و پاكدامنی     

بیت»مرگاگرمرگاستگونزدمنآی/تادرآغوششبگیرمتنگتنگ«ازکیست؟04
1. حافظ      2. سنایی       3. مولوی         4. جامی

05

06

خداونددرپاسخبهکدامیکازانبیاءالهیفرمود:»منهمنشینکسیهستمکهمرایادکند«؟07
1. موسی)ع(      2. عیسی )ع(        3. ابراهیم )ع(         4. آدم )ع(

08
رمان»ریشهها«اثرکیست؟

1. الكسی هیلی      2. مارک تواین       3. هارپر لی        4. كاترین استاكت

قحطیبزرگایراندرسالهای1296تا1298محصولسیاستهایچهکشوریبود؟
1. آمریكا       2. انگلیس        3. شوروی          4. عثمانی

کتاب»خبرچینها«دربارهچیست؟
2. جنگ سرد       3. جاسوسان شوروی        4. تأثیر سیا بر جریانات فرهنگی دنیا 1. اقدامات موساد       



فیلم  سینمایی »23 نفر«  روایت حضور 23 نوجوان در دفاع مقدس بر اساس کتابی با همین عنوان
اثر: مهدی جعفری   
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