
 راویان خوش سخن و طوطیان شکرشکن
 مطلع نور ایزدی؛ مبدأ فیض سرمدی

 مکتب درس های انسان ساز
 صدای بهتر زخم

ݢی ݣݣݣجالل  جا پاݢ

دست قدرتمند خدا
 چشمه زالل معرفت
آنکه ارزد صید را عشق است و بس
جبران ݣݣقسمت ݣݣکمی از آن همه محبت
سوی تاریکی مرو، خورشیدهاست

مــاهــــــنــامــــه  فــــرهــــنــــــگی،   اجــتــمــاعی   

جـمعـیــــــت هــــــالل احــــمـر 
حـــوزه نمایندگــی ولی فقیه

ــــــر
کــــــوثـ

هــــــــالل

ــــــاب
کــــت

هنر
گ ݣݣݣو ݣݣݣݣ

فرهن
دیــشــه

انـــ
ـــبرد

هـــــ
را

شمــــاره

15
هالل

Dec -   Jan      2019  -    2020   |     1441    ســال پنجم     |    شماره  15      |   دی  98    |   ربیع الثانی - جمادی االول

شماره پیاپی 51



 تابلو نقاشی »قاسم بن الحسن«
اثر: حسن روح االمین



ّلِ ِكتاٍب؛
ُ

 ك
ُ

حیِم ِمفتاح
َ

 الّر
ِ

حمن
َ

ِه الّر
ّ
بسِم الل

ه  الرحمن الرحیم، كلید هر نوشته  اى است.
ّ
بسم الل

مکاتیب الرسول ج 1، ص 56



 رفیق خوب، عزیز
شجاع و خوش بخت ما  | 6

ݢکیمیا  خونی ݣݣکه ݣݣمانند ݢ
دنیا را ݣݣمتحول ݣݣمی کند | 10

ل معرفت | 12 چشمه زال

جهاد و مقاومت با ݣݣانگیزه مضاعف 
ݣݣادامه ݣݣخواهد یافت  | 15

سدهای مقاومت مستحکم تر 
می شوند | 15

 شهادت سردار سلیمانی
نقطه عطف تاریخ ما است | 16

آنکه ارزد صید را عشق است و بس | 17

 جبران ݣݣقسمت ݣݣکمی
 از آن همه محبت | 18

آمریکا، به دنبال تضعیف محور 
مقاومت است | 20

دست قدرتمند خدا  | 22

درگذشت یار امام ور رهبری  | 25

ع  | 26 ورود فرماندهان ممنو

 نفس باد صبا 
مشک فشان ݣݣخواهد شد  | 28

 ایمان، ما را 
به آینده امیدوار می کند  | 30

سوی تاریکی مرو خورشیدهاست  | 32

 تا نرسم ز دامنت
دست امید نگسلم  | 36

امید بخش ترین آیه قرآن | 39

که  سرچشمۀ رودهایی 
در آنها جاری می شویم  | 40

 راویان خوش سخن
و طوطیان شکرشکن  | 44

کودکان | 46 10 فایده قصه گویی برای 

 بحران آلودگی هوا
ثمره فرهنگ مصرف گرایی است  | 48

راحت الحلقوم ُسرب اندود، دود  | 50

نبرد جمشید با ارباب حلقه ها | 52

کسی  که هر  شاهنامه دریایی است 
می تواند صید خود را از آن بگیرد  | 54

ݢی ݣݣݣجالل  | 56 جا پاݢ

عشق و جنگ شبیه هم هستند  | 62

راهـــــــــــــبــــــــــــــــــرد

انـــــــدیـــــــشـــــــه

 فــــرهنــگ و هنـــــر

کــــــــــــتــــــــــــاب

6

36

18

44

  مدیرمسئول:
عبدالحسین معزی

  سردبیر:
یاسر احمدوند

  معاون سردبیر: 
محمد مهدی بیگلری

  صاحب امتیاز: 
حوزه نمایندگی ولی فقیه

  همکاران:
مجید صالحی، محمد جواد کسمایی،شایان ضیایی

 محمدرضا بختیاری، فرناز رخشنده، حمید پورصمیمی
محمد جهان شاهی، نازنین رشیدبیگی،محمود اورعی

 مهتاب هاشم زاده،فریده خان محمدی، علی پورمحسنی
ج پور  حمید جوادی، بهرام جالل وند، بهاره فر

دوره جدید. شماره  15.دی  1398.  ســال پنجم
شماره پیاپی 51

 ربیع الثانی - جمادی االول    1441.    دسامبر - ژانویه   2019-2020 

جمعیت هالل احمر
ماهنامه فرهنگی، اجتماعی با رویكرد  دینی جمهوری اسالمی ایران

هـــــــــــالل



درس ݣݣݣهستی ݣݣݣشناسی  | 64

عاشقانه های علی)ع(برای خدا  | 66

صدای بهتر زخم  | 67

ضامن های نامعتبر  | 68

دیگه فهمیدم | 68

 توانایی ݣݣݣحل ݣݣمسائل ݣݣمحیط زیستی را
ݢش ݣݣدهیم  | 70  ݢزݢ کودکان ݣݣآموݢ به 

کند | 72 مس وجود را فضه او طال 

مطلع نور ایزدی؛ مبدأ فیض سرمدی | 75

که مردم می گویند  فریفته نباش 
دختر »محمد« هستی!  | 76 

 شناخت ما از برترین زن جهان
کامل نیست  | 78 

 چگونه نماز می خوانید
کتید؟  | 80  ولی در برابر ظلم سا

 حضرت فاطمه)س(
حبل متین خداوند است  | 83 

 ریشه انقالب اسالمی در عاشورا و
ریشه عاشورا در خانه زهرا)س(ست  | 84 

 آن وجود مقدس
برای اهل بیت حجت است  | 86 

نیایش در سیره فاطمی  | 87 

مکتب درس های انسان ساز  | 88 

 گرامیداشت دهمین سالروز
حماسه نهم دی  | 90 

مشارکت 2 هزار 641 نفر از داوطلبان و 
خیرین  | 91 

 خیرخواهی، بنیادی ترین
ارزش انسانی است  | 92 

دیدار مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در 
هالل احمر قم با آیت اهلل مکارم  | 95 

 امداد در اساطیر ایرانی
پشتوانه ای اخالقی دارد | 96

 افتتاح خانه هالل در مرکز مدیریت 
حوزه های علمیه شهرکرد  | 99 

 غبار روبی و عطرافشانی
مزار شهدای شهر تبریز   | 99 

سند همکاری با شورای سیاستگذاری 
ائمه جمعه  | 100

که فکر دیگرانی | 101 بهارت خوش 

 به لباس زیبای هالل احمر
 افتخار می کنیم  |  102 

کار داوطلبانه باید خدا محور باشد |  103

کــــــــــــــــوثــــــــــــــــر

هــــــــــــــــــلـــــــــــــــال

48

88

56

96

  مدیر هنری: 
روح اله یاقوتی

  صفحه آرایی:  
دفتر مشکاة هنر

  چاپ:  
واژه پرداز  اندیشه

  عکس: رضا احمدوند
  مسئول پشتیبانی: فیروز شیخی

  با سپاس از همراهی: 
حامد جبلی، فاطمه صادقی،  فرزین صالحی 
و مسئوالن محترم  دفاتر نمایندگی ولی فقیه 

در جمعیت هالل احمر استان ها

 مهر  و ماه    از نوشته ها، پیشنهادها و انتقادهای  شما استقبال می کند.
لطفًا مطالب خود را به نشانی    mehromah.helal@gmail.com    ارسال فرمائید.

نشانی: خیابان ولیعصر)عج(. باالتر از میرداماد. نبش خیابان رشید یاسمی
                   شماره 1362. ساختمان صلح        |           کدپستی:       1517813511

                       سامانه پیامکی: 3000486644           |           تلفن: 88201136



کلمه نخست

همدلی ؛ ریشه مقاومت و پیشرفت

یاسر احمدوند
سردبیر

ایــن دی مــاه بــدون تردیــد عجیب ترین دی مــاه تاریخ معاصر ایران اســت. حادثه هایی دور 
خ داد. شــامگاه ســیزدهم دی، ســردار حاج قاســم  از انتظار و پیش بینی ناپذیر در این ماه ر
ســلیمانی فرمانده ســپاه قدس به دســتور رییس جمهور آمریکا و توســط بالگردهای هدایت 
شونده نزدیک فرودگاه بغداد، همراه 9 نفر همرزم ایرانی و عراقی به شهادت رسید. خبری 

که باید تکرار می شد تا باور پذیر شود. خبری غیرقابل باور. 
ایــن حادثــه مــوج همــدردی ملــی را ایجاد کرد. ایرانیان با ســلیقه و عالقه های مختلف این 
کردند و ارادت خود و قدرشناسی شان را به سردار سلیمانی و مدافعان عزت  ترور را محکوم 
ایران ابراز نمودند. تشییع پیکر این شهدا در شهرهای عراق و نیز در اهواز، مشهد، تهران، 

کرمان تجلی عظمت ملت ایران بود.  قم و 
در دوره ای که سخت ترین فشارهای اقتصادی و فریبکاری های رسانه ای اراده مردم ایران 
کند و زیر فشار طاقت فرسا خرد شود. اقدام آمریکا اما  کمر خم  گرفته اند تا این ملت  را نشانه 
کرد. مردم دلشان به درد آمده بود و به غرورشان برخورده  این ملت را منسجم تر و متحدتر 
کــه آمریکایی هــا ســردار دالورشــان را شــبانه و ناغافــل زده اند. مردم خونخــواه بودند و  بــود 
طالــب انتقــام. در روزهــای بعــد، ســرنگونی هواپیمــای مســافربری که به اشــتباه با شــلیک 
پدافند فرودگاه سرنگون شده بود موجب جانباختن تعدادی از هموطنان و عده ای از اتباع 

کشورهای دیگر شد. این حادثه نیز از وقایع تاثر برانگیز این ماه بود.
مقــام معظــم رهبــری در روز نــوزده دی در دیــدار ســاالنه و معهــود بــا مــردم قــم بخشــی از 
که  سخنانشــان را به حمله آمریکا و شــهادت ســردار ســلیمانی اختصاص دادند. ســخنانی 
دارای نــکات مهــم و راهگشــا بــود . موضــوع مهــم در ایــن ســخنان ایــن بود که مــردم را به 
کردند. ایشــان دشمن شناسی را دارای چند وجه دانستند: نخست  دشــمن شناســی توصیه 
شناخت دشمن. دوم شناخت روش ها و شیوه های دشمنی دشمن و سوم شناخت راه های 
کردند.  کید  مقابله با آن. ایشــان دشــمن را آمریکا و رژیم اســراییل دانســتند و بر این نکته تا
که برخی شان شرارت هم می کنند در  کشورهای منطقه را  یعنی قائل به حصر شدند؛ حتی 
کسی  که ما در بین همسایگان،  دایره دشمنان قرار ندادند. مفهوم سخن ایشان این است 
را دشمن خود نمی دانیم. همچنین سالیق و طیف های مختلف فکری در داخل ایران هیچ 
یک دشــمن نظام جمهوری اســالمی نیســتند و با آنها دشــمنانه رفتار نمی شــود. این مبنا در 

گیرد. همه اقدامات و فعالیت ها باید درمد نظر قرار 
گاهانه و هوشمندانه  که محور اصلی این سخنان »مردم« بودند. از نقش آفرینی آ دیگر این 

مردم در حوادث اخیر تجلیل شد. این موضوع نیز بخش مهم سخنان رهبر معظم بود. 
ع به درستی  در این سخنان دو موضوع اصلی، دشمن و مردم بودند. چنانچه این دو موضو
گر دشمن  و با تمام اختصاصات فهم شــود بســیاری از مشــکالت و تنگناها رفع خواهد شــد. ا
و راه های دشمنی او و شیوه های مقابله با آن توسط مردم دانسته شود نتیجه آن انسجام 
گر در حادثه شــهادت ســردار ســلیمانی چنین انسجامی پدید  و همبســتگی ملی خواهد بود. ا
کنش نشــان  که مردم دشــمن و دشــمنی را شــناختند و وا آمد، دقیقا به همین دلیل اســت 
کارها نیز همین  دادند. وفاق ملی این چنین به دست می آید. نیروی پیشرفت و گشایش در 
که ایجاد شود امید  و نشاط اجتماعی نیز حاصل  همدلی است همین یکدلی است. همدلی 
کرد و سراغ داشت و برشمرد در همین همدلی  آن است. هر چه برکت در جامعه بتوان تصور 

و امید ناشی می شود . بدون این روحیه نه مقاومت معنی دارد نه سازندگی.



کـه  متعـال؛ هدیـه ای  از سـوی خداونـد  اسـت  نعمتـی   و  شـهادت هدیـه 
خداونـد بـه آسـانی بـه هرکـس عنایـت نمی کنـد. ایـن بـار امـا قرعـه بـه نـام 
کـه سـال ها آرام و بی صـدا  بـزرگ سـردار جبهـه  مقاومـت افتـاد، قهرمانـی 
کش پیامی سـخت  ک میهن عقب راند و با خون پا ک پا دشـمنان را از خا
بـه دشـمنان داد. بخـش راهبـرد ایـن شـماره را بـه سـردار شـهید قاسـم 
سـلیمانی اختصـاص داده ایـم. نخسـتین مطلـب ایـن بخـش بـه بیانـات 
رهبـر معظـم انقـاب دربـاره جایگاه و پیـام این شـهید واالمقام اختصاص 
دارد. دیگـر مطالـب ایـن بخـش بـه تحلیـل سـید حسـن نصـراهلل دبیـرکل 
حزب اهلل لبنان از دالیل ترور شـهید سـلیمانی و بخش هایی از زندگینامه 

کشـور می پـردازد. و خدمت رسـانی ایشـان در مواقـع بحرانـی  
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راهــــــــبرد

 دوره جدید

دو ســه مطلب را درباره شــهید عزیزمان حاج قاسم ســلیمانی عرض کنم: یکی درباره 
شخصّیت خود او است؛ این روزها خیلی درباره این بزرگوار، این رفیق خوب و عزیز ما 
و شــجاع مــا و خوش بخت ما که رفــت به ملکــوت اعلی پیوســت، صحبت شــده و حرف های 
درســتی هم گفته شــده آنچــه در خصوصّیــات او گفته اند لکن مــن چند جملــه ای می خواهم 

عرض بکنم که به نظر من اینها مهم است.

      هم شجاعت هم تدبیر
اّواًل شهید سلیمانی، هم شجاع بود، هم با تدبیر بود؛ ِصرف شجاعت نبود؛ بعضی ها شجاعت 
دارند اّما تدبیر و عقل الزم برای به کار بردن این شــجاعت را ندارند. بعضی هــا اهل تدبیرند اّما 
اهل اقــدام و عمل نیســتند، دل و جگــر کار را ندارند. این شــهید عزیــِز ما هم دل و جگر داشــت 
-به دهان خطــر می رفــت و ابا نداشــت؛ نه فقــط در این حــوادث این روزهــا، ]بلکــه[ در دوران 

دفاع مقــّدس هــم در فرماندهی لشــکر ثــاراهلل همیــن جوری 
بود؛ خودش و لشــکرش- هم با تدبیر بود؛ فکر می کرد، تدبیر 

می کرد، منطق داشت برای کارهایش. 
ایــن شــجاعت و تدبیــِر توأمــان، فقــط در میــدان نظامی هم 
نبــود، در میدان سیاســت هم همین جــور بود؛ بنــده بارها به 
دوستانی که در عرصه سیاسی فّعالند این را می گفتم؛ رفتار او 

را، کارهای او را ]می دیدم[.  
در عرصــه سیاســت هــم، هم شــجاع بــود، هم بــا تدبیــر بود؛ 
ســخنش اثرگذار بــود، قانع کننده بــود، تأثیرگذار بــود. از همه 
اینها باالتر، اخالص او بود؛ با اخالص بود؛ این ابزار شــجاعت 
ج می کــرد؛ اهل تظاهر و ریا و مانند  و ابزار تدبیر را برای خدا خر
اینها نبود. اخــالص خیلی مهم اســت.  ماها تمریــن کنیم در 

خودمان اخالص را.

ع       متشر
یک خصوصّیت دیگــر این بود که هم یــک فرمانده جنگاوِر 
مســّلط بــر عرصــه نظامی بــود، هــم در عیــن حال به شــّدت 
مراقــب حــدود شــرعی بــود. در میــدان جنــگ، گاهــی افراد 
حــدود الهــی را فرامــوش می کننــد، می گوینــد وقــت ایــن 
حرف هــا نیســت؛ او نــه، او مراقــب بــود. آنجایــی کــه نباید 
ســالح به کار برود، ســالح به کار نمی بــرد؛ مراقب بــود که به 
کســی تعّدی نشــود، ظلــم نشــود؛ احتیاط هایی می کــرد که 
معمــواًل در عرصــه نظامــی، خیلی هــا ایــن احتیاط هــا را الزم 
نمی دانند؛ ]لکن[ او احتیاط می کرد. به دهان خطر می رفت 
اّمــا جــان دیگــران را تــا می توانســت حفــظ می کــرد؛ مراقــب 
جــان نزدیکانش، اطرافیانــش، ســربازانش، همکارانش در 

مّلت های دیگر که در کنار او بودند، بود.

      پرهیز از باندبازی
یک نکته مهم این اســت که در مســائل داخل کشور -چون 
این حرف ها غالبًا ناظر به مبارزات منطقه ای و فّعالّیت های 
منطقه اِی او بود- اهل حزب و جناح و مانند اینها نبود، لکن 
به شــّدت انقالبی بود. انقالب و انقالبیگری خّط قرمِز قطعِی 
او بــود؛ ایــن را بعضی هــا ســعی نکننــد کم رنــگ کننــد، ایــن 
واقعّیِت او اســت؛ ذوب در انقالب بود، انقالبیگری خّط قرمز 
گون و اسم های  او بود. در این عوالم تقســیم به احزاب گونا
مختلف و جناح های مختلــف و مانند اینها نبــود اّما در عاَلم 
انقالبیگری چرا، به شــّدت پایبند به انقــالب، پایبند به خّط 

مبارک و نورانِی امام راحل )رضوان اهلل علیه( بود.
کــه ایــن را دشــمناِن او  یــک نمونــه از تدبیــر و شــجاعت او 
خــوب می دانند -شــاید بعضی از دوســتان نداننــد- این بود 
کــه او بــه کمــک مّلت هــای منطقه یــا بــا کمک هایــی که به 
مّلت های منطقه کرد، توانســت همه نقشــه های نامشــروع 
آمریکا در منطقــه غرب آســیا را خنثی کند. این آدم توانســت 
در مقابل همه نقشــه هایی که با پول، با تشکیالت تبلیغاتِی 
وســیع آمریکایــی، بــا توانایی هــای دیپلماســِی آمریکایــی، 
زورگویی هایــی که آمریکایی هــا روی سیاســتمداراِن دنیا به 
خصوص کشــورهای ضعیف دارند، تهّیه شــده بــود قد عَلم 

کند و این نقشه ها را در این منطقه غرب آسیا خنثی کند.

رهبر معظم انقالب در بخشی از سخنانی که در جمع مردم قم به مناسبت 
بـه شـهادت سـپهبد  بـا اشـاره  ایـراد نمودنـد  قیـام نوزدهـم دی،  سـالگرد 
ایـن شـهید عزیـز و همچنیـن  را درخصـوص شـخصیت  نـکات مهمـی  سـلیمانی، 

تأثیـرات شـهادت ایشـان بیـان فرمودنـد. 

رفیق خوب، عزیز
شجاع و خوش بخت ما 
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      خنثی سازی طرح های آمریکایی
آمریکایی ها در مورد فلســطین طرحشــان و نقشه شــان این 
بود که قضّیه فلسطین را به فراموشی بسپرند؛ فلسطینی ها 
را در حالــت ضعف نگــه دارند که جرئــت نکننــد َدم از مبارزه 
بزننــد. این مــرد، دســت فلســطینی ها را ُپــر کــرد؛ کاری کرد 
که یــک منطقــه کوچکــی، یــک وجب جــا مثل نــوار غــّزه در 
مقابل رژیم صهیونیســتِی بــا آن همه اّدعا می ایســتد، کاری 
و بالیــی ســِر آنها مــی آورد کــه آنهــا ســِر 48 ســاعت می گویند 
آقــا بیایید آتش بــس بدهیــد؛ اینهــا را حاج قاســم ســلیمانی 
کرد. دستشــان را ُپــر کــرد. کاری کــرد کــه بتوانند ِبایســتند، 
کــه بــرادران  کننــد. ایــن چیــزی اســت  بتواننــد مقاومــت 
فلســطینی ما مکّرر در مکّرر پیــش خود بنده گفته انــد. البّته 
من می دانســتم اّما آنها هــم آمدند پیش ما شــهادت دادند. 
در ســفرهای متعــّددی کــه ایــن رهبــران فلســطینی آمدند، 
همه آنها این را ]گفتند[. آن وقت در جلســه ای که ما غالبًا با 
همین مسئولین مختلف که ارتباط با کار او داشتند داشتیم 
گوشــه ای  -جلســات رســمِی معمولــی- حــاج قاســم یــک 
گاهــی اوقــات  کــه اصــاًل دیــده نمی شــد. آدم  می نشســت 
می خواســت بدانــد یا استشــهاد کنــد، باید می گشــت تــا او را 
پیدا می کــرد؛ خودش را جلوی چشــم قــرار نمــی داد، تظاهر 

نمی کرد.
نقشــه آمریــکا در عــراق، در ســوریه، در لبنــان، بــه کمــک و 
فّعالّیــت این شــهید عزیــز خنثــی شــد. آمریکایی ها عــراق را 
مثــل رژیــم طاغــوِت ایرانــی -رژیــم پهلــوی؛ ایــران در زمان 
طاغوت- یا امروِز سعودی می پســندند، یک نقطه ای باشد 
ُپر از نفــت، در اختیار آنها کــه هــر کار مایلند بکنند؛ بــه تعبیر 

آن شــخص »مثــل گاو شــیرده«؛ اینهــا عــراق را ایــن جوری 
می خواهند. عناصر مؤمن عراقی و شــجاع عراقــی و جوانان 
عراقــی و مرجعّیــت در عــراق در مقابل ایــن قضایا ایســتادند 
و حاج قاســم )رضــوان اهلل تعالی علیــه( به همه ایــن جبهه 
بسیج به عنوان یک مشاور فّعال مدد رساند، کمک رساند، 
و بــه عنوان یــک پشــتیبان بــزرگ در آنجا ظاهر شــد. شــبیه 

همین قضّیه در مورد سوریه هست، در مورد لبنان هست. 
در مــورد لبنــان، آمریکایی هــا مایلنــد لبنــان را از مهم تریــن 
عامل اســتقالل لبنان -یعنــی نیروی مقاومــت و حزب اهلل- 
محــروم کننــد تــا لبنــان بــی دفــاع در مقابــل اســرائیل قــرار 
بگیرد که بیایــد تا خود بیــروت را بگیرد؛ کما اینکــه قبل ها و 

سال های قبل آمدند. 
حزب اهلل بحمــداهلل روزبه روز قوی تر شــد. امروز، هم دســت 
لبنان و هم چشم لبنان، حزب اهلل است؛ و نقش شهید عزیز 
ما در ایــن حالت یک نقــش ممتاز و برجســته اســت؛ تدبیر و 

شجاعت، مجاهد شجاع، برادر دلسوز.
مّلت ها بحمداهلل بیدارند. مّلت ها امــروز بیدارند؛ ولی نقش 
شــهید عزیــز و رفقــای محّلــی ایــن شــهید ]بــی بدیل بــود[؛ 
مثــل همیــن شــهید ابومهــدی )رضــوان اهلل تعالــی علیــه( 
-مرد نورانــی، مرد مؤمن، مرد شــجاع که انســان وقتی نگاه 
ــض َوجِهی بنــورک« ]بود[؛  می کــرد، چهــره او مصــداق »و َبِیّ
ابومهــدی ایــن جــوری بــود؛ چهــره،  چهــره نورانــی معنوِی 
خدایــی- شــهید ســلیمانی بــا امثــال این جــور انســان های 
مؤمن و شــجاع و نورانی توانســتند کارهــای بزرگــی را انجام 
بدهند. این درباره شهید؛ البّته بیش از اینها می شود درباره 

شهید عزیزمان صحبت کرد، فعاًل بس است.

ت ها بحمداهلل 
ّ
مل

ت ها 
ّ
بیدارند. مل

امروز بیدارند؛ 
ولی نقش شهید 

یز و رفقای  عز
ی این شهید 

ّ
محل

]بی بدیل بود[؛ 
مثل همین شهید 
ابومهدی )رضوان 

اهلل تعالی علیه( 
-مرد نورانی، 

مرد مؤمن، مرد 
شجاع که انسان 

وقتی نگاه می کرد، 
چهره او مصداق 
ض َوجِهی  »و َبِیّ

بنورک« ]بود[؛
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      تعظیم می کنم
یک فصل دیگر در مورد شهید سلیمانی، برکات این شهادت 
عظیم اســت. این شــهید عزیــز هــر وقت گزارشــی مــی داد به 
ما -چه گــزارش کتبی، چه گــزارش شــفاهی- از کارهایی که 
کرده بــود، بنده قلبــًا و زبانًا او را تحســین می کردم اّمــا امروز در 
مقابل آنچه او سرمنشأ آن شد و برای کشور بلکه برای منطقه 
بــه وجــود آورد، در مقابــل او مــن تعظیــم می کنــم. کار بزرگی 
انجام شــد، قیامتی به پــا کرد. معنوّیــت او، شــهادت او را این 
جور برجســته کــرد؛ ایــن بدرقه هــای ایرانــی و آن بدرقه های 
عراقی؛ در کاظمین، در بغداد، در نجف، در کربال چه کردند با 
این پیکر ِاربًاِاربا! از روح مطّهر او، از اعماق دل تشّکر می کنیم.

خ همه  شــهادت او، زنــده بــودن انقــالب در کشــور مــا را بــه ر
دنیا کشــید. عــّده ای می خواســتند وانمــود کنند کــه انقالب 
در ایــران از بین رفته اســت، مــرده اســت، تمام شــده -البّته 
عــّده ای هــم ســعی می کننــد کــه ایــن اّتفــاق بیفتــد- ]اّمــا[ 
شــهادت او نشــان داد کــه انقــالب زنــده اســت؛ دیدیــد چــه 
خبر شــد در تهــران؟ دیدید چــه خبر شــد در شــهرهای دیگر؟ 
البّتــه من بــرای این حادثــه تلخی کــه در کرمان پیــش آمد و 
تعدادی از هم میهنان عزیــز کرمانی ما جــان باختند، عمیقًا 
متأّســفم و متأّثــرم و بــه خانواده هــای آنهــا تســلیت عــرض 
می کنم، امیدوارم ان شــاءاهلل ارواح مطّهر این جان باختگان 
هــم بــا شــهید ســلیمانی محشــور بشــوند. شــهید ســلیمانی 
چشــم های غبارگرفتــه را باز کــرد با این شــهادت. دشــمنان 
کردنــد؛  در مقابــل عظمــت مّلــت ایــران احســاس خضــوع 
ممکن اســت به رو نیاوردند اّمــا چاره ای ندارند. آن دشــمنی 
کــه ســعی می کنــد ایــن مجاهــد عظیم القــدر را و ایــن ســرداِر 
فرماندِه مبارزه با تروریسم را به عنوان یک تروریست معّرفی 
کنــد، آمریکایی هــای بی انصــاف، آمریکایی هــای دروغ گــو، 
آمریکایی های َهجوگو که واقعًا ارزشــی برای حرف هایشــان 
نمی شــود قائل شــد، اینها ســعی می کردند این جــوری عمل 

کنند؛ مّلت ایران زد توی دهن اینها.

      پایان حضور آمریکا
یک نکته مهّم قابل توّجه این اســت که خب حاال وظیفه ما 
چیست؛ باالخره یک حادثه مهّمی اّتفاق افتاده است؛ بحث 
انتقــام و مانند این حرف هــا، بحث دیگری اســت؛ حاال یک 
سیلی ای دیشب به اینها زده شــد؛ این مسئله دیگری است. 
آنچه در مقام مقابله مهم است -این کارهای نظامِی به این 
شــکل، کفایت آن قضّیه را نمی کند- این اســت که بایســتی 
حضور فسادبرانگیز آمریکا در این منطقه منتهی بشود؛ تمام 
بشــود. آنها در ایــن منطقــه جنگ آوردنــد، اختــالف آوردند، 
فتنه آوردند، ویرانی آوردند، خراب شــدن زیربناها را آوردند. 
البّته هر جــا در دنیا قدم گذاشــتند، همین جــور عمل کردند؛ 
فعاًل منطقه خودمان جلوی چشــم ما اســت. اصرار هم دارند 
که همین فســاد و همین ویرانگری را نســبت به ایران عزیز و 
جمهوری اســالمی هم داشــته باشــند؛ مدام اصــرار می کنند؛ 
کره و نشستن پشت میز و مانند اینها، مقّدمه  این مسئله مذا
دخالت هــا و حضورها اســت؛ ایــن باید بــه پایان برســد. این 
منطقه قبول نمی کند حضور آمریکا را در کشــورهای منطقه؛ 

مّلت های منطقه قبــول نمی کننــد، دولت های برخاســته از 
مّلت ها قبول نمی کنند؛ بدون تردید. 

      دشمن شناسی
آنچه وظیفه ما بــه عنوان مــردم، به عنوان آحــاد جمهوری 
را  دشــمن  اســت؛  دشمن شناســی  اّواًل  اســت:  اســالمی 
]بشناســیم[؛ در شناخت دشــمن اشــتباه نکنید. نگویید که 
خب همه می دانیم؛ بله، شــما میدانید که دشــمن کیســت؛ 
دشمن اســتکبار اســت، دشــمن صهیونیسم اســت، دشمن 
آمریکا اســت؛ اینهــا را شــما می دانید اّمــا تالش وســیعی دارد 
انجــام می گیــرد بــرای اینکه ایــن قضّیــه را به عکــس کنند، 
نظر مردم را عــوض کنند، با شــیوه های پیچیــده تبلیغاتی؛ 
همه باید مراقب باشــند؛ دشمن شناســی بســیار مهم است؛ 
یکی این؛ بعد، دانســتن نقشــه دشمن؛ دشــمن چه کار دارد 
می کنــد، چــه کار می خواهــد بکنــد؛ و بعــد، دانســتن شــیوه 
مقابلــه با نقشــه دشــمن؛ این را بایــد مردم مــا بداننــد. اّتکاء 
ما به مردم اســت. جمهوری اســالمی بدون خواســت مردم، 
بدون کمــک مردم، بــدون آراء موافــق و مثبــت و اراده های 
مردم که چیزی نیســت، معنایی نــدارد. مردم بایســتی هم 
دشمن را بشناســند، هم شیوه های کارِی دشــمن را بدانند، 
هم بایــد نحــوه مقابلــه بــا ایــن شــیوه ها را بداننــد؛ ایــن کار 
صاحبان فکر اســت. خوشــبختانه ما امروز در کشور، مردان 
شــجاع و باتدبیر، کم نداریم؛ هــم در عرصه نظامــی، هم در 
عرصه علمی، هم در عرصه سیاســی، افراد باتدبیر و شــجاع 
گاهی داریم؛ باید ســخن اینها شــنیده بشود؛ کاری  و دانا و آ
که اینها مناسب می دانند، در ســطح کشور، در سطح جامعه 
به نحو درســتی انجام بگیــرد؛ ما کــم نداریم؛ خوشــبختانه 
تربیت شــدگان مکتب امــام روزبه روز بیشــتر می شــوند؛ یک 
بار امام ]در مورد[ جنگ فرمودند که فتح الفتوح این انقالب 
تربیت جوان هــا و رشــد دادن ایــن نهال های بالنده اســت؛ 
ایــن را یک وقــت امــام فرمودنــد؛ حق بــا ایشــان بــود؛ کاماًل 
درســت فرمودند؛ حکمــت امام ]بــود[؛ این همــه فتوحات و 
این همه کارهای مهم، در مقابل این کوچک است؛ تربیت 
انســان های برجســته. امروز خوشــبختانه ما افــراد زیادی از 

این قبیل داریم.
دشــمن را بشناســیم. مــن ایــن را بــه طــور قاطــع میگویــم: 
دشمن عبارت اســت از آمریکا، رژیم صهیونیستی و دستگاه 
فقــط  نیســت،  آمریــکا  فقــط  اســتکبار  دســتگاه  اســتکبار؛ 
دولت ها نیستند؛ یک مجموعه ای از کمپانی ها و غارتگران 
دنیا و ستمکاران دنیا و مانند اینها ]هستند[ که با هر مرکزی 
که با ســتم و غارتگری مخالف باشــد مخالفند؛ دشمن اینها 
هســتند؛ ما فالن دولِت در منطقه یــا بیرون منطقــه که حاال 
یک وقتــی یک حرفــی هــم علیه مــا بزنــد و یک چیــزی هم 
بگوید را دشمن به حساب نمی آوریم؛ اینها دشمن نیستند؛ 
مادامی که حرکتی از آنها در خدمت دشمن و علیه جمهوری 
اســالمی َســر نزند، این هــا را دشــمن بــه حســاب نمی آوریم؛ 
دشــمن آنها هستند؛ در شــناخت دشــمن نباید اشــتباه کرد؛ 
گــر  گــر ایــن را دانســتیم، راه مقابلــه نقشــه دشــمن را هــم ا ا

دانستیم ]موّفق می شویم[. 

شهادت او، زنده 
بودن انقالب 
در کشور ما را 

به رخ همه دنیا 
کشید. عّده ای 

می خواستند 
کنند که  وانمود 

انقالب در ایران 
از بین رفته است، 

مرده است، تمام 
شده -البّته 

عّده ای هم سعی 
می کنند که این 

اّتفاق بیفتد- 
]اّما[ شهادت 

او نشان داد که 
انقالب زنده 

است؛ دیدید چه 
خبر شد در تهران؟ 

دیدید چه خبر 
شد در شهرهای 

دیگر؟
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      خلل در ایمان و عزم
نقشــه دشــمن ایــن اســت کــه جوانــان مــا را، مــردم مــا را در 
گون دچــار خلل در عــزم و اراده کند؛ نقشــه  بخش هــای گونا
اساســی دشــمن این اســت؛ تردیدافکنی در ایمان مردم و در 
عزم راســخ مردم؛ یعنی همــان دو عنصری که عــرض کردم؛ 
دو کلیــدواژه ایمــان، و غیــرت دینــی. تردیدافکنــی در ایمان 
و غیرت دینــی مــردم آن چیزی اســت که دشــمن دنبــال آن 
گــر چنانچــه ایــن اّتفــاق افتــاد، قدرت  اســت؛ می داننــد که ا
تهاجمی و حّتی قــدرت دفاعی جمهوری اســالمی هم تحت 
تأثیر قرار خواهد گرفت و از بین خواهد رفت؛ لذا دارند توطئه 
می کنند؛ البّته توطئــه آمریــکا و مانند آن، فقط این نیســت؛ 
ایــن مهمترینش اســت؛ علیــه جمهــوری اســالمی در میدان 
سیاســت، در میدان اقتصــاد -می بینید دیگر ایــن تحریم ها 
را- در میدان مســائل امنّیتی ]توطئه می کنند[. چند روز قبل 
از قضایای آبان ماه -ایــن قضایای مربوط بــه بنزین و مانند 
ایــن حرف هــا- در یک کشــور اروپایــی، یک کشــور کوچک، 
اّمــا واقعــًا شــریر و خبیــث در اروپــا، یــک عنصــر آمریکایــی با 
یــک تعــداد ایرانــی مــزدور و وطن فــروش، جمــع شــدند دور 
هم علیه جمهوری اســالمی بنا کردنــد برنامه ریــزی کردن و 
نقشه درســت کردن؛ نقشــه هم همان چیزی بود که ما چند 
روز بعــدش در قضایــای بنزین دیدیــم؛ یعنی مــردم از حادثه 
بنزیــن اوقاتشــان تلخ بــود، یــک عــّد ه ای از مردم بــه عنوان 
اعتــراض آمدند بیــرون؛ بــه مجــّرد اینکــه مــردم -البّته یک 
تعدادی از مردم؛ خیلی هم نبودند- وارد میدان شــدند، این 
فریب خوردگان، ایــن مغرضیــن، این عّمال دشــمن، همان 
کز  برنامه را شــروع کردنــد اجرا کــردن؛ یعنــی بیایند، هــم مرا
کــز مردمــی را تخریب کننــد، آتــش بزنند،  دولتــی را، هــم مرا
آدم بکشــند، ویــران کننــد، جنــگ راه بیندازنــد؛ این نقشــه 
قبلــی بــود. البّتــه اینکــه می گویم چنــد روز قبــل از ایــن، این 
چند روز تجدید نقشــه بود، این کارهایی بود که از قبل کرده 
بودند، افــراد را آمــاده کــرده بودند، به یــک عّده مــزدور پول 
داده بودند؛ ایــن کارها را هم می کنند، هر چــه بتوانند انجام 
می دهنــد. آن روز در جمــِع مردم عــرض کــردم، آن روزی که 
اینجا این اّتفاِق افتاده بــود، در آمریکا، در واشــنگتن عناصر 
دولــت آمریــکا خوشــحالی می کردنــد؛ بــه ایــن طــرف گفتــه 
بودند که کاِر ایران تمام شــد؛ بعــد از دو روز معلوم شــد که کار 
خودشــان تمام شــده؛ خیلی اندوهگین و ناراحت و غّصه دار 
بودند. نقشــه دشــمن را باید فهمید؛ در مقابل این نقشه هم 

بایستی آن نقاط اساسی را مورد نظر داشت. 

      حفظ وحدت ملی
نقــاط اساســی عبــارت اســت از مبانــی فکــری -چــه ]مبانی[ 
فکرِی اسالمی، چه مسائل مربوط به انقالب- و وحدت مّلی؛ 
این وحدتی که خوشــبختانه در زیر تابوت پیکر مطّهر شــهید 
سلیمانی و شــهدای همراه ایشــان در بین مردم دیده شد باید 
محفوظ بشــود، محفوظ بمانــد؛ جهت گیری مــردم باید این 
جهت گیری باشــد: جهت گیری انقــالب، جهت گیری تکریم 
از مــردان انقــالب، جهت گیــری تکریــم شــهیدان و تکریم هر 

چیزی که یادآوِر ارزشهای انقالب است.

همه مــا ایــن را هــم بدانیم که دشــمنی ایــن جبهه دشــمنی 
که نام بــردم، موســمی و فصلــی نیســت؛ این دشــمنی، یک 
دشــمنی ذاتــی اســت، دشــمنی همیشــگی اســت، هــر وقــت 
بتواننــد ضربــه بزننــد می زننــد. عالجــش ایــن اســت کــه مــا 
خودمان را قوی کنیم؛ قوی از لحاظ نظامــی، قوی از لحاظ 
امنّیتــی، قــوی از لحاظ سیاســی، قــوی از لحــاظ اقتصادی. 
از جهــات مختلف خودمــان را قــوی کنیم که دشــمن نتواند 
ضربه بزند؛ َوااّل دشمنی او دشمنی ذاتی است. اینکه بعضی 
گر چنانچــه ما یک قــدم عقــب رفتیم، یک  خیال کنند کــه ا
کمی کوتاه آمدیم، آمریکایی ها دست از دشمنی برمی دارند، 
بســیار خطا اســت؛ خطــای فاحشــی اســت ایــن فکــر. اینکه 
بعضی فکــر کنند کــه شــما کاری نکنید کــه آمریــکا عصبانی 
بشــود -می گوینــد بعضی هــا و در روزنامه هــا می نویســند- 
درســت نقطه مقابل فرمایش پروردگار عالم اســت: َو َمَثُلُهم 
ُه َفآَزَرُه َفاْسَتْغَلَظ َفاْسَتوی َعلی 

َ
َج َشــْطأ خَر

َ
ٍع أ ِفی اإِلنجیِل َکَزر

اَر؛ رشد عناصر مؤمن، 
َ

اَع ِلَیغیَظ به هم الُکّف ّرَ ُســوِقِه ُیعِجُب الّزُ
این نهال های برومند، این جوانهای مؤمن، اصاًل برای این 
اســت که »ِلَیغیَظ به هم الُکّفار«، تا دشــمن عصبانی بشــود؛ 
از همین هم بیشــتر عصبانی انــد. عصبانی انــد از جوان های 
عرصه علم، از جوان های عرصه جهاد، از جوان های عرصه 

خدمت، از جوان های عرصه نظامی؛ از اینها عصبانی اند. 
خدای متعال رحمــت کند عزیزان مــا را، این شــهدای اخیر را 
-شهید ســلیمانی، شــهید ابومهدی و همراهان عزیزشان را، 
چه آنهایی که عراقی بودند، چه آنهایی کــه ایرانی بودند- و 
خداوند رحمت کند همه کســانی را که راِه حرکــِت این مّلت را 

هموار می کنند.    

دشمنی همیشگی 
است، هر وقت 

بتوانند ضربه بزنند 
می زنند. عالجش 

این است که ما 
خودمان را قوی 

کنیم؛ قوی از 
لحاظ نظامی، 

امنّیتی، قوی از 
لحاظ سیاسی، 

اقتصادی. از 
جهات مختلف 
خودمان را قوی 
کنیم که دشمن 

نتواند ضربه بزند؛ 
 دشمنی او 

ّ
َوال

دشمنی ذاتی 
است
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ݢکیمیــــا خونی ݣݣکه ݣݣمانند ݢ
دنیا را ݣݣمتحول        ݣݣمی کند

پیام ݣݣݣشهادت ݣݣݣحاج ݣݣقاسم  ݣݣݣچیست؟
     شهادت، پاداش الهی در برابر 

جان مؤمنان است
»شــهادت، نعمــت و هدیــه خداســت؛ ایــن هدیــه را آســان 
به کســی نمی دهند.« »شــهادت مــرگ تاجرانه اســت، مرگ 
پرســود اســت.« هــر انســانی روزی از ایــن دنیــا مــی رود »کّل 
نفس ذائقة الموت« اما ســعادت این اســت که انسان با خدا 
تجارت کند و این »جان« را به خدا بفروشــد و سود کند. »اّن 
اهلل اشتری من المؤمنین انفسهم« خدا »جان« را از مؤمنان، 
می خرد. اما ســؤال اینجاســت: مؤمنان جان خــود را در برابر 
چه چیزی با خــدا معامله می کنند؟ و خدا، جــان مؤمنان را با 

چه بهایی می خرد؟
خداونــد جــان مؤمنــان را در برابــر »اجــر« می خــرد و همیــن، 
کــه شــهدا را بــه ســمت شــهادت  تجــارت ُپــر ســود اســت 
می کشاند. شهید می داند که در مکتب اسالم نه تنها خونش 
هــدر رفتنــی نیســت؛ بلکــه چنــان »اجــر« بــه او می دهند که 

بیشترین آثار را در هستی می گذارد.
به ویــژه آنکــه خــود شــهید از مقــام باالیــی برخــوردار باشــد. 
بــه همیــن دلیل »َاجــر شــهیدی مثــل حســین بن علی )علیه 
کــه شــهادت او قابــل مقایســه بــا هیــچ شــهادتی  الّســالم( 
نیســت...، اصــاًل قابــل مقایســه نیســت بــا اجــر یــک شــهید 
معمولــی.« »اجــر« همــان چیــزی اســت کــه خداونــد در برابر 
»خون شــهید« بــه او می دهــد. همــان آثــار و بــرکات دنیایی 
اســت که قرآن فرمود »أحیــاٌء« و پاداش اخــروی و مقام قرب 

هم ُیرَزُقوَن«. الهی است که فرمود »ِعنَد َرّبِ
»زنــده بــودن شــهید« یعنــی زندگــی و رفتارهــا و باورهــای او 
در ایــن دنیــا امتــداد دارد و در زندگــی مــا تبلــور دارد. اصــواًل 
»خاصیت طبیعی شــهادت، ایجاد برکت و تداوم و گشــایش 
در حرکت به سمت تعالی و کمال است... خون شهید ضایع 
نخواهد شد؛ شخصیت شهید که تبلور همان آرمان های او و 

آرزوهای اوست، از میان مردم رخت بر نخواهد بست.«

     شهادت های بزرگ، جریان ساز است
وقتی به شهادت »مردان بزرگ تاریخ« می نگریم، می بینیم 
»اجر« شــهادت آنهــا، غوغایــی در عالم بــه پا کرده اســت. در 
اجر شهادت امام حسین )علیه الّســالم( همین بس که تمام 
خوبی ها، سعادت ها، شورها و شــعورها و بیداری ها، از خون 

او سرچشمه می گیرد.
کــه دلــدادگان مکتــب مقاومــت  ایــن همــان بــاوری اســت 
را امیــد می دهــد و حضــرت زینــب )ســالم اهلل علیها( را بــه 
»مقاومــت«  تبلــور  وامــی دارد.  خــود  مکتــب  در  مقاومــت 
آنجایــی اســت کــه ابن زیــاد قصــد دارد با یــادآوری شــهادت 
امــام حســین )علیه الّســالم(، غــم و غصــه را بــر پیــام آوران 
مکتب حســینی غلبه دهــد، آنــان را به ســازش واداشــته و از 
ادامه مســیر باز دارد و دوران آنها را تمام شــده بداند، حضرت 
 َجِمیــاًل« 

َ
ِإاّل ْیــُت 

َ
َرأ زینــب )ســالم اهلل علیها( می فرمایــد »َمــا 

من جــز زیبایی چیــزی ندیدم »َهــُؤاَلِء َقــْوٌم َکَتــَب اهلُل َعَلْیِهُم 
اْلَقْتَل َفَبــَرُزوا ِإَلی َمَضاِجِعِهم« شــهدا کســانی اند که خداوند، 
سرنوشت شهادت را برای آنان رقم زده است و آنها خودشان 

به شهادتگاه خود شتافتند.

»سـردار بـزرگ و پرافتخـار اسـالم، آسـمانی شـد.« خبـری کـه هنـوز بـاورش 
برای عالقه مندان شـهید و دلبسـتگان مقاومت سـخت اسـت. اما آنچه مهم 
اسـت، »پیامـی« اسـت کـه هـر شـهید بـا »خـون« خـود بـه همـه انسـان ها می دهـد. 
»خـون شـهید« هـم بـرای دشـمنان پیـام دارد و هـم بـرای مؤمنـان. حضـرت آیـت اهلل 
خامنـه ای همـواره در سخنانشـان از مفاهیـم واالی قرآنـی بـه عنـوان راهبردهای الهی 
حرکت امت اسـالم یاد می کنند. ایشـان در پیام به ملت ایران در پی شـهادت سـپهبد 
شـهید حـاج قاسـم سـلیمانی نیـز بـر اسـاس مفاهیـم قرآنـی، پیـروزی قطعـی و نهایـی 
را متعلـق بـه مجاهـدان جبهـه مقامـت دانسـتند؛ و ایـن یعنـی اقتـداری فراتـر از آنچـه 
امـروز جبهـه مقاومـت صاحـب آن اسـت. امـا »خـون شـهید« چگونـه و بـر اسـاس چـه 
محاسباتی اقتداری مضاعف در پی دارد و چگونه فضا را متحول و دگرگون می کند؟ 

در ادامـه بـر اسـاس بیانـات رهبـر انقـالب اسـالمی بـه ایـن موضـوع می پردازیـم. 
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این پیام شــهیدان اســت کــه شــهادت را نــه یک خســارت و 
زیان، بلکه باالترین ســود در دنیا می داند. سودی که آثار آن 
سراســر دنیا را فرا خواهد گرفت. در باور شــهیدان، »شــهادت 
مردان بــزرگ« برای مــردم جامعه اســالمی نه تنهــا خمودآور 
و سســت کننده نیســت، بلکــه یــک »نقــش برانگیزاننــده و 
زنده کننده برای نظام اجتماعی مســمانان« دارد. شــهیدان 
بــرای ایــن شــهید می شــوند کــه »کشــته شــدن در راه خــدا، 
ریختن خون مظلومــان در راه خــدا، این اثر قهــری و طبیعی 
را دارد کــه بــا خــود دســتاوردهایی را بــه امــت اســالمی، بــه 
ملت های مســلمان، به تاریخ اســالم تقدیم می کنــد.« و این 

همان »اجر« است که خداوند به شهید و خون او می دهد.

     پیام شهیدان این است: نهراسید
بزرگ ترین »اجر« شــهید، همان »پیام« شهادت است. پیام 
شهدا به ما این است: »َفِرحیَن ِبما آتاُهُم اهلُل ِمْن َفْضِلِه« آنان 
ذیَن َلْم َیْلَحُقوا 

َ
از این شهادت خوشحالند. »َو َیْسَتْبِشُروَن ِباّل

به هم ِمــْن َخْلِفِهــْم« بــه همه مردمــی که در مســیر مبــارزه با 
 َخْوٌف َعَلْیِهْم َو 

َ
اّل

َ
دشمن هستند این بشــارت را می دهد که »أ

ال ُهْم َیْحَزُنوَن« »راه این اســت. راه را درست رفتند، صحیح 
رفتند، درســت حرکت کردند.« و »در این راه نه بیم هســت، 
نه اندوه هســت؛ هرچه هســت بهجت اســت، ابتهاج است، 

نشاط است، روحّیه است، امید است.«
بزرگ تریــن اجــر و برکت خون شــهید، این اســت کــه آنانی که 
باقی مانده اند و در حال مبارزه و مقاومت هستند، از این مسیر 
خســته نمی شــوند، مبارزه و مقاومت را ادامه می دهند و خون 
شهید را ضایع نمی کنند. »امروز، به فضل همین شهادت ها و 
به برکت خون شهدا، ملت ما، ملت سربلند و آبرومندی است و 

ملت ها آبرو و عزت را اینگونه باید پیدا کنند.«
ضایع نشــدن خون شــهید و حفــظ آن بــه این اســت کــه باور 
کنیم شهدا زنده اند. باور کنیم »اعمال من و شما را می بینند. 
آن وقتــی که پای ما به ســنگی بخــورد، آن وقتی کــه نتوانیم 
خودمان را درست هدایت کنیم، اداره کنیم، زمین بخوریم، 
آنهــا نگــران می شــوند. آن وقتی کــه می فهمیــم، می بینیم، 
محکم قدم برمی داریم، راه را مســتقیم حرکــت می کنیم، به 
هدف نزدیک می شــویم، آنها خوشحال می شــوند. آن وقتی 
کــه ملــت ایــران در یــک عرصــه ای پیــروز می شــود، آن ارواح 
طیبه بــه احتظــاظ در می آیند. آن وقتــی که خــدای نکرده بر 
اثر غفلت ما، کوتاهی ما، ملت عقب بماند، مشــکل اساسی و 
عمومی پیدا کند، آنها نگران می شوند.« در این صورت است 
کســیر«، جهــان را متحول  که خون شــهید ماننــد »کیمیا« و »ا

می کند، انسان ها را رشد می دهد و به سعادت می رساند.

      پیام شیاطین، ناامیدی و ترس است!
ما  در مقابل پیام شــهیدان، شــیاطین پیام دیگری دارنــد »ِإّنَ
ْوِلیاَءُه« 

َ
ُف أ ْیطاُن« پیام شیاطین این اســت: »ُیَخّوِ

َ
ذِلُکُم الّش

پیــام »ناامیــدی از ادامــه راه، نــا امیــدی از مقاومــت.« ایــن 
را همه بایــد بدانند »آن کــه شــما را وادار می کند که بترســید، 
مأیوس بشــوید، ناامید بشــوید، او شیطان اســت. امروز این 
شــیطان ها از طریــق رادیــو و تلویزیــون و فضــای مجــازی و 

شبکه های اجتماعی و امثال اینها مرّتب مشغول کارند برای 
اینکه بترســید. نه، نترســید، »َفال َتخافوُهم« از آنها نترسید؛ 
گــر چنانچه از  از انحــراف از راه خــدا بترســید »َو خاُفــوِن« که ا
راه مســتقیم انحــراف پیــدا کردیم، سرنوشــت ما سرنوشــت 

کشورهایی است که زیر بال آمریکایند.«
شــیاطین می خواهنــد پیــام »شــهدا« را وارونــه جلــوه دهند. 
آنان، مردان بزرگ ما را به شهادت می رسانند تا به ما بگویند 
اندوهگین باشید، بترسید، نا امید شوید. ما را به ترک میدان 
و ســازش وادار کنند، اما »پیام شــهدا نقطه مقابل این اســت 
»َااّل َخــوٌف َعَلیِهــم َو ال ُهم َیحَزنــون« خوف و حزن برداشــته 

است در میدان شهادت.«
از  می خواهنــد  و  می ترســانند  شــهادت  از  را  مــا  دشــمنان 
آنهــا بترســیم. دائــم می گوینــد »إّن الّنــاس قــد جمعــوا لکــم 
فاخشــوهم« کشــورها علیه ما اجماع جهانی کرده اند، از آنها 
بترســیم! اما پاســخ قرآن یک چیــز اســت »فقالوا حســبنا اهلَلّ 
و نعــم الوکیــل« خدا با ماســت. وقتــی باور داشــتیم خــدا با ما 
اســت، نتیجه این احســاس، این درک، این حقیقت روحی 
و معنــوی این اســت کــه »فانقلبوا بنعمــة مــن اهلَلّ و فضل لم 
یمسســهم ســوء« هیچ کدام از آن جامعه جهانی هیچ بدی و 

آسیبی به ما نمی توانند برسانند.
البته باور داشته باشــیم که »کشته شــدن در راه خدا، »سوء« 
نیســت. معنــای »لم یمسســهم ســوء« این نیســت کــه یک 
ســیلی هم به مــا نخواهــد خورد؛ چــرا، ســیلی هــم می خورد؛ 
باالتر از سیلی هم می خورد؛ منتها این »سوء« نیست. با معیار 
الهی که نــگاه کنید، »لم یمسســهم ســوء«؛ اما بــا معیارهای 
ماّدِی بشــری که نگاه کنید، همه اش »ســوء« است. خدای 
متعال با معیارهای خودش حرف می زند؛ با معیار محدود ما 

ماّدی دل ها و ماّدی ذهن ها که حرف نمی زند.«

      بقای انقالب به خاطر خون شهیدان است
کوتــاه ســخن اینکــه »بقــای ایــن انقــالب بــه خاطــر خــون 
کــه پــای مانــدگاری و  شــهیدان اســت... شــهادت اســت 
پایداری و بقــاء ارزش هــا را امضاء می کنــد. بزرگ ترین اجری 
کــه در این دنیا به شــهید داده می شــود، بقاء و اســتحکام آن 
حقیقتی اســت که شــهید جان خــود را بــرای آن حقیقت فدا 
کرده است. خدای متعال آن حقیقت را به برکت خون شهید 
حفــظ می کنــد. ســازوکار منطقــی و عقالئــی ایــن هــم معلوم 
اســت؛ وقتی یــک جامعــه ای از جــان خــود، از هســتی خود، 
از راحتــی خــود، بــرای یک ارزشــی، یــک حقیقتــی می گذرد، 
حقانیت خود را در دنیا به اثبات می رســاند؛ و حقانیت اســت 
کــه می ماند، حق اســت کــه باقــی می مانــد؛ این ســنت الهی 
اســت.« و »حقیقتی که ما باید بدان افتخار کنیم، این است 
که رســم شــهادت و ســنت الهی قتل فی ســبیل اهلل، بــا نظام 

اسالمی زنده شد.«
حرف آخر اینکه »ابهت و اقتدار معنوی امروز نظام اســالمی و 
ملت مسلمان در دنیا و در چشم قدرت های شیطانی، ناشی 
از همیــن شــهادت ها اســت.« »توطئه هــا از ســوی دشــمن و 
عزم راسخ از ســوی ملت ما همچنان ادامه دارد.« »َو اْلعاِقَبُة 

قین« پیروزی از آن متقین است.     ِلْلُمّتَ

 وقتی یک 
جامعه ای از جان 

خود، از هستی 
خود، از راحتی 

خود، برای یک 
ارزشی، یک 

حقیقتی می گذرد، 
حقانیت خود را 

در دنیا به اثبات 
می رساند؛ و 

حقانیت است 
که می ماند، حق 

است که باقی 
می ماند؛ این 

سنت الهی است
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»بلوار ســردار سرلشــکر حــاج قاســم ســلیمانی«؛ ایــن را روی تابلویی آبی رنگ وســط 
میدانی در شــهر راُبر و در 180 کیلومتری کرمان نوشــته اند. چنــد کیلومتر آن طرف تر، 
روســتای »قنات ملک« اســت؛ زادگاه فردی که حاال در دنیا از او به عنوان »ژنرال وحشــت«، 
»فرمانده بی ســایه«، »مهندس امنیت خاورمیانه« و چندین و چند عنوان دیگر یاد می شــود 
و در کنار محبوبیت بی حد و حصر در ایران و کشــورهای منطقه، دشــمنان هم برای نابودی 

او لحظه شماری می کنند.
»قنات ملک«، روســتای پدری قاســم ســلیمانی، فرمانده شــاخه برون مرزی ســپاه پاسداران 
انقــالب اســالمی ایــران اســت، از توابع رابــر کرمــان. مــردم رابــر و روســتاهای اطــراف، منطقه 
خود را دیــار ســلیمانی می داننــد و بســیاری از آنها در کنــار اصطالحــات ســتایش آمیز در وصف 
این فرمانــده، خاطراتی هــم از او دارند. همیــن چندی پیــش، دوماهنامه آمریکایــی »فارین 
پالیســی« این ســردار ایرانی را یکی از 10 فرد قدرتمند دنیــا در بخش »دفاع و امنیت« دانســت؛ 
ایــن خبــر را هم والیتی هــای ســلیمانی هــم شــنیده اند و آن را بــا جزئیــات تعریــف می کننــد. 
هم روســتایی های به تعبیر مقام معظم رهبری، »شــهید زنــده«، بیش از هر چیز او را ســربازی 

چشمه زالل معرفت
همیشــه در خط مقدم می داننــد و می گویند بــرای هر دفاعی چند روایت معتبر از زندگی خصوصی شهید حاج قاسم سلیمانی

از او آماده اند، هرچند که او را فرمانده ای بی نیاز می خوانند.

     امکانات باید به همه برسد
کســی بحث را به مشــکالت اقتصادی این روزهای  راننده تا
مردم ایران می کشاند و همین طور که مســیر کوهستانی رابر 
به قنات ملک را با ســرعت طی می کنــد، می گوید: »پس کی 
از این وضع رها می شــیم، شــما پایتخت نشــین ها چرا کاری 
نمی کنید؟« راننده بافتی منتظر پاســخ نمی مانــد و در ادامه 
به حالت هشــدار از عالقه مردم رابــر و روســتاهای اطراف به 
ســلیمانی می گوید: »جان مردم اینجا به جان فرمانده شان 

وابسته است، خالصه حواس تان باشد.« 
شــب پر ســتاره و ســرد روســتا با آفتاب کم رمــق پشــِت ابر به 
کنانی از طایفه  پایان می رســد. ســه روســتا در کنــار هــم، ســا
ســلیمانی را از ده هــا ســال پیــش در خود جــای داده اســت. 
»قنــات ملــک امکاناتــی از قبیــل: گاز، آب، ســالن ورزشــی، 
مســجد و هر امکانــات دیگــری دارد، بقیه هم دارنــد.« این 
را جوانــی از روســتای نصرت آبــاد در چندکیلومتــری قنــات 
ملــک می گویــد. »البتــه از حــق نگذریــم، هرچــه بــه قنــات 
ملــک می دهنــد خیلــی ســریع بــه بقیــه روســتاها می رســد. 
ع حســاس بود و می گفت:  حاج حسن خیلی روی این موضو
گر امکاناتــی هســت باید بــرای همه این روســتاها باشــد.«  ا
حاج حســن، پــدر قاســم ســلیمانی اســت کــه پارســال در 95 
کن دیار باقــی شــد. روز تشــییع و مراســم ترحیم  ســالگی ســا
او را همــه مــردم روســتا بــه خاطــر دارنــد و از خاطــره حضــور 
چهره هــای شناخته شــده سیاســی ایــران در قنــات ملــک 

در روزهـای پایانـی  سـال ٩٧ خبرنـگار روزنامـه شـهروند بـرای تهیـه گزارشـی از 
روسـتای محل تولد سـردار شـهید قاسم سلیمانی به »قنات َمِلک« سفر کرد. 
این گزارش در ویژه نامه نوروزی سـال ٩٨ شـهروند منتشـر شـد. اکنون که سـاکنان راُبر و 

قنـات ملـک عـزادار شـهادت سـردارند، بخش هایـی از این گزارش را بازنشـر می کنیم.
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می گوینــد. »رضــا« اهل روســتای نصرت آبــاد می گویــد: »به 
روستای ما یک ســال بعد از قنات ملک آب و گاز دادند، ولی 
گر اصــرار حاجی نبود شــاید هنوز هــم آب نداشــتیم. حضور  ا
حاج حســن و همســرش خیلی به این منطقه کمک می کرد. 
کن تهران شــوند، ولی اینجا  می توانســتند راحت بروند و ســا

ماندند و همیشه هم از این مردم احترام و عزت دیدند.« 

     راز یک قبر در کنار پدر و مادر
وارد قنــات ملــک که می شــوی؛ آرامــگاه 12 شــهید در حصار 
دیواری آجری قرار دارد که فامیل تمام آنها ســلیمانی اســت 
و دهیــاری روســتا هــم نــام آنهــا را بــر پیشــانی کوچه هــای 
شــیب دار و پر از درخت گردوی قنات ملک گذاشــته اســت. 
در فاصله بین بخش شــهدا و دیگر بخش قبرســتان، دو قبر 
با یک جای خالی اســت؛ کنار آرامگاه فاطمه و حســن، پدر و 
مادر حاج قاسم. رضا می گوید بعضی از مردم روستا معتقدند 
ســلیمانی می خواهد کنار پدر و مادرش باشد: »من شنیده ام 
بعضی می گوینــد ســردار اینجــا را برای خــود در نظــر گرفته، 
ولی هیچ وقــت وصیت نامه یا چیــز موثقــی ندیده ایم. مردم 
می گویند شــاید درست باشد و شــاید هم نه.« صبح دوشنبه 
اســت و قبرســتان خلوت، اما چند زن و مــرد از کنــار قبر پدر و 
مادر سلیمانی برمی خیزند و به ســمت خودروشان می روند. 
رضــا می گویــد اینهــا را نمی شناســد و احتمــااًل از روســتاهای 
اطراف باشــند: »حاجی رابطه ای خیلی صمیمــی با خانواده 
کســپاری  شــهدا دارد. حتمــًا دیده ایــد که بارها در مراســم خا
هم رزمانش گریه کرده و احساســاتی شده اســت. شاید اینها 
از خانــواده شــهدا باشــند کــه حــاال آمده اند بــرای پــدر و مادر 

سردار فاتحه بخوانند.« 

     کودکی شجاع در خانواده ای فقیر
در طایفــه ســلیمانی، حاج حســن هیچــگاه فــرد ثروتمنــدی 
نبــود، امــا دارایــی اش کفــاف زندگــی فرزندانــش را مــی داد؛ 
آنطور که مردم روســتا می گویند، زندگی خانواده ســلیمانی و 
پنج فرزندش از راه کشــاورزی می گذشــت. بزرگ ترین فرزند 
ایــن خانــواده دختــری حــدودًا 64 ســاله اســت کــه حــاال در 
روســتایی چســبیده به قنات ملک، باغشــا، زندگی می کند. 
گرچه  خانه اش تفاوتی بــا دیگر خانه های روســتا نــدارد. او ا
بی میــل بــه توضیــح دربــاره فرمانــده این روزهــای شــاخه 
برون مــرزی ســپاه پاســداران انقــالب اســالمی نیســت، امــا 
ع را البته بسیاری  می گوید اجازه این کار را ندارد. این موضو
از نزدیکان و هم رزمان قاسم ســلیمانی هم می گویند و آن را 

موضوعی امنیتی می دانند.
»حســین« نــام مســتعار یکــی از هم رزمــان ایــن فرمانــده در 
کن روستای  دوران جنگ هشت ســاله است که همیشه ســا
قنات ملــک بــوده اســت. او نخســتین بار در دوازده ســالگی 
عــازم خــط مقــدم شــد و در گردانــی بــا فرماندهــی ســلیمانی 
نخســتین تجربــه حضــور در جنــگ را پشــت ســر گذاشــت. 
حســین از »کم لطفی ها به رزمنــدگان و بی عدالتی ها« دلگیر 
است، اما به دالیل شخصی و عالقه نداشتن به »حرف های 
نچســب مــردم روســتا« نمی خواهــد چیــزی از زبــان او نقــل 

شــود. می گویــد حاج قاســم فرزنــد وســط حاج حســن اســت 
و یــک خواهــر و بــرادر بزرگ تــر دارد: »حاجــی قبــل از انقالب 
کن کرمان بود. بچه بــود که از روســتا رفــت. کرمان هم  ســا
کاراتــه کار بــود و مربــی  ورزش رزمــی می کــرد هــم بنایــی. 
پرورش انــدام. همــه می دانند که آدم جســور و نترســی بود. 
برادر کوچک تــرش هم پیــش او بود. حاج قاســم و ســهراب 
بــا دو پسرخاله شــان در یــک اتاق زندگــی می کردنــد. حاجی 
همان موقع هم هوای بقیه را داشــت.« رضا همین چند روز 
پیش سلیمانی را در کرمان و در مراسم ختم مادر همسر این 
گر اطالع می دادید، می شــد با ســردار  فرمانده دیده اســت: »ا
هماهنگ کرد، ولی می دانم که هیچ عالقه ای به این کارها 
ل است که اصاًل عالقه ای  ندارد. خودش این قدر بی ریا و زال
به اینکه اســمش جایی بیایــد، ندارد. تــا االن دیده اید جای 

غیر ضرور صحبت کند؟«

     ارزاق فرمانده برای بی سرپرستان 
آسمان دودل است و ابر زمســتانی فضای روستا را پوشانده. 
عقربه هــای ســاعت بــه 10 قبــل از ظهــر رســیده، امــا هــوا 
همچنــان گــرگ و میــش و کوچه های پــر از درخــت گردوی 
لخــت و بی بــرگ قنــات ملــک خلــوت اســت. زنــی حــدودًا 
60 ســاله، ماســک ســفیدش را تــا زیــر چانــه پاییــن می بــرد 
و بــا لهجــه نزدیــک بــه کرمانــی و با صــدای بلنــد به گــودال 
جلــوی خانــه اش اشــاره می کنــد. می خواهــد ایــن کانــال پر 
شــود: »پســرم دو روز دیگر برمی گردد، ولی اینجــا را کنده اند 
و نمی شــود ماشــینش را داخل بیــاورد. خــدا خیرتــان دهد، 
همیــن جلــوی در را پــر کنیــد. پنــج روز پیــش آمدنــد اینجــا 
را کندنــد و رفتنــد.« درون کانــال نــوار پالســتیکی و زردرنگ 
شــرکت گاز خودنمایــی می کنــد و پیــرزن هــم مــدام بحث را 

تغییر می دهد.
کــه می شــنود، انــگار گوشــش تیــز  اســم قاســم ســلیمانی را 
می شــود: »بله، همیشــه اینجا می آید. وقتی هــم که می آید 
معمواًل بــه همه ســر می زنــد یــا در همین مســجد ســخنرانی 
می کنــد. خــدا پشــت و پناهــش باشــد.« وســط حرف هایش 
بــه نگرانــی اصلــی اش برمی گردد، بــه اینکــه آخر هفته پســر 
معلمش برمی گــردد و وقتی ماشــینش کنار دِر خانه نباشــد، 
ممکن اســت آســیب ببیند. این هــا را می گوید و در پاســخ به 
این پرسش که آیا سلیمانی به شما کمک می کند، می گوید: 
»بله، بــه همه کمــک می کنــد. عید برنج، گوشــت، قنــد و از 
این چیزها مــی آورد و بین همه مردم تقســیم می کنــد. به ما 
که بی سرپرســتیم هم یک بــن بیشــتر می دهد. خدا را شــکر 
حاجی ما را تنهــا نمی گذارد. جانش ســالمت باشــد.« پیرزن 
قنــات ملکی وقتی می شــنود که باید خود مســئوالن شــرکت 
گاز این کانــال را پر کنند، کمی لحنش ســرد می شــود: »مگر 
شــما مال اداره گاز نیســتید؟ فکر کــردم از آنجــا آمده اید. ای 

کاش حداقل همین جلوی در را درست می کردید.« 

     چند درخت زیتون
کنان قنات ملک، روزهای   »یداهلل« هم مانند بسیاری از سا
جنــگ در خــط مقــدم و در کنــار فرمانده قاســم بوده اســت. 

من هیچ وقت 
ندیده ام کسی 

ید از سردار  بگو
گرفته است.  پول 

عالقه ای به 
کارها ندارد،  این 
ولی بعضی موارد 

برایش مهم است. 
همین سوله و 

زمین را از پولی 
که دیگران در 
اختیار او قرار 

می دهند که به 
نیازمندان کمک 

کند یا کارهای 
خیر برای روستاها 

انجام دهد، 
ساخته است. 

چون خّیران 
یادی به دلیل  ز
همین صداقت 

سردار مبالغی 
را در اختیار او 

قرار می دهند 
کارهای  که به 

خیر و نیازمندان 
اختصاص دهد
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راهــــــــبرد

ظاهــرش تصویــر درســتی از پــا به سن گذاشــتن ایــن رزمنده 
دوران جنگ هشت ســاله نمی دهــد، اما واقعیت این اســت 
که او آن قــدر کــه چهره اش نشــان می دهــد، جوان نیســت. 
کاپشــنی نظامــی پوشــیده و کنــار دِر ورودی خانــه ایســتاده 
اســت. دور تا دور باغی که ســاختمان هم در گوشــه ای از آن 
جا خوش کرده، دیوار اســت. درختان خانه باغ پدری قاسم 
ســلیمانی هــم رخــت زمســتانی پوشــیده اند؛ بی بــرگ، ولی 
ایستاده در مقابل سرمای استخوان سوز منطقه کوهستانی 
قنــات ملــک. یــداهلل بعــد از مــرگ مــادِر ســردار در ســال 92، 
همــدم حاج حســن بــوده و حاال یک ســال اســت کــه تنها به 
امور باغ و خانه می رســد. ســلیمانی بعد از مرگ پدر و مادرش 
همچنان به این روستا ســر می زند و محل سکونتش همین 

خانه پدری است.
یداهلل در تمام این سال ها زندگی سردار را از نزدیک دیده و با 
میهمانان زندگی کرده اســت، اما برای حرف زدن معذوریت 
دارد: »شــما میهمان ما هســتید و زحمت کشــیده اید که این 
همه راه را آمده اید، ولــی من اجازه هیچ صحبتــی ندارم. به 
کید شــده که بــا هیچ کــس هیچ حرفــی نزنــم.« یداهلل  من تأ
کنار در خانــه می ایســتد و انتهای کوچــه را نــگاه می کند. به 
نظر می آیــد این خانــه و بــاغ، بزرگ تریــن خانه روستاســت، 
هرچند کــه تفــاوت چندانــی هم بــا بقیــه بافت های روســتا 
ندارد. در این بین بعضی اهالی روســتا از شــایعاتی می گویند 
کــه »قبــاًل در ایــن خانــه آهــو هــم وجــود داشــت یــا بعضــی 
درخت هــای ایــن بــاغ از لبنــان آورده شــده اند« و بالفاصلــه 
چنین ادعاهایی را در حد شایعه می دانند. »بابک محمدی 
ســلیمانی« یکــی از جوانــان کارآفریــن روســتای نصرت آبــاد 
در چندکیلومتــری قنــات ملک، همه ایــن موارد را شــایعاتی 
غیر مســتند می داند: »درباره ســردار شــایعاتی همیشه اینجا 
نقل می شــود که درســت نیســت. مثاًل دربــاره همین درخت 
لبنانــی بگویم که ســیب درختی این منطقه به اســم ســیب 
لبنانــی معــروف اســت و بــه این معنــی نیســت کــه حاجی از 
لبنان درخت آورده باشد. تنها تفاوت این باغ با بقیه باغ ها، 

همین چند درخت زیتون معمولی است.« 

     سالن ورزشی روستا، هدیه فرمانده به جوانان 
»کمــال« دانش آموزی اســت کــه یک بــار ســردار را در همین 
ســالن ورزشــی دیــده اســت. او می گویــد ســلیمانی عالقــه 
فراوانی به ورزشکار بار آمدن جوانان هم روستایی اش دارد: 
»اینجا معمــواًل مســابقات برگــزار می شــود، از بقیه روســتاها 
هم می آینــد، ولی جام رمضان از همه پرشــورتر اســت.« او با 
لهجه کرمانی و با صدایی آرام و بــدون هیچ هیجانی درباره 
یکی از این مســابقات جام رمضان می گوید: »آن ســال خود 
سردار هم در مراســم اهدای جام بود. بچه ها عکس هایش 
گرام هم منتشــر کردند.  را هــم دارند که بعضــی توی اینســتا
دو زانو بیــن بچه ها نشســته بــود. حاجی چنــد دقیقه حرف 
زد و به همــه هدیــه ای ســاده داد؛ به تیــم قهرمان هم ســفر 
به مشــهد.« آنطور کــه کمال می گویــد، همین ســوله و زمین 
چمن هــم از »لطــف و برکت ســردار« اســت: »مــن هیچ وقت 
ندیده ام کســی بگوید از ســردار پول گرفته اســت. عالقه ای 

به ایــن کارها نــدارد، ولــی بعضی مــوارد برایش مهم اســت. 
همین ســوله و زمیــن را از پولــی که دیگــران در اختیــار او قرار 
می دهند کــه به نیازمنــدان کمک کند یا کارهــای خیر برای 
روســتاها انجــام دهد، ســاخته اســت. چــون خّیــران زیادی 
به دلیــل همیــن صداقــت ســردار مبالغــی را در اختیــار او قرار 
می دهند که به کارهای خیر و نیازمندان اختصاص دهد.« 

     کدخدایی که خود را »بیتال« فرمانده می داند
»بیتــال«  محلــی  شکســته بندهای  بــه  ُلــری  گویــش  در 
می گویند و »خســرو محمدی« هم که کدخدای قنات ملک 
و طایفه ســلیمانی بــوده به بیتال این روســتاها هــم معروف 
بوده است. آنطور که چندین تحقیق و پژوهش دانشگاهی 
دربــاره تاریخچــه عشــایر ســلیمانی نوشــته اند، ایــن طایفه 

قبل از مهاجرت به کرمان، در بویراحمد زندگی می کردند.
کن جیرفت است و تابستان ها به  کدخدا خسرو این روزها سا
روســتای نصرت آباد برمی گردد. او یــاِر غار و رفیــق گرمابه و 
گلستان حاج حســن یعنی پدر سردار بود و قاســم را از کودکی 
می شناســد. خســرو آخرین بــار همیــن چنــد هفتــه پیش به 
کرمان رفت تا در مراســم ختم مادرزن سردار شرکت کند و به 
فرزند دوســت قدیمی اش تســلیت بگوید. محمدی شــیفته 
ســردار اســت و می گویــد شــب و روز بــرای ســالمتی اش دعــا 
کنان قنات ملــک هر وقت  می کند. براســاس گفته های ســا
ســردار به روســتا می آیــد یک نفــر را با ماشــین بــه نصرت آباد 
می فرســتد کــه خســرو را پیــش ســردار ببــرد. کدخــدا خســرو 
دربــاره ایــن دیدارها و نســبتش بــا ســردار می گویــد: »حاجی 
ل معرفــت و انســانیت اســت. هیــچ چیــز را برای  چشــمه زال
خــودش نمی خواهد. بایــد بدن این مــرد را ببینید تــا بدانید 
چه زحمتی می کشد و خدا چقدر او را دوست دارد. من بیتال 
ایــن مردمم و هــر وقــت پیش ســردار مــی روم ســعی می کنم 
گر کمردردی، پادردی، چیزی داشــته باشــد دستی به این  ا
دردهــا بکشــم. واقعــًا فقط خــود خــدا ســردار را برای مــا نگه 

می دارد.«
خســرو خاطــرات زیــادی از دوران کودکــی تــا امــروز فرمانده 
ســپاه قدس ایــران دارد: »حاجــی دســت خیــر دارد و خّیران 
زیــادی هــم از او می خواهنــد کــه مــواردی را بــه نیازمنــدان 
بدهد. هرســال قبل عید ارزاق می آید و بین همه روستاهای 
ایــن منطقــه و جنــوب کرمــان کــه مــردم محتاج تــری دارد 
تقســیم می شــود. ارزاق فقط مختص به قنات ملک نیست 
و حتی به بقیه شهرســتان های جنوب کرمان هم فرســتاده 
می شــود.« او می گوید فرزند رفیق قدیمــی اش هرجا که قدم 
می گذارد منشــأ خیــر و برکت می شــود: »قبــل از اینکه حاجی 
وارد ســپاه )کرمــان( شــود، قبــل از 67 ایــن منطقــه ناامــن 
کرمــان ناامــن بــود، سیســتان و بلوچســتان  بــود، جنــوب 
ناامــن بود، امــا حاجــی این مشــکالت را بــا درایت رفــع کرد. 
به هرکســی که توانســت تأمین داد؛ یعنــی موتــور آب به آنها 
کار  مــی داد و اسلحه شــان را می گرفــت و خیلــی از آنهــا االن 
می کنند. همیــن االن چند نفــر از اشــرار معروف که بــا تأمین 
حاجی کشــاورز شــده اند، حــاال از کشــاورزهای معــروف این 

منطقه اند.«     

حاجی چشمه 
زلل معرفت و 

انسانیت است. 
هیچ چیز را 

برای خودش 
نمی خواهد. باید 

بدن این مرد را 
ببینید تا بدانید 

چه زحمتی 
می کشد و خدا 

چقدر او را دوست 
دارد
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                            بسم اهلل الرحمن الرحیم 
ملت عزیز  ایران

ســردار بزرگ و پرافتخار اسالم آســمانی شــد و ارواح طّیبه شــهیدان، روح مطّهر قاسم 
سلیمانی را در آغوش گرفتند. سال ها مجاهدت مخلصانه و شجاعانه در میدان های 
مبــارزه بــا شــیاطین و اشــرار عالــم و ســال ها آرزوی شــهادت در راه خــدا، ســرانجام 
ک او به دست شقی ترین آحاد بشر  سلیمانی عزیز را به این مقام واال رسانید و خون پا
بر زمین ریخت. این شــهادت بــزرگ را به پیشــگاه حضرت بقّیــه اهلل ارواحنا فــداه و به 
روح مطّهر خود او تبریک و به مّلت ایران تســلیت عرض می کنم. او نمونه برجسته ای 
از تربیت شــدگان اســالم و مکتب امام خمینی )ره( بود، او همه عمر خود را به جهاد در 
راه خدا گذرانید. شــهادت پاداش تالش بی وقفه او در همه این ســالیان بود، با رفتن 
او به حول و قّوه الهی کار او و راه او متوّقف و بســته نخواهد شــد، ولی انتقام سختی در 
انتظار جنایتکارانی است که دست پلید خود را به خون او و دیگر شهدای حادثه اخیر 
آلودند. شهید سلیمانی چهره بین المللی مقاومت است و همه دلبستگان مقاومت 
خونخــواه اوینــد. همه دوســتان و نیــز همــه دشــمنان بدانند خــّط جهــاد و مقاومت 
با انگیزه مضاعــف ادامه خواهــد یافت و پیــروزی قطعــی در انتظار مجاهــدان این راه 
کار و عزیز ما تلخ است ولی ادامه مبارزه و دست یافتن  مبارک است. فقدان سردار فدا

به پیروزی نهایی کام قاتالن و جنایتکاران را تلخ تر خواهد کرد.
مّلت ایران یاد و نام شهید عالی مقام سردار سپهبد قاسم سلیمانی و شهدای همراه او 
به ویژه مجاهد بزرگ اســالم جناب آقای ابومهدی المهندس را بزرگ خواهد داشت و 
اینجانب سه روز عزای عمومی در کشور اعالم می کنم و به همسر گرامی و فرزندان عزیز و 

   سید علی خامنه ای
دیگر بستگان ایشان تبریک و تسلیت می گویم.                                                      

1398/10/13 

بسم اهلل الرحمن الرحیم                                                    من المومنین رجال صدقوا ماعاهدواهلل علیه فمنهم من قضی نحبه و منهم من ینتظر و مابدلوا تبدیال
سردار بزرگ اسالم، سپهبد حاج قاسم سلیمانی بزرگمرد عرصه جهاد و مقاومت در راه حق طلبی و دفاع از مردم ستمدیده و مستضعف به شهادت 
رسید. این سردار بزرگ و ســتاره فروزان آســمان جهاد با شهادت خود مسیر ایســتادگی را روشن تر از همیشــه به همگان نشــان داد. مجاهدی که در دفاع از 
امنیت ایران بزرگ و مردم مظلوم منطقه، نقشی بی بدیل در ازاله تکفیری ها و کج اندیشان نوظهور داشــت پاداش این مجاهدت را در وصال حضرت حق و 
پیوستن به همرزمان شهیدش دریافت کرد. جنایت دولت آمریکا در به شهادت رساندن این بزرگمرد سدهای مقاومت را مستحکمتر و قلب های مجاهدان 
را مطمئن تر و اراده های آنان را استوارتر خواهد ساخت. اینجانب این واقعه را به محضر حضرت ولی عصر عجل اهلل تعالی فرجه الشریف، مقام معظم رهبری، 
مردم شریف و قدردان ایران، سپاه پاســداران انقالب اســالمی، عالقمندان و همرزمان و خانواده آن شهید واالمقام تبریک و تســلیت می گویم. بدون تردید 

                   عبدالحسین معزی
ک این شهیدان که در نصرت دین خدا بر زمین ریخته شد ثمرات مبارکی در اعتالی جبهه حق درپی خواهد داشت.       خون های پا

نماینده مقام معظم رهبری در جمعیت هالل احمر

جهاد و مقاومت با ݣݣانگیزه 
مضاعف ݣݣادامه ݣݣخواهد یافت

سدهای مقاومت مستحکم تر می شوند

پیام تسلیت رهبر معظم انقالب حضرت آیت اهلل خامنه ای 
به مناسبت شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی

جمهوری اسالمی اریان

پیام نماینده ولی فقیه در هالل احمر
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ســپهبد قاســم ســلیمانی اشــاره کــرد و افــزود: شــهید قاســم 
سلیمانی یک شخصیت فرا ملی و بین المللی است.

کید  نماینده رهبر معظم انقالب در جمعیت هــالل احمر با تا
بر ابعــاد بیــن المللــی شــخصیت ایــن شــهید گرانقــدر ادامه 
داد: تعبیــر شــخصیت بیــن المللی تنهــا محدود به ســوریه، 
لبنان و یمن نیســت،  بلکه خدمــات این شــخصیت فراتر از 
ایــن محدوده هــای جغرافیایــی اســت و  نتیجــه تالش ها و 
مجاهدت های  این شــهید گرانقدر با نابــودی داعش حتی 

به قلب اروپا نیز رسید.
وی بــا بیــان اینکــه داعــش یــک گــروه خــاص کوچــک در 
گــروه تروریســتی و  منطقــه نبــوده اســت، افــزود: داعــش 
یــک ارگان ســازماندهی شــده توســط دولــت امریکا بــود که 
بــرای جبــران عقــب ماندگــی القاعــده تشــکیل شــد چــرا که 
آمریکایی ها همیشــه می خواهند با ایجاد آشــوب در منطقه 
کــه مدعــی  کننــد و علیرغــم آن  کســب  قــدرت بیشــتری 
دموکراســی هســتند امــا حتــی در کشــور خــود هم بــه اصول 

دموکراسی احترام نمی گذارند.
حفــظ کرامــت انســانی، ویژگــی دیگــری اخالقــی اســت کــه 
حجــت االســالم و المســلمین معــزی دربــاره شــهید قاســم 
ســلیمانی به آن اشــاره کــرد و با بیــان اینکه یــاد و نام ســردار 
ســلیمانی در تاریــخ خواهــد مانــد افــزود: ابعاد وجــودی این 
کــه در ایــن مجلــس  گســترده تر از آن اســت  شــهید بســیار 
ح کنیم، اما یکی از برجسته ترین  بتوانیم به طور کامل مطر

صفات اخالقی این شهید گرانقدر، اخالص در عمل است.
نماینــده ولــی فقیــه در جمعیــت هــالل احمــر بــا اشــاره بــه 
ویژگی افراد صــادق در قــرآن کریم ادامــه داد: قرآن، نشــانه 
افــراد صــادق را ایمــان بــه خــدا و رســول خــدا می دانــد و فرد 
صادق به تعبیر قرآن کریم شــک نمی کند و بــا مال و جانش 
مجاهدت می کند و شــهید قاســم ســلیمانی مصداقی از این 
ویژگی هاســت، او با ثبات و ایمان در راه خدا  قدم برداشت و 

در پایان با جانش مجاهدت کرد.
رقت قلــب، خــود ســاختگی، هــوش و فهــم عمیــق، برنامه 
ریــزی، عقــل، تدبیــر و اعتــدال از نمونه هــای دیگــر فضائل 
اخالقی اســت کــه نماینــده رهبر معظــم انقــالب در جمعیت 

هالل احمر در خصوص این شهید گرانقدر به آن اشاره کرد.
حجت االسالم و المســلمین معزی در ادامه ســخنان خود به 
نقش شهید سلیمانی در جنگ سی و سه روزه نیز اشاره کرد و 
افزود: این جنگ یک پیروزی بزرگ برای جهان اسالم بوده 
اســت. از ســال 1957 اعــراب در جنگ هــا،  پی در پــی با این 
رژیم اشغالگر شکست خورده بودند، اما جنگ سی و سه روزه 
با درایت و برنامه ریزی افرادی همچون سیدحســن نصراهلل 

و سردار قاسم سلیمانی به پیروزی رسید.
وی در پایان بــه حضور خود جــوش مــردم در عزاداری های 
بــا  مــردم  افــزود:  و  کــرد  اشــاره  نیــز  گرانقــدر  شــهید  ایــن 
گرایش هــای مختلــف در عــزادرای و ســوگواری ایــن شــهید 
گرانقــدر شــرکت کردند  و این نشــانه بــارزی از مردمــی بودن 
این شــهید بزرگوار اســت. این مراســم با ذکر مرثیه و مداحی 
اهل بیت )علیه السالم( و قرائت اشــعاری در وصف حماسه 

شهدای مدافع حرم ادامه یافت.    

مراسم گرامیداشــت و تکریم مقام شهید سردار ســپهبد قاسم ســلیمانی در نمازخانه 
ساختمان صلح هالل احمر با سخنرانی حجت االســالم و المسلمین معزی، نماینده 
ولی فقیــه در ایــن جمعیــت برگــزار شــد و نماینــده ولــی فقیــه در جمعیت هــالل احمــر در این 
مراســم، ضمــن اشــاره بــه خصوصیــات و فضائــل اخالقــی شــهید ســپهبد قاســم ســلیمانی، 

شهادت این سردار گرانقدر را نقطه عطف تحوالت منطقه در آینده دانست.
به گــزارش پایــگاه اطالع رســانی حــوزه نمایندگی ولــی فقیــه در جمعیت هالل احمــر، حجت 
االســالم و المســلمین معزی در این مراســم و در جمع باشــکوه نمازگزاران حاضــر گفت:  چهل 
ســال اســت که انقــالب ما همــواره بــا شــهادت همــراه بــوده و ایــن انقالب همیشــه بــه خون 
شــهیدانی که در راه خدا از جــان خویش دریــغ نکرده اند رنگین شــده اســت. وی در ادامه به 
توضیح آیــات و روایاتــی در فضائــل مقام شــهید پرداخــت و افزود: هــر نیکی مرتبــه ای دارد و 

شهادت باالترین و ارزشمندترین نیکی  در نزد خداوند متعال است.
نماینده ولــی فقیه در جمعیت هالل احمــر همچنین به خصوصیات و فضائل اخالقی شــهید 

شهادت سردار سلیمانی 
نقطه عطف تاریخ ما است

مراسم تکریم مقام سردار آسمانی در ساختمان صلح هالل احمر
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آنکه ارزد صید را
عشق است و بس

     یکم:
عاشق شو ورنه روزی کار جهان سرآید

ناخوانده نقش مقصود از کارگاه هستی
خاصیت عشــق آن اســت که انســان را از تمرکز بر خویشــتن دور کرده و توجه او را که نسبت به 
خویشتن دائم الذکر اســت، از خود منصرف می کند. اما اینکه توجه منصرف شده از خویشتن 
خویش، به کدام سو هدایت می شود، در افراد مختلف، متفاوت است. گاه این عشق به مال 
و مقام و دنیا دوستی کشانده می شود که عشق نازل و بی ارزشی است چه آنکه معشوق ارزش 
عشــق ورزیدن ندارد وعشق یکســویه اســت. و معشــوق قادر به پاســخگویی به عشق عاشق 
نیست. گاه نیز این عشــق به معشوقی متوجه می شــود که قادر به پاســخگویی است که این 
ُهْم  معشــوق نیز یا انســان فانی اســت و یا خداوند باقی. عشــق بــه خداوند بــه مقتضــای ُیِحّبُ
وَنــُه عشــق دوســویه خالــق و مخلوق را رقــم می زنــد. جاذبه عشــق طرفینی اســت و بی  َوُیِحّبُ
عشقی، خسران اســت. عشــق به خداوند، نقطه مرکزی عشق است که شــعاع أن می تواند به 

همه انسان های روی زمین و همه مخلوقات برسد.

     دوم:
عاشقم بر قهر و بر لطفش به جد

بوالعجب من عاشق این هردو ضد
از وقتی که حاج قاســم را شــناختم، عشــق او بــه باقــی را در وجــودش حس کردم. این عشــق 
ســینه او را تســخیر کرده بــود. و حرارت آن عشــق حکمــت بر زبانــش جاری می ســاخت. حاج 
قاســم رقیــق القلــب بــود، بــه کوچکتریــن واقعــه عاطفــی، پاســخی از جنس اشــک مــی داد. 
و عجیب اســت این روح لطیــف در جدال با دشــمن پر از صالبت بــود و از هیچ مشــکلی خم به 
ِشــّداُء َعَلی الُکّفــاِر ُرَحمــاُء َبیَنُهم، عینیت 

َ
ابرو نمی آورد. وایــن دوضد در وجــود او باهم به آیه أ

بخشــیده بود. جاذبه وجودش ســبب شــده بود تا همرزمانش به پای دل بر کویش قدم نهند 
و به اتکای عشــق در رکابش باشــند. خودیتی برای خود قائــل نبود. خودی نمی دیــد تا بر آن 
عشــق بورزد. هرچــه می گذشــت، این خصلــت در او فزونــی می یافت. بــه دنبال وظیفــه بود، 
خواب را هم از باب وظیفه بر چشمانش راه می داد. بر سر دل خود نشسته بود تا بیگانه را درآن 

راه ندهد وچه بسیار موفق بود.

     سوم:
آشنایان ره عشق در این بحر عمیق
غرقه گشتند و نگشتند به آب آلوده

حاج قاســم پیش از آنکــه دیر شــود، ارزش های مانــا و پایــدار این جهانــی را درک کــرده بود، و 
از گرایش به ارزش هــای ناپایدار به شــدت پرهیز می کرد و مــردم چه خوب این غرق ناشــدگی 
در زخــارف دنیــا را درک می کنند. دنیا بــرای او بــه حقیقت یک گــذرگاه بود ونه منزلــگاه. روح 
بی حاجتــی دنیایی در وجودش مشــهود بود چه آنکه ریشــه حاجت یا خوف اســت یا حزن که 
اولیا خدا نــه خوف دارنــد ونه حــزن. اینکه در دل هر شــهروندی بتوان رســوخ کرد کار بشــری 

ا.
ّ

ْحَمُن ُوًد نیست. کاری است از جنس َسَیْجَعُل َلُهُم الَرّ
در این دنیا بود و نبود، بود برای آنکه امر الهی را گردن نهد و پای قافله صلح را به ســرزمین پر از 
گر حاج قاسم نبود، نبودند  خشونت و جنگ وجدال برساند و چه کودکان وزنان بیگناهی که ا
گر حاج قاســم نبود، بودند. در جدال درونی که برای هر انســانی  و چه انســان های پلیدی که ا
در دوران حیاتش پیش می آید، تکلیف خود را با خود یکســره کرده بود، بی اعتنایی به دنیای 

ناپایدار و توجه به ما عنداهلل باق.

     چهارم:
من آن مرغم که صدها بار از دام بال جستم

تو با یک تار مو تا خانه صیادم آوردی
زیــر ســهمگین ترین  مقــدس ودر  دفــاع  ســال ها در دوران 
آتش ها حضــور داشــت، اما گــو اینکه ســهم خــود را درنیافته 
بود، یکبــار داســتانی را نقل کــرد از دورانــی که در سیســتان و 
بلوچستان کودک اسیری را از دست شروری نجات داده بود 
واین کودک را به مادر مضطربش رســانده بود در انتها گفت: 
آن لحظه که مادر برای در آغوش گرفتن کودکش به سوی او 
پرکشید تا در آغوشش گیرد با خود گفتم: قاسم شاید خداوند 
تورا از زیر بــاران گلوله های جنگ نجات داد تــا روزی بتوانی 
کودک اســیری را به مادرش برســانی لحظاتی ســکوت کرد و 
با ســینه ای پــر آه گفت: فالنــی، امــا اآلن نمی دانم بــرای چه 
مانده ام. واین ها پس از مبارزه با داعش بود گو اینکه اینهمه 
خدمــت از او برای رفع ســایه تهدیــد از ســر کــودکان وزنان در 
کنون که أن لحظه را مرور می کنم  چشمش دیده نمی شــد. ا
تــا حــدودی درک می کنم که چــرا مانده بــود، مانده بــود تا با 
خون خــود هم خدمــت دیگری را رقــم زند خدمتــی از جنس 

نشان دادن دشمن اصلی برای ما غافالن.    

دکتر ابوذر ابراهیمی ترکمان
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وقتی حاج قاســم بــا چنــد ماشــین رســید، ایــن دو رفیقمان 
بــرای تهیــه مختصــر شــامی همــراه بــا صاحبخانــه بیــرون 
رفتند کــه به نوعــی آخرین نفــر میزبــان محلی من شــدم. با 
دو تن از دوســتان جوان فیلمســاز آقایان حســین روشنکار و 
مهرداد افراســیابی. به ســردار گفتم که دوســتان برای تهیه 
شام بیرون رفتند و برمی گردند. شما حتمًا امشب شام اینجا 
مهمان هســتید. ایشــان با لحن معترضانه و محجوبانه ای 
اعالم کرد که ما واقعــًا راضی به زحمت نیســتیم. من هم به 
شــوخی جواب دادم: فعــاًل که زحمــت دادید. دیگه نمیشــه 
کاریش کــرد. خندید و گفت: راســت می گی. ایــن چه حرفی 

بود که زدم؟ و سری تکان داده و نشست.
از همــان لحظــه اول رفتارشــان بــا جوانــان و افراد تــازه وارد 
کاماًل به چشــم می خورد. خودش بلند می شــد، به طرفشان 
می رفت، با آنان چاق ســالمتی می کرد، کنار خود می نشــاند 
و از احواالتشــان ریز و درشت می پرســید. همانگونه که از دو 
فیلمبــردار جوان ما پرســید کــه هنوز شــیفته وار کامــاًل به یاد 

دارند.

نمی دانم حدودًا چندمین روز ســیل در خوزســتان بود که دیگر همــه متوجه وخامت 
روبه تزاید اوضاع شده بودند. در شادگان بودیم و هر دقیقه آب باال و باالتر می آمد. با 
گروه جشنواره دانش آموزی روستا به روســتا می رفتیم تا بتوانیم با حضور هنرمندان و پخش 
عروســک و گرفتن جشــن هایی کوچک در حد و اندازه هر ده، به بچه های محصور در ســیل 
شــادی و روحیه هدیه دهیم و دوتــا دســتگاه کوادکوپتر که بــا هماهنگی اســتانداری آخرین 

تصاویر هوایی از پیشروی سیل را برای استانداری خوزستان ارسال می کردیم.
غروبی گفتند حاج قاســم در راه اســت تا بــرای بازدیــد اوضاع بیاید. آقای شوشــتری از ســتاد 
ع، دبیر جشــنواره خودمان خودجوش خانه ای پیدا کردند تا  عتبات خوزســتان و آقا مکی یاز

بتوانند گروه حاج قاسم را در آن جا دهند. 

حبیـب احمـدزاده، نویسـنده جنوبـی کتاب هایـی ماننـد »قصه هـای شـهر 
جنگـی« را اغلـب مـردم بـه خاطر حضـور در برنامه های جهادی سـال های 
اخیر، همچنین گرد آوردن هنرمندان سینما و تلویزیون برای یاری رساندن به مردم 
زلزله زده غرب و سـیل زده جنوب کشـور می شناسـند. احمدزاده در متنی به خاطره 
دیـدار بـا سـردار سـلیمانی و ابومهـدی المهنـدس اشـاره کـرده و ایـن متـن را در اختیار 

خبرگـزاری فـارس قرار داده اسـت.

جبران ݣݣقسمت ݣݣکمی
 از آن همه محبت

روایتی از حضور سردار شهید سلیمانی
و شهید المهندس در مناطق سیلزده خوزستان
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در ایــن هنــگام ابومهــدی مهنــدس هــم وارد و جمعشــان 
تکمیل شــد. نمــاز را همگــی پشــت ســر ابومهــدی خواندیم 
و بعد با ســادگی بــه دیوار هــال منزل بــدون توجه بــه بزرگی 
یــا کوچکــی رتبــه و جایــگاه، ســردار و ابومهدی تکیــه زدند. 
چنــان رفاقتی داشــتند کــه انســان بــدان حســادت می کرد. 
شام آماده و ســفره گسترده شــد. ســردار با ذکر نام همه حتی 
محافظان را بر سر سفره خواند و بعد آرام آرام شروع به صرف 
غذا کرد. عجیب تر آن بــود که برای نیروهــای همراهش به 
مانند مادری مهربــان لقمه می گرفت و خــودش دهان آنان 

می گذاشت.
تلفنــم زنگ خــورد. خانــم کارگــردان معروفی بــود که تحت 
تأثیــر احساســات غلــط باقیمانــده از دوران جنــگ می گفت 
که چــه جور غیــرت افــراد محلی قبــول می کند کــه نیروهای 
عراقــی وســط زن و بچــه آنان باشــند. ســعی کردم خونســرد 
ارتــش عــراق  بــا  گفتــم: فالنــی! مــا هشــت ســال  باشــم. 
جنگیدیــم و می دانیــم چــه جــور از ناموســمان دفــاع کنیم. 
ضمنــًا اینها در زمــان جنگ کنار مــا با همان ارتــش صدام در 
داخــل کشورشــان در جنــگ بوده اند. بعــد، با احتــرام کامل 

خداحافظی کرده، گوشی را کنار گذاشتم.
از  یکــی  ایــن دفعــه همســر  خــورد.  زنــگ  گوشــی  دوبــاره 
کــه می پرســید: شــنیدم  بــود  کارگردانــان معــروف ســینما 
حشدالشعبی با تانک در حال اشغال خوزستان است و حتی 
وارد شادگان شده، راست اســت؟ نگاهی به صورت آرام و در 
حال غذا خــوردن ابومهدی کردم و به خانم دوســتم گفتم: 
آخه این همه نقطه سوق الجیشی در خوزستان، جا قحطی 
است که کســی بخواهد به جای مثاًل آبادان و یا اهواز، اینجا 

را بگیرد؟ ان شااهلل خدمتتان زنگ می زنم.
پس از اتمام غذا خوردن، قضیه تلفن را به ابومهدی گفتم. 
خندید و گفــت: هر کــس از ما تانــک زد و یا غنیمــت گرفت، 
ج ســیل زده ها بکند. زمــان داعش،  آهنش را بفروشــد و خــر
شما ملت ایران کمک ما ملت عراق کردید، االن ما احساس 
وظیفــه کردیــم بــرای جبــران قســمت کوتاهــی از ایــن همه 
محبت بــه کمــک بیاییم. البتــه ما فقط وســایل مهندســی 
آورده ایم برای کمک به جلوگیری از پیشــرفت ســیل و گروه 
بهــداری بــرای اینکه امــراض بومــی ما بــا منطقه شــما یکی 
اســت و پزشــک و پرســتار مــا عرب زبــان اســت و راحت تــر با 

مردم عرب زبان شادگان و سوسنگرد ارتباط برقرار می کند.
گوشــی را به ســمتش گرفته و عرض کردم: همین ها را با ذکر 
نام همسر آن کارگردان برایش بگوید تا تصویربرداری کنم. 

خندید و با تعجب گفت: صحبت کنم؟! چشم.
بــا همــان شــیرینی یــک لهجــه تبدیــل عربــی مبــدل شــده 
به فارســی ســالمی دوســتانه به خانــم آن طــرف خــط کرد و 
ماننــد آنکــه بــا خواهــرش صحبــت می کنــد بســیار صمیمی 
و دلســوزانه همه چیــز را برایــش توضیــح داد. فیلــم را با این 
عنوان برای خانم دل نگران ارســال کردم )ســخنرانی تکی 
ابومهنــدس رهبــر حشدالشــعبی برای ســؤاالت ســرکار خانم 
فالنــی دل نگــران از ســقوط شــهر فــوق ســری و اســتراتژیک 
شــادگان به دســت عراقی ها، درســت ســی و خورده ای سال 

پس از اتمام جنگ تحمیلی و چند شکلک خنده(

پــس از لحظاتــی شــکلک صورتک هــای تعجــب شــدید بــه 
جــای جــواب متنــی در جوابــم صفحــه خانــم مــورد نظــر را 
پرکــرد. اندکی اســتراحت نشســته که تمام شــد ســردار )نقل 
به مضمــون( گفت: مــا که بــا این همه نیرو درســت نیســت 

مزاحم صاحبخانه باشیم. پس عزیزان! حرکت!
در مقابــل اصــرار دلــی صاحبخانه هــم گفتند: جلســه ای در 
کنار محل هــای خطر ســیل خواهیم داشــت و بعــد هر محل 
عمومــی هــم کــه بشــود اســتراحت خواهیــم کــرد کــه بعــدًا 
مشخص شد پس از ســاعت ها بازدید مناطق مصیبت دیده 
از ســیل در پایگاه مقاومت مســجدی در همان محل شبانه 
اطــراق کرده انــد. فــردا که کار شــروع شــد تــازه متوجــه ورود 
ده ها دســتگاه ادوات مهندســی این دوســتان عراقی شدم. 
بیل مکانیکی های مخصوص آنان با الســتیک های تیوپی 
بر خالف بیــل میکانیکی های کالســیک و معمولی زنجیری 
مــا می توانســتند بــه راحتــی در آب کم عمــق وارد شــده و بــه 
سهولت درون کانال پل های زیر جاده را از رسوبات انباشته 
کســازی کنند. یعنــی کار  شــده بــرای ســهولت حرکــت آب پا
چند ده ســاعته و ناقص ادوات زنجیری ما را در عرض کمتر 

از یک ساعت انجام می دادند.
بدیــن ســان حضور گــروه مهندســی حشدالشــعبی بــه جز در 
حل مشکالت بهداشــتی و آذوقه ای مردم، توانست از به زیر 
ســیل رفتن و نیز تخریب جــاده آبــادانـ  ماهشــهر و ورود آب 
بیشتر به شهر و روستاهای شــادگان و نیز سوسنگرد و آبادان 

جلوگیری کند.
پس از چندمــاه هنوز خاطره آن دوـ  ســه شــبانه روز برای خود 
گر همراه مــان بــه طــرز باورنکردنی به  مــن و جوانــان ســینما
شــیرینی عســل اســت که توانســته باشــیم به امامت شــهید 
ابومهــدی و در کنــار ســردار شــهید ســلیمانی نمــازی خوانده 
باشــیم. هــر وقــت خواســتید از تأثیــر آن چنــد روز بــر روح و 
روان مــان بیشــتر بپرســید، حتمــًا از آن دو جــوان همراهمان 
بپرســید که در هر کوی و بــرزن و قبل از شــهادت این دو عزیز 
هم، این ســلوک را داد می زدند. بعضی وقت هــا فکر می کنم 

شاید همین نماز و حضور، گروه ما را دوجهان بس باشد.     

تلفنم زنگ خورد. 
کارگردان  خانم 

معروفی بود 
که تحت تأثیر 

احساسات غلط 
باقیمانده از دوران 

جنگ می گفت 
که چه جور 

غیرت افراد محلی 
قبول می کند که 
نیروهای عراقی 

وسط زن و بچه 
آنان باشند. سعی 

کردم خونسرد 
باشم. گفتم: 

فالنی! ما هشت 
سال با ارتش 

عراق جنگیدیم و 
می دانیم چه جور 
از ناموسمان دفاع 

 اینها 
ً
کنیم. ضمنا

در زمان جنگ 
کنار ما با همان 
ارتش صدام در 

داخل کشورشان 
در جنگ بوده اند
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     شکست در برابر ایران
ترامــپ از روز اول متعهــد بــه ســرنگونی نظــام ایــران شــد. »جــان بولتون« در مراســم 
منافقین در فرانســه اعالم کرد که جشــن ســال آینده در تهران خواهد بود، این سیاســت جان 
بولتون نبود. او مشاور امنیت ملی بود که در حقیقت از سیاست دولت آمریکا سخن می گفت. 
کمترین چیزی که دنبالش بود تغییر رفتار ایــران یا مهار ایران و به زانــو در آوردن ایران و حتی 

آمریکا، به دنبال تضعیف 
محور مقاومت است

تحلیل
دبیرکل ݣݣݣحزب ݣݣݣاهلل ݣݣݣلبنان

از ݣݣدالیل ݣݣترور ݣݣشهید ݣݣسلیمانی

رســیدن بــه توافــق جدیــد بــود کــه شــامل مســائل منطقه و 
قــدرت موشــکی ایــران باشــد، بــرای همیــن سیاســت فشــار 
کثری آغاز کردند و بر شرایط اقتصادی و سیاست گرسنه  حدا
نگه داشــتن مردم و اختالفات داخلی در ایــران تکیه کردند، 
ترامپ االن نــه می توانــد بگوید کــه نظــام ایران را ســرنگون 
کــردم نــه ایــران را بــه زانــو در آوردم و نــه بــه توافــق جدیدی 

دست یافتم.
ترامپ دنبــال ایــن بود کــه ســران اروپایــی در نشســت های 
مجمع عمومی ســازمان ملل یک دیدار با ســران ایــران برای 
او ترتیــب دهنــد و بــه این هــم دســت نیافــت و حتــی دنبال 
یک تماس تلفنی بود کــه ایران به این هم پاســخ نداد؛ پس 

ترامپ االن به مردم خودش درباره ایران چه بگوید؟

     شکست آشکار در سوریه
ح آمریکا در سوریه تا االن شکســت خورده، آخرین چیزی  طر
خ داد، خیانت بــه متحدانش بــود، متحدان ُکــرد او در  کــه ر
شــمال شــرق ســوریه کــه نیروهایــش را از آنجا عقب کشــید. 
تعداد کمی از نیروهای آمریکا آنجا ماندند. برای چه بمانند؟ 
بــرای حمایــت از کردهــا؟ خیــر بــرای حفاظــت از چاه هــای 
نفت در شــرق ســوریه، آمریکا مقداری نیرو در شــرق سوریه و 
مقداری انــدک در »تنــف« نگه داشــته که آن هم بــه توصیه 

اسرائیل است.

     شکست در لبنان
همه فشارها و تحریم ها و کارها و پول هایی که هزینه کردند 
تــا افــکار عمومــی را علیــه مقاومــت تحریک کنند، شکســت 
خــورده اســت، بیانیه اخیــر پامپئــو را هــم دیدیم، ســفرهای 
مکرر »دیوید ســاترفیلد« معاون وزیر خارجــه آمریکا به لبنان 
که برخی از آن رســانه ای نشــد و من اینجــا آن را اعالم کردم و 
گر تاسیسات  در یکی از این جلسات به سران لبنان گفت که ا
مقاومــت در بقــاع را برنچینیــد اســرائیل به آن حملــه می کند 
که البتــه همه این فشــارها نتیجــه نــداد و تااالن هــم به این 
گر حمله  تاسیســات حمله نکرده اند چون ما پاســخ دادیــم، ا

شود ما به سرعت به آن پاسخ می دهیم.

     شکست در یمن
تــا کنــون جنــگ در یمــن شکســت خــورده، جنــگ در یمــن 
کنــون هم  ســعودی نیســت فقــط بلکــه آمریکایی اســت و تا

شکست خورده است.

     شکست در افغانستان
کــره  مذا می فرســتد،  طالبــان  نــزد  را  زاد«  »خلیــل  آمریــکا 
می کند. طالبــان می خواهد بــه آمریکا برود اما ترامپ جلســه 
را لغو می کند، اما آمریکا در افغانســتان هم هیچ دســتاوردی 

نداشته است.

     شکست معامله قرن
ح بــر مــردم و دولت های عربــی به خصوص  قرار بــود این طر
ح بــه دلیــل ایســتادگی  فلســطین تحمیــل شــود. ایــن طــر

سیدحسن نصراهلل دبیرکل حزب اهلل لبنان پس از شهادت سردار سلیمانی 
در یک سـخنرانی از شکسـت های هفتگانه آمریکا در منطقه سـخن گفت و 

آنها را بخشـی از دالیل ترور ایشـان ذکر کرد. 



راهــــــــبرد

23 مشاره  15       دی 98
 دوره جدید

راهــــــــبرد

فلسطین شکست خورده اســت، ترامپ آدمی است که نه به 
قانون بین المللی نه عرف بین الملل احترام می گذارد.

     شکست در عراق
ترامپ می گوید نفت عراق حق ماســت و باید آن را به دســت 
بیاوریــم و هزینــه همــه ایــن ســال ها را از آن جبــران کنیــم. 
او معتقد اســت کــه در عــراق دولتــی و حکومتی وجــود ندارد 
بنابراین باید بر چاه های نفتان مسلط شود و نفت آن را ببرد. 
ح اصلی آمریکا سیطره بر چاه های نفت عراق است.  پس طر
گر هم دولتی  او نمی خواهد دولت و حکومتی در عراق باشــد ا
باشد باید تابع تصمیم های سفیر و ارتش آمریکا باشد آن هم 

در همه سطوح سیاسی و نظامی و غیره.
کنــون در این  ح آمریــکا در عراق اســت امــا آمریــکا تا این طــر
ح شکســت خورده اســت. اواًل بهانه داعــش از بین رفت.  طر
مــردم و ســران عــراق و مرجعیــت دینــی شــریف در نجــف 
اشــرف، موضع قاطعانه ای گرفتند و در ســریعترین زمان آن 

را از بین بردند.
قاســم ســلیمانی و ابومهــدی دو علت اصلــی در از بیــن بردن 
ج شد، بعد از از بین  داعش بودند، این بهانه از دستشان خار
رفتن بهانه داعــش، صداها از گوشــه کنار عراق بلند شــد که 
آمریکایی ها از عراق بروند. آمریکا داعــش را بهانه کرد که به 

صورت نظامی به این کشور بازگردد.
بعد از انتخابات پارلمانی عراق، چه کســی در آن پیروز شــد؟ 
من نمی خواهــم از احزاب صحبــت کنم. مــن از رویکرد کلی 
کــه در ایــن انتخابــات پیــروز شــد صحبــت کنم کــه مخالف 
حضــور آمریــکا در عــراق بــود. آمریــکا بــه آنهــا می گویــد خــط 

ایرانی.
آمریکایی ها اخیــرًا تــالش کردند عــراق را وارد جنــگ داخلی 
کننــد. موضــع حکیمانــه مرجعیت و ســران عــراق مانع شــد. 
موضــع قــوی گروه هــای مقاومت و عشــایر عــراق مانــع این 
ح آمریکا شــدند. آمریــکا از طریق ارتــش الکترونیک خود  طر
تالش کردند میان ملت ایران و عراق فتنه ایجاد کنند. چرا؟ 
چون ایران همیشــه حامی عراق بوده اســت، آمریکایی ها با 
عجله تالش های متعــددی کردند عراق را از دســت ندهند، 

در نهایت حاج قاسم و ابومهدی را ترور کردند.
آمریکا در سیاست خارجی چه دســتاوردی دارد؟ او در مقابل 
انتخابات قــرار دارد. نه فقــط در منطقــه ما. بلکــه در ونزوئال 
نیز شکســت خوردنــد، در کوبا هیچ چیــز. در کره شــمالی هم 
کــرات بــه نتیجــه نرســیده اســت، در چیــن، در روســیه،  مذا
آمریــکا حتــی در کشــورهای متحــد خود هــم به دســتاوردی 

نرسیده است.
آمریکایی هــا در هــر ســخنرانی دربــاره ســه چیــز صحبــت 
عربســتان  از  دالر  میلیــارد  چهارصــد  اینکــه  اول  می کننــد؛ 
گرفته ند که هر بار با تمســخر و اســتهزا بیانــش می کنند؛ دوم 
قراردادهای ســالح با کشــورهای عربی که میگوینــد با ده ها 
میلیــارد دالر آن را منعقــد کرده انــد. ترامــپ ایــن را می گوید و 
برایش دست می زنند؛ سوم انتقال سفارت آمریکا به قدس. 
هر ســه چیزی که از آن به عنوان دســتاورد صحبت می کنند 

در منطقه ما بوده است.

پس ترامــپ و دولــت آمریکا بــه مرحلــه ای جدید نیــاز دارند. 
این آغــازی آمریکایی در منطقه اســت. ما نبودیــم که تجاوز 
کردیم. آنها جنگــی جدید از نوعی جدید آغــاز کرده اند، آن ها 
دنبــال تضعیــف محــور مقاومــت و شکســتن آن و تضعیــف 
ایــران و شکســت هیبــت مــا و تحمیــل شــروط خودشــان در 

انتخابات ها هستند.
آنها قاسم سلیمانی نقطه مرکزی محور مقاومت را زدند. آنها 
این مســئله را بررســی کردند، حاج قاســم چنــد هفته پیش، 
پیش من بود. صحبت از آغاز ســال جدید میــالدی بود و من 
گفتــم کــه خوشــحالم آن را بــا نگاه کــردن بــه روی شــما آغاز 
می کنم اما رســانه های آمریکایی روی شــما تمرکــز کرده اند و 
دارند زمینــه فراهم می کننــد. گفتم کــه دارند از ژنرال قاســم 
سلیمانی صحبت می کنند و من گفتم که آنها برای ترور شما 

طراحی کرده اند و حاج قاسم لبخند زد.
آمریکایی ها هرکجا در منطقه می روند مقابل خودشان حاج 
قاســم ســلیمانی را می بننــد. بــه ســوریه می روند حاج قاســم 
را می بیننــد. در عــراق در لبنــان،  در یمــن و در افغانســتان 
و در هــر جایــی مرتبــط بــا محــور مقاومــت، مقابلشــان حــاج 
قاســم ســلیمانی را می بیننــد، اســرائیل قاســم ســلیمانی را 
کتریــن مــرد مقابل خــود می دید. حــاج قاســم را خطر  خطرنا
موجودیتی برای خود می دانست اما جرأت ترور او را نداشت، 
در سوریه می توانست این کار را بکند اما جرأت نداشت و این 

کار را از آمریکا خواست.
برای همین او را ترور کردند و آشــکارا کشــتند. نه برای اینکه 
تبلیغــات کننــد بلکــه بــرای ایــن علنــی کشــتند کــه نیــاز بــه 
کارهای روانی، تبلیغاتی و روحی داشــتند. آنهــا از طریق این 
ترور، تالش می کنند نیروهای مقاومت در عراق دچار سستی 
شــوند و ما بین عراق و ایران اختالف ایجاد کنند، الزم اســت 
اهداف تــرور را بشناســیم. آنها حتی بــه نفت ســوریه و لبنان 
هــم طمــع دارنــد. بــه نفــت و گاز و آب و منابــع این کشــورها 
ح  ح مقابل هــم وجود دارد. طر کنون دو طر طمع دارند. هم ا
ح  ح ســلطه جویانه آمریکا و اســرائیل اســت و دوم طر اول طر
کمیــت و آزادی و مقدســات امــت  مقاومــت و اســتقالل و حا

کنون در حال نبرد هستند. ح ا ماست. این دو طر
یکی از هدف هــای ترامپ، ارعــاب همه ما هســتند و بگویند 
که لیســت ترور ادامه دارد. هدف این است که بقیه بترسند. 
اولیــن پاســخ مقاومــت ایــن اســت؛ فرماندهــی مقاومــت و 
اعضای ان هدف اصلــی و نبرد اصلــی خود را حفــظ می کنند 
و نمی ترســند و حتــی دســتپاچه همــه نخواهنــد شــد. از نظر 
معنوی نیز شــهادت این دو برادر انگیزه ای خواهد شد که ما 
محکمتر به ســوی اهداف حرکت کنیــم. این حادثــه )ترور( 
ســطح شکســت و عصبانیت و تالش آمریــکا را نشــان داد که 
روی بــه گزینــه ای احمقانــه آورده اســت. مــا خــون و پرچــم 
و اهــداف او را بــر دوش می گیریــم و بــا عــزم و ایمــان و عشــق 
لقاء اهلل مثل عشــق قاســم ســلیمانی، بــه حرکت خــود ادامه 
می دهیم. کســانی که مــا را بــه ترور و مــرگ تهدیــد می کنند، 
تاریــخ را بــه آنــان یــادآوری می کنیم. مــا پاســخ می دهیم که 
یا ابــن طلقــاء آیا تــو مــا را از مــرگ می ترســانی؟ مــا یــا پیروزی 

می شویم یا به شهادت می رسیم.     

یکایی ها  آمر
هرکجا در منطقه 

می روند مقابل 
خودشان حاج 

قاسم سلیمانی را 
یه  می بنند. به سور

می روند حاج 
قاسم را می بینند. 
در عراق در لبنان،  

در یمن و در 
افغانستان و در 
هر جایی مرتبط 

با محور مقاومت، 
مقابلشان حاج 

قاسم سلیمانی را 
می بینند، اسرائیل 

قاسم سلیمانی 
ین  کتر را خطرنا
مرد مقابل خود 

می دید. حاج 
قاسم را خطر 

موجودیتی برای 
خود می دانست 

اما جرأت ترور 
او را نداشت، 

یه  در سور
می توانست این 

کار را بکند اما 
جرأت نداشت 
کار را از  و این 

یکا خواست آمر
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جمعه 13 دی ماه 1398 حاج قاسم سلیمانی »ســردار بزرگ و پرافتخار اسالم آسمانی 
ک او به دســت شــقی ترین آحاد بشــر بر زمیــن ریخت.« امــا ماجرای  شــد.« و »خون پا
شــهادت ســردار رشــید اســالم را چگونه و در کدام چهارچوب فکری و تحلیلی بایــد دید و فهم 
کرد؟ ریشــه های این تروِر آمریکایی چیســت؟ چرا دولت آمریکا در این مقطع زمانی و با چنین 
شــیوه ناجوانمردانه ای چهره نمادین مقاومت اسالمی در جهان اســالم و منطقه غرب آسیا را 
هدف قــرار داد؟ آیا موضوع آنچنــان که رئیس جمهــور و دولتمــردان آمریکا می گویند نشــانگر 

قدرت و تسلط آمریکایی هاست یا مسئله چیز دیگری است؟
خ داده در منطقــه غــرب آســیا و همــاوردی و چالِش  نگاه بــه ایــن رویــداد در بســتر تحــوالت ُر
جمهوری اســالمی ایران و نظام ســلطه به رهبــری دولت آمریــکا، می تواند حقیقــِت صحنه را 

پیش روی ما قرار داده و ابعاد و زوایای این رخداد را به شکل صحیحی به ما نشان دهد.

     نقشه کالن آمریکا
برای درک درســت این مســئله ابتدا باید هــدف و برنامه کالن نظام ســلطه و مشــخصًا دولت 
آمریــکا را در منطقه غرب آســیا دانســت: »آمریــکا یک نقشــه ای برای ایــن منطقه غرب آســیا 
کــه خودشــان بــه آن می گوینــد خاورمیانــه، داشــته اند... کــه براســاس آن یــک مّدتــی اســم 
»خاورمیانه جدید« را آوردند، یک مّدتی اسم »خاورمیانه بزرگ« را آوردند؛ یک نقشه ای برای 
اینجا داشــتند. محور اصلی این نقشــه و قلب این نقشــه عبارت بود از ســوریه، لبنــان، عراق؛ 
این ســه کشــور، ســه محور و ســه مرکزی بودند که این نقشــه باید عمدتــًا آنجاها پیاده شــود؛ 
چه جوری پیاده شــود؟ دولت هایی در این سه کشــور بر سر کار بیایند که تســلیم مطلق و نوکر 

آمریکا باشــند، هرچه آمریکا می خواهد اطاعــت کنند و برای 
او عمــل کنند. نتیجه چه خواهد شــد؟ نتیجه این اســت که 
تمام این منطقه می شــود پاانداز رژیم صهیونیستی و در این 
منطقــه همــان از نیــل تا فراتــی کــه آنها گفتــه بودنــد به یک 
شــکلی تأمین خواهد شد، ولو نه به شــکل سیاست ظاهری، 
به شکل سلطه و نفوذ و تسّلط معنوی و واقعی.« و این هدف 
کالن را از مســیِر »بی ثبات ســازی منطقــه« دنبــال می کردند: 
»امروز سیاســتی که اســتکبار و در رأس آنها آمریــکای ظالم و 
ســتمگر برای خود اّتخــاذ کرده اند، یک سیاســت شــرارت بار 
اســت؛ منافــع خودشــان را در ایجــاد بی ثباتــی در بســیاری از 
مناطــق عالم به خصــوص منطقه ما قــرار داده اند؛ سیاســت 
آنها این اســت... ایجاد جنگ داخلی، ایجاد ناامنی، ایجاد 
بی ثباتی، ایجاد تروریسم، کاری است که متأّسفانه امروز در 

این منطقه، سیاست قطعی آمریکا است.«
ایجاد داعــش و امثالهم و حمایــت از این جریانــات تکفیرِی 
تروریســت هــم دقیقــًا در همیــن راســتا بــوده اســت: »نقشــه 
کــی از قبیل  آمریکا ایــن بود کــه گروه های شــریر، ظالم و هّتا
داعش را به وجود بیــاورد برای اینکه ذهن مّلت هــا را از رژیم 
غاصب صهیونیســتی منصرف کند، آن ها را مشــغول کند به 

دست قدرتمند خدا
نقشه آمریکا در غرب آسیا چگونه شکست خورد؟
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مســائل داخلــی خودشــان، بــه جنگ داخلــی، به مشــکالت 
داخلــی و فرصتــی بــرای آنهــا باقــی نگــذارد که بــه فکــر رژیم 
صهیونیستی بیفتند.« چنانکه: »رئیس جمهور آمریکا اعالم 
کــرد کــه در ایــن منطقه غــرِب آســیا هفــت تریلیــون دالر پول 
ج کرده اند! خودش می گوید که صحبت میلیون نیست،  خر

صحبت میلیارد نیست، صحبت تریلیون است.«

     شکسِت استراتژیِک آمریکایی ها
ح و راهبــرِد کالن اســتکبار بــا شکســتی تمام عیار  امــا این طــر
کــه خودشــان  ایــن منطقــه  روبــرو شــد: »آمریکایی هــا در 
می گوینــد »خاورمیانــه« مــا می گوییــم »غــرب آســیا« نقشــه 
داشــتند، کارهایی می خواستند بکنند و نتوانســتند. ما آنجا 
برنامــه داشــتیم، نقشــه داشــتیم، کارهایی را می خواســتیم 
بکنیــم و توانســتیم... همه دنیــا امــروز می دانند کــه آمریکا 
در ســوریه شکســت خــورد، در عراق شکســت خــورد. بخش 
بی ثبات ســازی  ح  طــر شکســِت  از  توجهــِی  قابــل  و  مهــم 
منطقــه و ایجــاد جنــگ و آشــوب، عمــاًل بــا نابــودی جریــان 
داعــش توســط مقاومــت اســالمی و بــا فرماندهــِی میدانــِی 
»حاج قاسم ســلیمانی« عملی شــد: »این تنها ضربه به گروه 

ســتمگر و روســیاه داعش نبود؛ ضربه ســخت تر به سیاســت 
کــه ایجــاد جنــگ داخلــی در منطقــه و  خباثت آلــودی بــود 
نابــودی مقاومت ضــّد صهیونیســتی و تضعیــف دولت های 
مســتقل را بــه وســیله رؤســای شــقّی این گــروه گمــراه هدف 
گرفته بــود؛ ضربه بــود به دولت هــای قبلــی و کنونــی آمریکا 
و رژیم های وابســته بــه آن در ایــن منطقه که این گــروه را به 
وجود آوردنــد و همه گونــه پشــتیبانی کردند تا ســلطه نحس 
خــود را در منطقــه غــرب آســیا بگســترانند و رژیــم غاصــب 

صهیونیست را بر آن مسّلط سازند.«
در واقــع: »آمریکایی ها تصمیــم گرفتند ریشــه مقاومــت را در 
غرب آســیا بَکنند، مطمئــن هم بودند کــه ایــن کار را خواهند 
کرد؛ ما ایستادیم، ما گفتیم نمی گذاریم. امروز برای همه دنیا 
ثابت شده است که او می خواست و نتوانست، و ما خواستیم 
و توانستیم؛ این را همه در دنیا فهمیده اند.« و »این معنایش 
شکست است؛ آمریکا در منطقه شکست خورده است. آمریکا 
در منطقه نتوانسته است، شــیطان بزرگ با آن همه تالش، با 
آن همه وسوســه و دمدمه نتوانسته اســت به مقصوِد خود در 
ج کرده اســت، َفَســُینِفقوَنها ُثّمَ  این منطقه برســد. پول را خر

َتکوُن َعَلیِهم َحسَرًة ُثّمَ ُیغَلبون.«

     رمِز پیروزی جمهوری اسالمی
نکته کلیــدی ماجرا اما به فهم چرایِی این شکســت اساســِی 
نقشــه و اســتراتژی دولــت آمریــکا در منطقــه برمی گــردد. 
حقیقــت این اســت کــه آنچــه در ایــن ســال ها در غرب آســیا 
روی داد یکــی دیگــر از »معجــزات انقــالب« اســت: »ایــن 
واقعــًا یکی از معجــزات انقالب اســت. در منطقــه، جمهوری 
اســالمی همین شــما توانســتید آمریــکای مســتکبر را بــه زانو 
دربیاورید و شکســت بدهید. تمام تالش هایــی که می کردند 
و نقشه هایی که کشــیده بودند برای این بود که این منطقه 
را از تفّکــر انقالبــی و اســالمی دور کننــد؛ هــدف همــه اینها در 
واقع همین بود که این تفّکــر انقالبی را، تفّکــر مقاومت را که 
گسترش پیدا کرده در منطقه، این تفّکر را از بین ببرند و دفن 
کنند، ولی به عکس شــد!... این چند توطئه پی درپی که در 
این منطقه، آمریــکا و صهیونیســم و ارتجاع عــرب و دیگران 
به وجود آورده بودند، همه با اقتدار جمهوری اســالمی نابود 

شد، از بین رفت.«
رمِز این پیروزی جبهه حق بر جبهه باطل به عملیاتی شدن 
»تفکر و راهبــرد مقاومــت« برمی گــردد: »امــروز در منطقه ما، 
منطقه غــرِب آســیا، کلمــه مشــترِک مّلت ها مقاومت اســت؛ 
مقاومــت را همه قبــول دارند... همین شکســت هایی که در 
این چند ســال، آمریکایی ها در عــراق و در ســوریه و در لبنان 
و در فلســطین و ماننــد اینهــا داشــتند، محصــول مقاومــت 
گروه هــای مقاومــت اســت.« و چه کســی اســت کــه نداند ما 
به عنــوان جمهوری اســالمی »امــروز »دولت مقاومــت« ایم. 
دولت مقاومت خیلی مهم است... جمهوری اسالمی دولت 
مقاومــت اســت؛ دولت مقاومــت کــه سیاســت دارد، اقتصاد 
دارد، نیــروی مســّلح دارد، حــرکات بین المللــی دارد، منطقه 
نفوذ وســیع در درون کشــور و بیــرون کشــور دارد؛ این بســیار 

مهم است.«

امروز در منطقه 
ما، منطقه 

غرِب آسیا، 
کلمه مشترِک 

ت ها مقاومت 
ّ
مل

است؛ مقاومت 
را همه قبول 

دارند... همین 
شکست هایی که 

در این چند سال، 
یکایی ها در  آمر

یه  عراق و در سور
و در لبنان و در 

فلسطین و مانند 
اینها داشتند، 

محصول مقاومت 
گروه های مقاومت 

است
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امــروز »یکــی از حقایــق، »قــدرت مقاومــت« اســت... امــروز 
جبهــه مقاومــت در منســجم ترین وضعّیــت در چهــل ســاِل 
کــزی حّتی فراتــر از منطقه؛  گذشــته اســت؛ در منطقه و در مرا
این یــک واقعّیــت اســت. نقطــه مقابل، قــدرت اســتکباری 
اســت؛ قــدرت اســتکباری آمریــکا، قــدرت فتنه انگیــزی و 
خباثــت رژیــم صهیونیســتی، از چهــل ســال پیــش بــه ایــن 
طرف به مراتب تنــّزل کرده انــد و پایین رفته انــد.« و قدرت و 
اقتدار برآمــده از اندیشــه و راهبرد مقاومت که بــا مجاهدت و 
شهادت بهترین و مخلص ترین رزمندگان و شهدا و مدافعان 
حــرم اهــل بیــت )علیهــم الســالم( به دســت آمــده آنچنــان 
اســت که: »افتخار جمهــوری اســالمی امروز این اســت که ما 
در مجــاورت مرزهــای رژیم صهیونیســتی نیــرو داریــم؛ ]حاال 
یــا[ نیروهــای خودمــان یــا نیروهــای حــزب اهلل یــا نیروهای 
مقاومــت یا نیروهــای امــل. اینکه اینهــا این قــدر ناراضی اند 
و می گویند جمهوری اســالمی چــرا دخالت می کنــد، به خاطر 
این اســت. ما امروز آنجا، باالســر اینها نیرو داریــم. این برای 
اســالم و برای جمهوری اســالمی خیلی افتخار بزرگی اســت. 
جوان هایــی کــه رفتنــد در ســوریه یــا در عــراق و به شــهادت 
رســیدند،  ایــن بصیــرت را داشــتند، می فهمیدنــد کــه دارنــد 
چــه کار می کننــد.« ایــن روزهــا و در آغــاز گام دوم انقــالب، در 
منطقه ای که روزگاری نه چندان دور یکســره تحت تســلط و 
نفوذ و مدیریت اســتعمارِی مســتکبرین بوده »چالش بر ســِر 
حضور ایران مقتدر در مرزهای رژیم صهیونیستی و برچیدن 
بســاط نفوذ نامشــروع آمریکا از منطقــه غرب آســیا و حمایت 
جمهوری اســالمی از مبــارزات مجاهدان فلســطینی در قلب 
ســرزمین های اشــغالی و دفاع از پرچم برافراشــته حزب اهلل و 

مقاومت در سراسر این منطقه است.«
این همه ناشــی از عمل به این اعتقاد ایمانی و اسالمی است 
که: »حضرت علی )علیه الّســالم( قریب به این عبارت فرمود 
نبایــد منتظر ماند که دشــمن بیایــد در خانه آدم، بعــد آدم به 
فکر دفــاع از خانه بیفتــد. دشــمن را باید در مرزهــای خودش 

سرکوب کرد.« به راستی که »جهاد مایه عّزت است.«

     عصبانی اند چون...
باتوجــه بــه ایــن نــکات می تــوان از ماجــرای شــهادت حاج 
قاســم ســلیمانی فهمی صحیح و اصولی پیدا کــرد. حقیقت 
ایــن اســت کــه شکســت همه جانبــه و مطلــق نقشــه نظــام 
سلطه و دولت آمریکا موجب »عصبانیت« آن ها شده است: 
»واقعّیت بــا آنچه اینها می خواســتند چقدر فاصلــه دارد!... 
درســت نقطه مقابل آنچــه آمریکا می خواســته تحّقــق پیدا 
کــرده. وقتــی آمریکایی هــا نــگاه می کننــد، ایــران را در ایــن 
زمینه مؤّثر و مقّصــر می دانند لذا عصبانی اند... مســئله این 
اســت... آن عکس العملــی کــه آنها دارنــد نشــان می دهند، 
نشانه ضعف است، نشــانه عقب ماندگی آنها است، و نشانه 
عصبانّیت ناشــی از شکســت خوردگی آنها اســت. بینی شان 
ک مالیده شــده؛ لــذا عصبانی انــد.« دولت مســتکبر،  به خــا
ع  غیرمنطقــی و جنایتــکار آمریــکا کــه خــود را قدرتــی بالمناز
جمهــوری  بــا  اســتراتژیک  رویارویــی  ایــن  در  می دانســت 
اســالمی، شکســتی همه جانبه و تاریخی متحمل شد: »این 

همان چیزی است که انقالب می خواست. خواسته انقالب 
تحّقق پیدا کرد، خواســته آمریــکا و همراهــان آمریکا تحّقق 
پیدا نکرد.« و این ریشه عملیات تروریســتِی ناجوانمردانه و 
ُبزدالنــه آمریکایی ها علیه چهره نمادیــن و بین المللِی »خّط 

جهاد مقاومت« است.
در واقــع ایــن عصبانیــت آمریکایی هــا بــاز هــم بــا »خطــای 
محاســباتی« همــراه شــد: »محاســبات آمریــکا، محاســبات 
غلطی اســت. قبــاًل هــم در ســال های گذشــته، در این چهل 
ســال، همیــن جــور محاســباتی را آمریکایی هــا داشــته اند 
کرده انــد و ضربــه مــورد نظــر  و نتیجــه نگرفته انــد و ضــرر 
خودشــان را نتوانســتند بر جمهوری اســالمی وارد کنند؛ حاال 
هم همین جور اســت؛ این دفعه هم قطعًا شکســت خواهند 
خورد.« و مجمــوع این مباحث بــار دیگر نشــان می دهد که: 
»دولتمردان آمریکا مردم غیرمنطقی ای هســتند؛ حرفشــان 

غیرمنطقی است، عملشان غیرمنطقی است.«

     خدا با ماست
اما ایــن همه، تمام ماجرا نیســت. اواًل دوســت و دشــمن باید 
بدانند کــه: »ما، بعــد از این هــم، تا آنجایــی که بتوانیــم و با 
همه هّمتمــان، با همــه تالشــمان، با همــه اســتعداد نیروی 
کــم هــم نیســت، در راه افزایــش قــدرت  کــه  انســانی مان 
کار خواهیــم  بازدارندگــی پیــش خواهیــم رفــت و آن را بــه 
گفتــم دوران »بــزن و دررو« بــه  گرفــت... مــن مّدتهــا قبــل 
جمهوری اســالمی دیگر گذشته اســت؛ اینکه بیا بزن و دررو، 
گر زدند پایشان گیر می افتد؛ شروع  دیگر این جوری نیست؛ ا
ممکن است با آنها باشــد اّما تمام کردن دیگر با آنها نیست.« 
و ثانیــًا بایــد »مــا بــه ترفنــد دشــمن بــرای تضعیــف اندیشــه 
مقاومت توّجه کنیم. اندیشه مقاومت، قدرتمندترین سالِح 
یک مّلت اســت؛ پس طبیعی اســت که دشــمن بخواهد این 
سالح را از دســت مّلت ایران بگیرد؛ لذا روی اندیشه مقاومت 
شــروع می کننــد بــه وسوســه کــردن، تردیدافکنی: »آقــا، چه 
فایده دارد، نمی شود«. باید اندیشه مقاومت از ترفند دشمن 

مصون بماند و با ترفند دشمن تضعیف نشود.«
و البتــه بدانیم که در ایــن درگیری و چالش بیــن حق و باطل 
و جبهــه مقاومت بــا جبهــه اســتکبار و ســلطه »امــروز هم آن 
پرچمی کــه در منطقه آســیا، در مناطــق اروپا و آمریــکا، در هر 
نقطه از عالم در مقابل انقالب ایســتاده، همان پرچم است؛ 
همان پرچمی اســت که در مقابل ابراهیم و موســی و عیســی 
برافراشــته شــده بود. آن ها نابود شــدند و موســی و عیســی و 
ابراهیــم زنده انــد. عّلــت زنــده بــودِن آنها هــم این اســت که 
نی َمَعُکما َاســَمُع  خدای متعــال به حضرت موســی فرمــود: ِاّنَ
َوَاری؛ نترســید، نترســید، واهمــه نکنیــد، دچــار اشــتباه در 
محاسبه نشــوید، خدا با شــما اســت... قدرت متعّلق به خدا 

است و خدا می گوید من با شما هستم.«
کالم آخر اینکه رهــرواِن راه حق، ایمان و رجــا واثق دارند که: 
»نتیجه این دشــمنی این اســت که هر کس خدا با او اســت، 
او پیروز اســت چون قــدرت متعّلق بــه ذات مقّدس پــروردگار 
گر[ ما با خــدا باشــیم، در راه خــدا باشــیم، پیروزی،  اســت. ]ا

قطعِی صددرصد است، هیچ تردیدی در آن نیست.«    

 اندیشه مقاومت، 
ین  قدرتمندتر

ت 
ّ
سالِح یک مل

است؛ پس 
طبیعی است که 
دشمن بخواهد 
این سالح را از 

ت ایران 
ّ
دست مل

بگیرد؛ لذا روی 
اندیشه مقاومت 
شروع می کنند به 

وسوسه کردن
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آیت اهلل رســولی محالتــی متولد ســال 1309 در شــهر محــالت از توابع اســتان مرکزی 
گردان  بود.  پــدر وی آیت اهلل ســید محمد محالتی از اســاتید حــوزه علمیه قم و از شــا
برجســتٔه آیــت اهلل شــیخ عبدالکریم حائــری یزدی مؤســس حــوزه علمیه قــم بود و بــه دلیل 

همدرس بودن با امام خمینی از دوستان نزدیک ایشان به شمار می رفت.
 مرحوم محالتــی دروس مقدماتی و عالیه حوزه را از محضر اســاتیدی همچون پدرش و آیات 
مرتضی مطهری، صدوقی، مجاهد تبریزی، گلپایگانی، امام و مرحوم بروجردی فرا گرفت. 

درگذشت
یار امام و رهبری

بــه گفتــه خــودش، از ســال  25 شمســی بــه تحصیــل علوم 
دینیه پرداخته و قریب ده ســال )تا زمان تبعید امام خمینی 
به ترکیه( از محضر ایشــان کســب فیض کرد. پدر وی به امر 
آیــت اهلل بروجــردی به امامــزاده قاســم چیــذر آمــد و امامت 
جماعــت آنجا و رســیدگی به امور شــرعی مــردم آن منطقه را 
عهده دار شــد. ســید هاشــم محالتی نیز همراه پــدر به چیذر 
آمد. وی در تاریــخ 1340/2/27 از امام راحل اجــازه نامه در 

امور حسبیه و شرعیه گرفت.
بعــد از ماجرای مدرســه فیضیــه در دومین روز ســال 1342 و 
ک بــه مجلس عــزای امام صــادق )ع(،  یورش عناصر ســاوا
رســولی محالتی نامه ای به امام نوشــت و این اقــدام رژیم را 
به محضر ایشان تســلیت گفت. امام خمینی نیز در نامه ای 
کــرد و  بــه تاریــخ 1342/1/7 از ابــراز همــدردی وی تشــکر 
فرمودنــد: »از اظهــار همــدردی در ایــن فاجعــه عظیمــه کــه 
واقعه »طّف« را بــه خاطر می آورد، متشــکرم. دولت با قوای 
ذیَن َظَلمــُوا َاّیَ 

َ
انتظامی اســالم و قرآن را کوبیــد. َوَســَیْعَلُم اّل

ُمْنَقَلٍب َیْنَقِلُبوَن.«
وی از جمله شــخصیت هایی بود که بعــد از ارتحال آیت اهلل 
ح کردن امام  العظمی بروجردی در ســال 40، ســعی در مطــر
خمینی به عنــوان مرجع تقلید داشــتند و رســاله عملیه امام 
را چــاپ کردند. آیت اهلل رســولی محالتی از ســال 42 و بعد از 
دســتگیری امام راحل و آزادی ایشــان، عضــوی از دفتر امام 
شــده و به نگارش نامه های ایشــان اقدام کرد و  بســیاری از 
او به عنوان کاتب امام راحل یــاد می کنند. وی علت این امر 
را عالقه بنیانگذار انقالب اســالمی به خط و نحوه نگارش او 
می دانــد و در مصاحبه ای چنیــن بیان کرده بــود: »آن موقع 
خط خوبــی هــم داشــتم. بعــدًا فهمیــدم که امــام بــه خط و 
انشای من عالقه دارند. کارهای نوشتنی امام به دست من 
بود. اجازات را هم از روی انشــای امام می نوشتم و می بردم 

ایشان امضا می کرد.«
با فوت پــدر، وی از جانب آیت اهلل ســید احمد خوانســاری از 
علمای وقت تهران امام جماعت امامزاده قاسم را عهده دار 
می شــود و به دلیل فاصلــه زیاد ایــن منطقه به مرکــز تهران، 
مأمن خوبی بــرای مبــارزان انقالبی و فعالیت هــای نهضت 
شــده بــود و جلســات روحانیت مبــارز بــا محوریت شــهیدان 
مطهری و بهشــتی و حضرات آیــات اردبیلــی و مهدوی کنی 
در آنجــا تشــکیل می شــد. مرحــوم محالتــی در دوران تبعید 
امام به نجــف، بــه این شــهر مســافرت می کند تــا امــام را در 
جریــان فعالیت هــای انقــالب قرار دهــد و بعــد از بازگشــت از 

ک زندانی می شود.  عراق دستگیر و در ساوا
با پیروزی انقــالب، وی 7 شــهریورماه 1360 نمایندگی ولی 
فقیه در بنیاد مســکن انقالب و حســاب صد  )حساب بانکی 
که برای کمک مردم به امر خانه ســازی برای مســتضعفین، 
از ســوی امــام خمینــی اعــالم شــد( را برعهــده می گیــرد امــا 
مهم تریــن مســئولیت وی بــه حضــور در دفتــر امــام خمینی 
بعــد از پیــروزی انقــالب بــر می گــردد. وی در ایــن دوران بــه 
همراه آقایان شیخ حســن صانعی و محمدحسین رحیمیان 

متصدی مسئولیت امور مالی دفتر امام خمینی می شوند. 
امام راحل همچنین در نامه ای بعــد از آنکه فهمیدند برخی 

آیـت اهلل سـید هاشـم رسـولی محالتـی از یـاران امـام و رهبـری، شـامگاه ۱۹ 
دی مـاه دار فانـی را وداع گفـت و بـه دیـار باقـی شـتافت. ایشـان کـه خـود 
نویسنده ای توانا و مورخی مبرز بود، همواره به ماهنامه »مهر و ماه« لطف داشت 
و پـس از مطالعـه مجلـه، در مـواردی نظـرات خویـش را در جهـت بهبـود مسـیر آن به 
دست اندرکاران منتقل می کرد. تحریریه »مهر و ماه« ضمن تسلیت درگذشت این 

عالـم برجسـته و انقالبـی، بـرای بازمانـدگان ایشـان طلـب صبر و اجـر می نماید. 
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اعضــای دفتــر تلفن هــای مســائل شــرعی را گاهــی اشــتباه 
کیــد می شــود کــه اشــخاصی  جــواب می دهنــد، نوشــتند »تا
که در دفتر هســتند حق جواب مسائل شــرعیه را ندارند؛ چه 
شــفاهًا و چه کتبًا و چه با تلفن، مگر آقایان: رسولی و صانعی 
و توسلی.« )1362/3/31( که نشــان از اعتماد امام خمینی 
به مرحوم محالتی در مسائل شرعی و فقهی بود. امام راحل 
همچنین در نامه ای به مراتب امانتــداری و خدمات آقایان 
حســن صانعی، سید هاشــم رســولی محالتی و محمد حسن 

رحیمیان شهادت می دهند. 
پس از فوت امام خمینی، ســید هاشم محالتی به دفتر مقام 
معظم رهبری آمــد و از جانب ایشــان در ســمت نماینده ولی 
فقیــه در بنیــاد مســکن انقــالب اســالمی ابقا شــد و بعــد از آن 
در 1371/12/22 از ســوی رهبــر انقــالب بــه عنــوان رئیــس 
شــورای سیاســت گذاری ائمــه جمعــه و مدیــر امــور اجرایی 

مربوط به ائمه جمعه سراسر کشور منصوب شد. 
کــه قریــب 30 ســال بــه نــگارش نامه هــا و یــا استنســاخ  او 
نوشــته های امــام اشــتغال داشــت، در برابــر شــبهه انــدازی 
برخی نســبت بــه اصالــت نامه هــای امام بــه نهضــت آزادی 
و یا نامه 6 فروردیــن 68 امام بــه آیت اهلل منتظری ایســتاد و 
صحت انتســاب ایــن نامه هــا بــه بنیانگــذار انقــالب را تأیید 
کــرده بــود. او در مصاحبــه ای بــا مجله پاســدار اســالم در این 
باره چنین گفتــه بود: »احــکام و پیام هــا و نامه هــای مهمی 
مثل نامه بــه گورباچــف، تمامًا امال و انشــای خود امــام بود و 
خیلی از آنها هــم خط خود امام بود و ما حتی آنها را استنســاخ 
هــم نکردیــم... ولی چــون ایــن اواخر لــرزش مختصــری در 
دســت امام افتاده بود و دیگر نمی توانســت به ظرافت سابق 
بنویســد، احمدآقا می گفت: »این نامه ها می مانند و تاریخی 
می شــوند« لذا من برخی نامه ها را به خانه می بردم و سر صبر 
بازنویســی می کردم، ولی هیچ اصالحی نمی کــردم و عین آن 
را می نوشــتم. اصل نامه های امــام موجود اســت و من فقط 
استنساخ می کردم و حتی یک »واو« جلو و عقب نمی شد. اما 
وصیت نامه امــام و نامه به نهضــت آزادی و آقــای منتظری 
همه به خط شــخص امــام اســت و حتی بــه من هــم ندادند 
که استنســاخ کنم. من چاپ شــده این نامه ها را در نشــریات 

دیده ام. شاید هیچ کس خط امام را به خوبِی من نشناسد.«
وی در طــول دوران رهبــری آیــت اهلل خامنــه ای بارهــا بــه 
نمایندگی از ایشــان به شــهرها و مناطق محروم و همچنین 
مناطــق زلزلــه زده ســفر کــرده و از نزدیــک در جریــان زندگی 
مــردم و مشــکالت آنهــا قــرار می گرفــت. بــه گفتــه خــودش 
»اواخر دهــه 30 و اوایل دهه 40. آن موقعــی که به }آیت اهلل 
خامنــه ای{ قم می آمدنــد، ما خدمت ایشــان می رســیدیم و 

رفاقت داشتیم.«
مرحــوم محالتی بیــش از 80 جلــد کتاب نوشــته کــه از میان 
آنها می توان بــه احادیث اخــالق، تاریخ انبیــا، تاریخ زندگی 
پیامبــر اســالم )ص(، تاریــخ زندگــی حضــرت فاطمــه الزهرا 
)س(، تاریــخ زندگانــی حضــرت امیرالمؤمنیــن )ع(، تاریــخ 
زندگانــی امام حســن مجتبــی )ع(، تاریــخ زندگانــی حضرت 
امام حسین )ع(، تاریخ تحلیلی اســالم، چهل حدیث )در نه 

جلد( و... اشاره کرد.    

ع خود گونــه ای جدیــد در ادبیات دفاع  ع« در نو کتاب »فرماندهــان ورود ممنــو
مقدس محســوب می شــود که بــا مقدمه ســپهبد شــهید حاج قاســم ســلیمانی 
منتشر شده است. یکی از ویژگی های کتاب این است که برای اولین بار در یک کتاب، 
شاهد جمعی از پیشکســوتان یک رســته نظامی از دوران دفاع مقدس هستیم و آنها که 
در این حوزه دســتی بر آتش دارند می دانند که گردهم آوردن 30 پیشکسوت نظامی در 

یک مجموعه کار بسیار دشواری است. 
محتــوای ایــن کتــاب در ســال های 91 تــا 92 گــردآوری شــد و در ایــن مقطــع یــک تیــم 
مصاحبه گــر حرفــه ای هــر هفتــه بــه جمــع فرماندهــان می رفــت و در مــواردی بــا ســفر به 
اســتان های دیگــر اقدام بــه گــردآوری خاطــرات آنهــا کــرد. از میــان این حجــم خاطرات 
ناب ترین هــا انتخــاب و در ایــن کتــاب گــردآوری شــد. در ادبیــات جنــگ میــدان مین را 
سرزمین »ورود ممنوع« می گویند و این 30 راوی در واقع فرماندهان این سرزمین هستند. 
ع« تالیف رحیم مخدومی که شــامل  ســردار ســلیمانی، بر کتاب »فرماندهان ورود ممنو
خاطرات 30 فرمانده تخریبچی دوران دفاع مقدس است، مقدمه ای نوشته، متن این 

ح است:  مقدمه به این شر
این کتاب رایحه ای اســت از بوســتان معطر مردان مردی که بارها بر مسیر به 
خ و ماندگار را برای  انحراف رفته بشریت، طریق جدیدی گشودند و خطی سر
گم نشــدن ها و نیفتادن در انحراف ها، نشــانه گذاری کردند. ایــن کتاب که با 
همت مردان لمس کننده آن بوستان و استشمام کننده آن رایحه ها به تحریر 
درآمده است، ذره نوشته ای است از حقیقت آن دنیای نادیده در نیمه های 
ک  تاریک شب. آفریده ای که مالئکه اهلل با دیدن عظمت اش سر بر سجده خا
نهادند و فریاد تبارک اهلل احســن الخالقین ســردادند. سرگذشــت مردان پاره 
پاره و تکه های بر زمین فرش شده برای عبور جنداهلل در حمایت از حزب اهلل. 
غنچه هــای آویــزان بربلندی هــای ســیم خاردارهــا. سرگذشــت بی دســت و 
ک افتاده. کلمه تخریب، شــاید برای آنچه  پاها. سرگذشــت چشــم های برخا
می بایســت در وصف آن جوانان و مردان با عظمت نقل کــرد، عبارت جامعی 
نباشد. تخریب یعنی نافله های پشت تله های مرگ. سجده های شکر پس از 

بازگشت؛ نه برای زنده ماندن، بلکه برای توفیق حیات بخشیدن.
رحیم مخدومی نویســنده کتاب درباره مقدمه شــهید ســپهبد ســلیمانی توضیــح داد: با 
توجه به اینکه ســردارانی که خاطراتی از آنها در کتاب منتشــر شــده در طــول دوران دفاع 
مقدس از دوستان نزدیک حاج قاســم بودند و برخی نیروهای زیردست ایشان و یا حتی 
فرمانده تخریب 41 ثاراهلل بودند و سالهای سال با هم رفاقت داشــتند و در قضیه دفاع از 
حرم هم باز همین فرماندهان در کنار هم نقش آفرینی کردند، یکدیگر را می شــناختند و 
همرزم بودند. وی تصریح کرد: شــهید سپهبد ســلیمانی از خاطرات مطلع بودند و کتاب 
هم مورد توجه ایشــان بود چــرا که بــا کتابی جدیــد روبرو نشــده بودند بلکه بــا خاطراتی 
مواجه شدند که همرزمان خودشان آنها را آفریده بودند، این موارد زمینه نوشتن مقدمه 
را فراهم کرد. مخدومی ابراز داشــت: ابتدا فرماندهانی که با حاج قاســم ارتباط داشــتند 

کتاب را خدمت ایشان داده بودند تا مطالعه کند و پس از آن یادداشت ارائه شد.     

ورود فرماندهان ممنوع

مقدمه سپهبد شهید
سلیمانی بر یک کتاب



مسـائل  بـه  عرفـان  و  فلسـفه  دریچـه  از  مـاه«  و  »مهـر  از  بخـش  ایـن  در 
آینـده  و  بـه حـال  امیـد  امـروز پرداخته ایـم.  اجتماعـی موجـود در جامعـه 
کاوی  و یـاس و حرمـان را از  دیدگاه هـای اندیشـمندان قدیـم و جدیـد وا
تـا در مقابـل عوامـل مأیـوس  بیابیـم  را  امیـدواری  تـا سرمنشـاء  کرده ایـم 

بایسـتیم.  گذشـته  از  پرقدرت تـر  اندیشهکننـده 
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ایمان، ما را به آینده امیدوار می کند
تا نرسم ز دامنت دست امید نگسلم
امید بخش ترین آیه قرآن
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دی  98       مشاره  3015
 دوره جدید

نقشم از مصلحت چنان آمد 
از کژی راستی کمان آمد

تو فضول از میانه بیرون بر 
گوش خر در خور است با سر خر

در جهان آنچ رفت و آنچ آید 
وایخ است آن چنان همی باید

کــژ )=کــج(  نقــش  ازل،  نقــاش  نقــاش می گویــد  بــه  شــتر 
نمی کشــد، این تویی که کج می بینی. اینجا، چیزی را که تو 
کج می بینــی باید که چنین باشــد چرا که فی المثــل کمان به 
گر کج نباشد درست  سبب کج بودن راست و درســت است و ا
ح همین معانی  نیســت. همچنین حکیم ســنایی ضمن طر
می گوید: امید و بیم، هر دو الزم و به جاســت کــه حکیم ازلی 

)=خدا( هیچ چیز را بیهوده )=بر هرزه( نیافریده است:
خواه اومید گیر و خواه بیم
هیچ بر هرزه نافرید حکیم

     بهترین نقش
با توجــه به ایــن مســائل، در اصطــالح عرفانی بــه تمثیلی که 
سنایی از زبان شتر بیان کرده است می گویند: »نظام احسن« 

از دیدگاه فلســفی، عرفان یک جهان بینی و یک مکتب فلســفی اســت کــه چونان هر 
مکتب فلسفی دیگر جهان و انســان را مورد مطالعه قرار می دهد. بر طبق جهان بینی 
عرفانی، مبدأ هســتی که یگانه هســتی واقعی و مســتقل به شــمار می آید، خیر مطلق و زیبایی 
مطلق اســت و الجرم از آن جز خیر و زیبایی به بار نمی آید. این ناموس هســتی است که از نور، 
نور زاید و از ظلمت، ظلمت به بار آید. در اصطالح فلســفی به این امر می گویند: اصل سنخیت 
علت و معلــول. آفریدگار جهــان، علت اســت و آفریده هــای او معلول اند. وقتی آفریــدگار یعنی 
علت پدیــد آورنده آفریده ها، نیک اســت و خیر و زیبــا، آفریده های او هم جز نیــک و خیر و زیبا 
نمی توانند بود، و آنچه را که بشر زشت و بد می شمارد تشخیص نادرست و کوته بینی اوست و 
نام نهــادن اســت بر »چیــزی که نیســت« یــا نام نهــادن اســت بــر »چیزی کــه نمی دانیــم چرا 

هست«. حکیم سنایی در یک تمثیل که گفتگویی است میان »نادان و شتر« می گوید:
ابلهی دید اشتری به َچرا 

گفت نقشت همه کژ است و ِچرا؟
گفت اشتر که اندر این پیکار 

عیب نقاش می کنی هش دار

عرفـان را از دو دیـدگاه می تـوان مـورد مطالعـه قـرار داد: از دیـدگاه فلسـفی 
و از دیـدگاه اجتماعـی، و از هـر دو دیـدگاه یـأس و حرمـان در عرفـان راهـی و 

معنایی نمی تواند داشـته باشـد. مقاله زیر به واکاوی همین موضوع می پردازد.

نفس باد صبا
مشک فشان ݣݣخواهد شد

دکتر اصغر دادبه

امید از منظر جهان بینی عرفانی
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اندیشه

و مقصودشــان این است نظام هســتی، بهترین نظام است و 
بهتر از آن ممکن نیســت و آنچه چشــم بشــر زشــت می بیند و 
عقل او بد می شــمرد، نتیجه کج فهمی بشری اســت، زیرا در 

دایره هستی حتی یک نقطه هم خطا و اشتباه نیست:
نیست در دایره یک نقطه خالف از کم و بیش

که من این مساله بی چون و چرا می بینم
یا به قول حکیم نظامی:

در عالِم عالم آفریدن
به زان نتوان رقم کشیدن

با این نــگاه و در نظام احســن، »یــأس« و »نومیــدی« جایی 
کــه  نــدارد. آنچــه معنــی دارد »امیــد« اســت و بــس. عرفــا 
معتقدند عرفان، لب لباب دین اســت یعنی اصل و مغز دین 
اســت با اســتناد به آیاتــی از قــرآن کریــم تصریــح می کنند که 
نومیدی معنا ندارد و انســان حق ندارد از رحمــت خدا نومید 
شــود که خدا خطاب به بندگان فرموده اســت: »التیاسوا ِمن 
َرحمــه اهلل: از رحمــت خــدا مأیــوس و نومیــد نشــوید« و از آن 
روســت که از دیــدگاه عرفــا و به گواهــی یک حدیث قدســی، 
اصل بر رحمت است و خداوند سرنوشت ها را بر اساس لطف 
و عنایت و رحمت بی کران خود تعیین فرموده است که خود 
می فرماید: »َســَبَقت َرحمتی َغَضبی: رحمتم بر غضبم تقدم 
دارد« یعنی اصل بر رحمت است و انسان باید همواره امیدوار 
باشــد که به قــول خواجه شــیراز از ســابقه )=ســبقت رحمتی 

غضبی( نومید نباید بود:
گفتم ای بخت بخسبیدی و خورشید دمید

گفت با این همه از سابقه نومید مشو
یا باز هم به گفته او:

دارم از لطف ازل جنت فردوس طمع
گرچه دربانی میخانه فراوان کردم

بــاری چنانکــه دیدیــم اســاس عرفــان بــر »امیــد« اســت و 
نومیــدی از دیــدگاه عرفا وجهــی نمی توانــد داشــت و در یک 
کالم عرفان، مکتــب امید و امیدواری اســت. مســأله »خوف 
و رجــا« )=تــرس و امید( هــم اساســًا حکایت دیگری اســت و 
اصطالحی اســت بیانگر این معنا که: عارف ســالک باید حق 
را بشناســد و در حق محو و فانی شــود که تا وقتــی به معرفت 
حق نائل نگشته و اسیر هستی خویش است اسیر بیم و امید 
یا خــوف و رجــا نیز هســت، زیرا تــا وقتی آدمی اســیر هســتی و 
گرفتار امیال خویشــتن اســت گاه امیدوار اســت و گاه نومید؛ 
گاهی می ترســد که چیزی از دســت بدهد و گاه امیــد دارد که 
چیزی را بــه دســت آورد و اینها جمله اســارت اســت و چون از 
اســارت آزاد شــد از بیم و امید بی معنــا هم رها می شــود. امید 
واقعی امید به رحمت الهی اســت که چون انسان بدین امید 

دست یابد زندگیش هم معنا پیدا می کند.

     صبر و امید
در دیــدگاه اجتماعــی، عرفــان نیــز هماننــد ســیر پدیده های 
فکری پدیــده ای اجتماعی اســت و با زندگی در ارتباط اســت 
و بایــد بــه درد زندگــی بخــورد و گرهــی از گره هــای زندگــی را 
»بگشــاید«. عرفانی که بــه کار زندگــی نیاید عرفان نیســت، 
راهی است که ارباب زر و زور بر پای انسان نهاده اند تا حرکت 

انســان منافع آنان را به خطر نینــدازد. شــنیده ایم که توکل، 
گذاشتن است که باز هم به قول حافظ: کار خود به خدا وا

کار خود گر به خدا بازگذاری حافظ
ای بسا عیش که با لطف خدا داده کنی

اما ایــن »بازگذاشــتن کار خود بــه خــدا« در طول تاریــخ فکر و 
فرهنگ مــا دو معنــی یافته اســت: معنایــی منفــی و معنایی 
مثبــت. بر طبــق معنــای منفی، تــوکل یــا کار خــود را بــه خدا 
گذاشــتن باید همراه از پای نشســتن و تالش نکردن باشد!  وا
بــه این تــوکل می گوینــد: تــوکل منفی کــه برآمده از خواســت 
اربــاب زور و زر یا بــه تعبیر امروزی هــا برآمده از سیاســت های 
اســتعماری اســت. بر طبق معنــای مثبــت، توکل یــا کار خود 
به خدا بازگذاشــتن با تالش و کوشش ناســازگار نیست؛ بلکه 
الزمه آن تالش و کوشش است، حرکت بشر است و لطف خدا 
و عنایت حق، برکتی اســت که به حرکت بشــر داده می شود. 
مولــوی در داســتان شــیر و نخجیــران از ایــن دو گونــه تــوکل 
منفی و مثبت ســخن می گوید و ســرانجام علیه تــوکل منفی 

که جز کاهلی و تن آسایی چیزی نیست می گوید:
گفت پیغمبر به آواز بلند
با توکل زانوی اشتر ببند

که »زانوی اشــتر بستن« تعبیری اســت از تالش و کوشش که 
چون قرین تــوکل گــردد کار به نتیجــه مطلــوب می انجامد. 
ح کــردم تــا بدین  مســأله »تــوکل« را به عنــوان مقدمــه مطــر
نتیجــه برســم و برســیم کــه: زندگــی یعنــی تالش و کوشــش 
و حرکت و ضــرب المثل با تعبیر پــر معنای مردمی کــه از قول 
خــدا می گوینــد: »از تــو حرکــت از مــن برکــت« گویــای همین 
معناســت. زندگــی همواره همراه اســت بــا موانع و مشــکالت 
و الزمــه حل مشــکالت و رفــع موانــع »صبــر« اســت و »امید«. 
این امر هم در مــورد زندگی فردی صادق اســت، هم در مورد 
گر از یک ســو به ســر گذاشــت  زندگــی جمعــی یعنی جامعــه. ا
بــزرگان بنگریــم و از ســوی دیگــر بــه تاریــخ پرفــراز و نشــیب 
روزهــای ســختی  فریــادرس  کــه  میهن مــان، درمی یابیــم 
گرفتــاری »صبــر« بــوده و »امیــد« و چــون ایــن دو داروی  و 
پشــتوانه ای چــون »لطــف و رحمــت الهــی« یافتــه اســت به 
بــزرگ  مصیبت هــای  در  اســت.  شــده  شــفابخش  راســتی 
تاریخــی، مثــل مصیبــت ناشــی از حمله مغــوالن؛ آمــوزگاران 
عرفان به مردم درس صبر و امید دادند و به آنان آموختند که 

»بر اثر صبر نوبت ظفر آید« و به مردم اعالم کردند:
لطف الهی بکند کار خویش
مژده رحمت برساند سروش

پس نومید نباشــید و با صبر و امید موانــع را از پیش پای خود 
گــر صاحبان معرفت که طبیبان الهی  بردارید. باور کنیم که ا
و معنوی انــد داروی صبــر و امیــد تجویــز نمی کردنــد نهیــب 
حادثه بنیاد هســتی مردم ما را ز جا برده بود و ماندند چون در 
پرتو صبر و امید ایستادند و باور کردند: »چنان نماند و چنین 

نیز هم نخواهد ماند« و پذیرفتند که:
نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد      

عالم پیر دگرباره جوان خواهد شد
ارغوان جام عقیقی به سمن خواهد داد    

چشم نرگس به شقایق نگران خواهد شد     

پس نومید نباشید 
و با صبر و امید 

موانع را از پیش 
ید.  پای خود بردار

گر  کنیم که ا باور 
صاحبان معرفت 
که طبیبان الهی و 
معنوی اند داروی 
یز  صبر و امید تجو

نمی کردند نهیب 
حادثه بنیاد 

هستی مردم ما را 
ز جا برده بود و 
ماندند چون در 
پرتو صبر و امید 
ایستادند و باور 
کردند: »چنان 

نماند و چنین نیز 
هم نخواهد ماند
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مخــرب باشــد و جامعــه را بی تحــرک کند. امــا رســانه ها باید 
گاهانه و هوشمندانه به »اخبار خوب« هم بپردازند در عین  آ
ج نشوند.  حال  از واقع نگری و درستگویی و صداقت هم خار
ایستادن در این نقطه از اطالع رســانی است که خواب آشفته 
جامعه و دلواپســی برای آینــده را از جامعه می گیــرد و آن را به 

امیدواری های سازنده بدل می کند.

 در اخبــار شــنیدیم کــه مهاجــرت ایرانیــان رونــدی 
ً
اخیــرا

رو بــه رشــد داشــته اســت. آیــا ایــن امــر را می تــوان یکــی 
از پیامدهــای نگرانــی مــردم از آینده شــان دانســت؟ و 
اینگونــه تعبیــر کرد کــه مــردم به دنبــال شــرایط ثبــات در 

جای دیگری جز ایران می گردند؟
زمانی که کشــوری درگیر جنگ است یا مشــکالتی از این نوع 
دارد، ممکــن اســت رونــد مهاجــرت در آن شــدت بگیــرد امــا 
همیشــه مهاجرت به این معنی نیســت. باید متولیــان اداره 
سیاســی و اقتصــادی و علمــی و فرهنگی جامعه بــه گونه ای 
گــر مهاجرتی صــورت می گیرد بــرای توانمند  عمل کنند کــه ا

کردن فرد مهاجر باشد تا با توانایی بیشتر به کشور بازگردد.
بنابرایــن میــزان مهاجــرت مهــم نیســت بلکــه بایــد ســعی 
کنیــم مهاجــران مــا »مســافران بی بازگشــت« نشــوند! مثاًل، 
جوانانــی ممکن اســت برای کســب دانش و تجربــه علمی و 
فنــی مهاجرت کنند کــه پــس از موفقیت های علمــی، برای 
خدمــت بهتر بــه کشــور بازگردنــد. امــا ممکن اســت عده ای 
هــم به دلیــل تــرس از آینــده، اقــدام بــه مهاجــرت کننــد که 
متولیــان فرهنگی و سیاســی و اقتصــادی جامعــه باید برای 
رفع مشکالت و از جمله رفع موانع به کارگیری چنین افرادی 
کننــد تــا مبــادا جــوان تحصیلکــرده و متخصــص  کوشــش 
مــا ناچــار بــه مهاجــرت شــود. همــه می داننــد ســرمایه های 
عظیمــی توســط خانــواده و جامعــه بــرای ارتقــای علمــی 

به نظر شما رســانه ها با برجســته و پررنگ کردن اخبار 
منفی چقــدر می تواننــد در نگرانــی و یأس مــردم نقش 
داشــته باشــند؟ نقش رســانه ها در ایجاد آرامــش در جامعه و 

ترسیم افق روشن برای آینده چیست؟
رسانه ها به لحاظ داده هایی که دارند، اطالع رسانی می کنند. آنها 
مثل همه بــزرگان جامعه و حتی پیــش و بیش از همــه می توانند با 
ترسیم افق روشــن آینده که متکی بر تصمیم های درســت و تالش مضاعف جامعه است امید 
آفرین باشــند و حوادث و راه برون رفت از آنها را خوب ترسیم کنند. با انتشار اخبار ناامیدکننده 
نباید تــرس از آینــده را بــه جامعه القــا کنند، چــون رســانه و اصحاب رســانه، هم قرار اســت در 
این فضا کار و فعالیــت کنند و پمپاژ یأس در جامعــه دامنگیر خود آنان هم خواهد شــد. در این 
شــرایط وظیفه همه ما اســت که توانمندی هــای اجتماعی را بــزرگ کنیم تا با ارائــه راه حل ها 

امید را در جامعه افزایش دهیم.
 

آیا با این کار،  به چشم بستن بر واقعیت ها و ایجاد »امید کاذب« متهم نمی شویم؟
البته که رسانه ها باید مراقب باشــند امید کاذب ایجاد نکنند چرا که آن هم پس از مدتی مایه 
یأس بیشتر خواهد شــد. شــاید برخی از یأس هایی که در جامعه امروز ایران شاهدش هستیم 
ناشــی از همیــن امیدآفرینی هــای واهــی از ســوی برخــی مســئوالن و سیاســتگذاران و برخــی 
رسانه های وابسته به آنان بوده باشــد. بنابراین امید واهی به همان اندازه ناامیدی می تواند 

ایمان، ما را
به آینده امیدوار می کند

راه های تقویت امید به فردا 
در گفتگو با دکتر نجفقلی حبیبی

ریاسـت  او  اسـت.  اسـالمی  فلسـفه  اسـتاد  اکنـون  دکتـر نجفقلـی حبیبـی 
دانشـگاه های الزهـرا )س(، دانشـگاه تربیـت مـدرس، دانشـکده حقـوق و 
علوم سیاسـی دانشـگاه تهران، دانشـکده علوم قضایی، پژوهشکده امام و انقالب 
اسـالمی، دانشـگاه عالمـه طباطبایـی و معاونـت پژوهشـی مؤسسـه تنظیـم و نشـر 
آثار امام خمینی )ره( را نیز در کارنامه علمی و مدیریتی خود داشـته اسـت. »ایران« 
بـا او دربـاره اینکـه »دل نگرانـی مـردم از آینـده چـه پیامدهـای سیاسـی و اجتماعـی 
می تواند برای جامعه ایران داشته باشد؟ و راه برون رفت از آن چیست؟« به گفتگو 

نشسـته اسـت کـه گزیـده آن را می خوانیـم. 

فرزانه اسکندریان

اندیشهاندیشه
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جوانــان هزینــه شــده اســت و بســیار خســارت بار اســت کــه 
وقتی جوان کارآمد شده اســت و وقت خدمت او به کشورش 
رسیده، مهاجرت کند و با همه سرمایه ای که برای او هزینه 
شــده اســت جامعه از خدمــت او محــروم شــود. بنابراین، بر 
مدیریت کشــور اســت که همه تــالش خــود را بــه کار بگیرد تا 
امــکان خدمت رســانی و به کارگیــری چنین جوانــان برومند 
به مردم خودشان فراهم شــود و البته این قبیل جوانان هم 
باید به ضرورت حضور خودشــان در کشورشان ولو با تحمل 
ســختی توجــه داشــته باشــند و بــه آســانی تــن بــه مهاجرت 

ندهند و بدانند که مدیون جامعه خودشان هستند.
 

این حقیقت که انســان قدرت پیش بینــی خوبی و بدی 
رخدادهای آینــده را ندارد، حســی از تــرس و نگرانی در او 
ایجــاد می کنــد؛ نگرانــی از اینکــه تالش هــای او در آینــده 
به ثمر ننشــیند و کنترل آینده در اختیارش نباشــد. شــما 
دلیل »نگرانــی از آینــده« در میــان ایرانیان را ناشــی از چه 
می دانید؟ آیــا فکر می کنید ایــن به دلیل پمپــاژ اخبار منفی 
در جامعــه و نتیجــه عملکــرد منتقــدان اســت یــا به واقــع 

دلیل عینی خارجی برای نگرانی های مردم وجود دارد؟
نگرانی از آینده چند علت می تواند داشته باشد؛ یکی »جهل 
به آینده« اســت، یعنی چون ما نمی دانیم فردا چه می شــود 
ممکن است نگران شویم. دیگری داشــتن اطالعات روشن 
بــه خطراتی اســت کــه در پیــش داریــم، در چنیــن وضعیتی 
برخی بــه »فکر چاره« می افتنــد و عــده ای در »دام نگرانی«. 
مســأله ایمان به خداوند متعــال و امید به او و امیــد به آینده 
در این مــورد بســیار مؤثــر اســت. »ترس« هــم عامــل درونی 
دارد و هــم عامل خارجی. اما همیشــه »بدبینــی« مهم ترین 
عامــل برای تــرس از آینــده اســت؛ بدبینی نســبت بــه خود، 
و  توانایی هــای خــود، جامعــه خــود، ظرفیت هــای خــود 
بی توجهی بــه این نکته که خداوند هم هســت و مــا را یاری 
خواهــد کــرد، البتــه بــه شــرطی کــه بــه راه او برویــم؛ چنیــن 

ایمانی ما را به آینده امیدوار خواهد کرد.
 

راه های برون رفت از نا امیدی و ترس از آینده چیست؟
بایــد راه هــای حضــور  راه هــای برون رفــت متعــدد اســت. 
فعــال افــراد کارآمــد در بخش هــای مختلــف جامعــه فراهــم 
شــود و بــا همــه عوامــل فرهنگــی و اجتماعــی و سیاســی و 
قضایــی ناامیدکننــده جوانــان مبارزه شــود. مردم ســاالری و 
عدالت اجتماعــی و امــکان حضــور جوانــان در میدان هــای 
مختلــف زندگــی اجتماعــی، اعــم از سیاســی و اقتصــادی و 
علمی و فرهنگــی، می توانــد امیدآفرین باشــد. جوانان برای 
ک و پرشــورند، نیاز بــه حضــور در میادیــن خدمات  اینکــه پــا
اجتماعــی دارند و بایــد برای چنیــن حضوری تربیت شــوند. 
بایــد بــرای تحقــق امــکان حضورشــان در چنیــن میادینــی 
ســرمایه گذاری جــدی صــورت گیــرد و عمــاًل اتفاقــی خــوش 
بیفتــد. حضــور موفــق جوانــان در مؤسســات دانش بنیــان 
ســایر  در  جوانــان  حضــور  اینکــه  از  اســت  روشــنی  نمونــه 
عرصه های خدمــات اجتماعــی و اقتصادی و سیاســی برای 

اقتدار ملی حضور مبارکی خواهد بود.

چقدر حس نگرانــی و اضطراب موجود در جامعه ناشــی 
از ویژگی های دنیای مدرن و رســانه های اجتماعی است 
که کنترل افکار عمومی را در دست می گیرند و حتی گاهی 

اذهان جمعی را مدیریت می کنند؟
ســرعت اطالعات و پیشــرفت ســریع تکنولوژی هم می تواند 
موجب نگرانی شــود. البتــه برای آن دســته از افــرادی که به 
»ثبات« دل بسته اند و از تحول سریع می هراسند و نمی دانند 
وضعشــان چــه می شــود نیــز می توانــد منشــأ نگرانــی و ترس 
از آینده را به همراه داشــته باشــد. از این نظــر، روزگار ما برای 
کســانی که به وضع موجود دل بســته اند بســیار نگران کننده 
اســت و لذا بزرگان گفته اند فرزند زمان خویشتن باش. زمانه 
گــر درجا  مــا زمانــه ســرعت اســت و نــه مانــدن و درجــا زدن. ا
زدی می مانــی و همیــن مانــدن یعنــی از پــای درآمــدن. الزم 
نیســت هیچ دشــمنی تو را از پای درآورد. پس بایــد با امید به 
آینده حرکت و کوشــش کنیم و ناامیدی را از خود دور کنیم و 
بکوشــیم تا مشــکالت را از جلو پای خود برداریم، هر چند که 
دشــوار باشــد. در قرآن مجید هم گفته شــده اســت از رحمت 

خدا ناامید نشوید.
 

آیا »دلنگرانی برای آینده« ما را مجبور خواهد کرد در حال 
خــود تغییراتــی مثبــت ایجــاد کنیم، یــا برعکــس، باعث 

می شود گام های بی اساس برداریم؟
ترس از آینده ممکن است برای عده ای منشأ حرکت و تالش 
و برداشتن موانع از سر راه و آماده کردن مسیر حرکت به سوی 
آینــده بهتر باشــد و بــرای عــده ای ممکن اســت مایــه ترس و 
نگرانی و حتی خودکشــی فردی یا سیاسی شود. چنین است 
که همــه و بخصوص کســانی که نوعــی نقش رهبــری دارند 
از جملــه معلمــان، اســتادان، دانشــمندان و سیاســتمداران 
وظیفــه اجتماعی شــان اســت کــه بــه جامعــه امیــد دهنــد و 
مســئولیت های خود را چنــان انجام دهنــد تا افــرادی که به 
ایشــان نگاه می کنند امیدوار به آینده شــوند و برای ســاختن 
بنــای صحیح زندگی فــردی و اجتماعــی با جدیــت و امید به 

آینده بکوشند.
 

آیا »امیدآفرینــی در جامعــه« تنها نقش رهبران سیاســی 
اســت؟ چه نهادها و چه کســانی در این زمینه می توانند 

از افتادن جامعه در ورطه یأس جلوگیری کنند؟
قطعــًا بــرای داشــتن جامعــه ای امیــدوار و خالــی از نگرانــی 
برای آینــده تنها کارگــزاران سیاســی نقش ندارنــد هرچند که 
ســهم عمده ای دارنــد اما همــه نهادهــای فرهنگــی، دینی، 
اجتماعــی، اقتصادی، سیاســی و همه کســانی کــه به نوعی 
نقش رهبری دارند؛ مثل معلمان، دانشــمندان، روحانیون، 
احــزاب، هنرمنــدان، ورزشــکاران و همــه  سیاســتمداران، 
شــخصیت های مورد اعتماد جامعه، در این امــر باید دخیل 
و ســهیم باشــند. چون تزریق یــأس در جامعه همــه را متضرر 
گر می خواهیم کمتر از تحوالت پیش رو  خواهد کرد بنابراین ا
ضرر ببینیم هر یــک از ما به ســهم خود باید ســعی کنیم امید 
به آینده را حفظ کنیم و از دلواپس کردن دیگران در روزهای 

پیش رو بپرهیزیم.     

 مردم سالری و 
عدالت اجتماعی 

و امکان حضور 
جوانان در 

میدان های 
مختلف زندگی 

اجتماعی، 
اعم از سیاسی 

و اقتصادی 
و علمی و 

فرهنگی، می تواند 
ین باشد.  امیدآفر

جوانان برای 
اینکه پاک و 

پرشورند، نیاز به 
حضور در میادین 

خدمات اجتماعی 
دارند و باید برای 

چنین حضوری 
تربیت شوند
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 امید، او را بــه حرکت وامــی دارد تــا به هدف خویش برســد. 
امید، که از معرفت و شــناخت نســبت به مبدأ و معاد حاصل 
می شود، اســاس همه تالش های مفید و پرثمر انسانی و نیز 
منشــأ اصالح امــور در جامعه و رســیدن شــخص به ســعادت 
ابدی اســت همــان گونــه کــه ناامیــدی و قطــع امید نســبت 
به خــدا و روز قیامت منشــأ فســادها و تبــه کاری هــا و منتهی 
شــدن کار انســان به شــقاوت ابدی اســت. همین که انسان 
به آینده ای روشن امید داشته باشد، احساس نیکو و حالتی 
شــاد به وی دســت داده، باعــث نشــاط وی می شــود و در او 
انگیزه کار و تالش ایجاد شــده، او را به فعالیت های صحیح 

زندگی وادار می کند. 
همیشه خردمند امیدوار

نبیند به جز شادی از روزگار

     مالقات با خدا
مســئله امید در فرهنگ اســالمی بســیار مطرح شــده اســت. 
قرآن بــرای تشــویق و ترغیب انســان بــه کارهای شایســته، 

یــک حالــت روحــی و روانــی و برانگیزاننــده انســان بــه کار و فعالیــت اســت. بــه طور 
طبیعی، انگیزه بشــر در کارهای اختیاری امید به نفع یا ترس از زیان اســت. در واقع، 
خوف و رجا به منزله نیروی اجرایی بــرای حرکت بوده، عامل مســتقیم تالش ها و رفتارهای 

انسانی است. به مثال ذیل توجه کنید:
مردی در بیاباِن پــر از برف و یخ قطب شــمال، راه خود را گــم کرده اســت. او می داند در نقطه 
دوری پناهگاهی وجود دارد و باید خود را به آن برســاند. تمام ســعی خویش را به کار می بندد 
تا به آن پناهگاه برسد. اگر این فرد بسیار خسته و سرمازده باشد، دوست دارد روی زمین دراز 

بکشد و استراحت کند، ولی می داند در این صورت به خواب می رود و خواهد مرد.

سوی تاریکی مرو 
خورشیدهاست

بررسی نقش تربیتی امید با تکیه بر آیات قرآن

تربیـت از جملـه مسـائل مهمـی اسـت کـه از دیربـاز توجـه انسـان ها را بـه 
خود مشـغول سـاخته اسـت. در هر دوره ای دانشمندان و متفکران درباره 
کاربـردی  ایـن زمینـه، نظـرات  تربیـت، فعالیت هـای علمـی و عملـی داشـته و در 
مهمـی ارائـه داده انـد. در منابـع اسـالمی )قـرآن و روایات( بیش از هر امری، مسـئله 
تربیت و سـازندگی انسـان به چشـم می خورد. رشـد معنوی انسان و رسیدن او به 
کمـاالت، از مهم تریـن برنامه هـای انبیـا و کتاب هـای آسـمانی بـوده اسـت. در ایـن 
مقالـه، بـه »امیـد« بـه عنـوان یکـی از عوامل مهم در تربیت انسـان از دیـدگاه قرآن و 

نقـش سـازنده آن اشـاره می شـود. 
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بهره فراوانی از امید برده اســت. در ذیل، بــه چند آیه در این 
زمینه اشاره می شود:

خداوند نســبت به دیدار خود امید می دهد: »َمن کاَن یْرُجوا 
ــِمیُع اْلَعِلیُم.« کســی که  َجــَل اهلِل اَلت َو ُهــَو الّسَ

َ
ِلَقاء اهلِل َفــِإّنَ أ

بــه دیــدار خداونــد امیــد دارد ]بدانــد کــه[ اجــل ]او از ســوی[ 
خدا آمدنی اســت و اوســت شــنوای دانا. امیدواران به لقای 
الهــی، که همــان مؤمنــان هســتند، بایــد بدانند کــه مالقات 
بــا خداونــد، وعــده ای حتمــی و قطعــی از طــرف پــروردگار 
اســت، مرگ نیز پلی اســت که باید بــرای آن آمادگی داشــت. 
بنابرایــن، الزم اســت امیــدواران بــه تــالش و فعالیــت روی 

آورند تا با سربلندی به لقای پروردگارشان برسند.
اگر امید در دل انســان وجود داشــته باشــد، منشــأ اثر خواهد 
شــد. نشــانه بارز امید به خداونــد و روز قیامــت، انجام عمل 
ِه  شایســته اســت. قرآن می فرماید: َفَمــن کاَن یْرُجــوا ِلَقــاء َرّبِ

َحدًا .
َ
ِه أ َفْلیْعَمْل عماًل َصاِلحًا َواَل یْشِرک ِبِعَباَدِه َرّبِ

هر کــس امید به لقــای پــروردگارش )روز قیامــت( دارد، باید 
عمل صالح بــه جــای آورد و کســی را در عبادت پــروردگارش 

شــریک نســازد. پس تنها راه رســیدن بــه رضایــت خداوند و 
پاداش هــای وی، کارهــای شایســته و پرســتش خالصانــه 
اوست. تا وقتی اخالص و انگیزه الهی در عمل انسان نباشد 
رنگ عمل صالح به خود نمی گیرد. کســی که عمل شایســته 

ندارد، نباید به رحمت و آمرزش خدا امید داشته باشد.
شخصی به امام صادق)ع( عرض کرد: عده ای از یاران شما 
مرتکب گنــاه شــده، می گویند: مــا امید ]به لطف و بخشــش 
خــدا[ داریــم. امــام فرمــود: »دروغ می گوینــد آنــان پیــرو مــا 
نیستند، گروهی اند که آرزوهای ]بی پایه[ بر آنان غلبه یافته 
اســت. هر کــس بــه چیــزی امیــد دارد بــرای آن کار و فعالیت 

می کند، و هر کس از چیزی بترسد از آن فرار می کند.« 
حضــرت علــی)ع( می فرمایــد: »از کســانی مبــاش کــه بدون 
عمل شایســته، به آخــرت امیــد دارند، و توبــه را بــا آرزوهای 
دراز به تأخیــر می اندازند.« باور بــه معاد، حتــی در حد امید، 
اهرمــی کارامــد در گرایش بــه عمل اســت و در تنظیــم زندگی 
ســالم و تصحیح رفتارها و باورهای انســان نقــش مهم دارد 
ذیَن 

َ
ذیَن آَمُنــوْا َو اّل

َ
در آیه دیگــری خداونــد می فرمایــد:  ِإّنَ اّل

هر کس امید به 
لقای پروردگارش 

)روز قیامت( دارد، 
باید عمل صالح 

به جای آورد و 
کسی را در عبادت 

پروردگارش 
یک نسازد شر
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ْولِئک یْرُجوَن َرْحَمَت اهلِل َو 
ُ
َهاَجُروْا َو َجاَهُدوْا ِفی َســبیِل اهلِل أ

ِحیٌم. آنان که ایمان آورده اند و کسانی که هجرت  اهلُل َغُفوٌر ّرَ
نمــوده و در راه خــدا جهــاد کرده انــد، آنــان بــه رحمــت خــدا 
امیدوارنــد، و خداونــد آمرزنده مهربان اســت. در آیــه مزبور، 
امیدواری مؤمنــان و مهاجــراِن مجاهــد به رحمت خــدا ذکر 
گردیده اســت. هرچند امید حالتی روانی اســت، ولــی آثار آن 
در عمل آشــکار می گردد. در واقع، آنان که در راه خدا هجرت 
و جهــاد می کننــد، می تواننــد ادعــای امید بــه رحمــت الهی 

داشته باشند.
چنان دارم امید از لطف یزدان

که زایل گردد از من ناتوانی

     ایجاد امید با توبه و شفاعت
انســان موجــودی ضعیــف بــوده و در تمــام مراحــل زندگــی 
نیازمند عنایت الهی اســت. نفس آدمــی مؤثرترین عامل در 
انحطاط یا ارتقای اوســت. بیشــتر مردم مرتکــب لغزش ها و 
نافرمانی خدا شــده، در مبــارزه با نفس شکســت می خورند و 
در این هنگام اســت که ناامیدی به ســراغ آنان آمده، حرکت 
قهقرایی در پیــش می گیرنــد و برای همیشــه از رســتگاری و 
رســیدن به کماالت انســانی مأیوس می گردند. وقتی انسان 
راه بازگشــت را بــه روی خویــش مســدود می بینــد، حاضر به 
تجدیــد نظــر در رفتــار خود نیســت و بــا توجــه به تیرگــی افق 
آینده اش، به هر سرکشــی و طغیانی دســت می زند. تجّســم 
اعمال زشــت و ســنگینی آنهــا، همانند کابوســی وحشــتناک 
بر روح انســان ســایه می افکنــد و او را دچــار اضطراب و فشــار 
روانــی می گردانــد و بســا ممکــن اســت تبدیــل به افســردگی 

شود.
خداوند بــا عنایتی که بــه بنــدگان خویــش دارد، راهی برای 
آنان قرار داده اســت تا هر قــدر هم آلــوده به گنــاه و نافرمانی 
حق باشند، راه نجات برایشــان فراهم و امکان جبران مهیا 
باشد توبه و بازگشت به سوی پروردگار راهی است که خدا در 
برابر انســان ها قرار داده اســت تا از یأس و نومیدی بپرهیزند 
و بداننــد آفریدگارشــان پذیرنــده افــراد عاصــی اســت. آیات 
توبــه نشــان دهنــده رحمــت الهی نســبت بــه تمام بنــدگان 
هســتند چنان که هــر کس با هــر گناهــی، اگر به طــور حقیقی 
به ســوی پــروردگارش رود، بــا آغوش بــاز پذیــرای او خواهد 
بــود و گناهانــش را می آمرزد. اگر افــراد مجــرم در برنامه های 
غلــط خــود تجدیدنظــر کننــد، راه نجات برایشــان باز اســت 
و از بیراهــه به راه بــاز می گردنــد. در قوانین کیفری کشــورها، 
قانونــی به نام »عفــو مجرمان بــزرگ و زندانیــاِن محکوم به 
حبس ابــد، در صــورت پشــیمانی از جنایات گذشــته« وجود 
دارد تــا روزنــه امیــدی به زندگــی بــرای آنــان باشــد. امید به 
زندگــی بــرای این نــوع زندانیان، مایه نشــاط اســت تــا حتی 
در زندان هــم مشــغول کار و فعالیت شــوند و پــس از رهایی، 
از دسترنج خود بهره ببرند. اگر چنین امیدی نباشد، نه تنها 
آنان هیــچ گونــه تالشــی انجــام نمی دهنــد، بلکــه در زندان 

دست به هر جنایتی می زنند.
احســاس گنــاه یکــی از عوامــل اضطــراب و افســردگی و مایه 

خســتگی روح انســان اســت که باعث ســرخوردگی در زندگی 
او می شــود. فــرد گنــه کار احســاس پوچــی می کنــد و انگیــزه 
ادامه زندگــی را از دســت می دهد و ایــن موجــب ناامیدی در 
او می شــود. فــردی که بــرای خــود آینــده ای مبهــم و تاریک 
ترســیم کرده اســت و وضعیت خود را نامشــخص می داند، و 
یا در انتظار عذاب الهی پس از مرگ نشســته است، ناامیدی 
به ســراغش می آید و او را دچار فشــارهای روانــی و اضطراب 
می سازد. اما اگر بداند که آمرزش الهی نصیب او خواهد شد، 
امیــد در او ایجــاد شــده، تــالش خویــش را بــه کار می بنــدد تا 
مرتکب گناه نشــود و در صورت غفلت، اگــر مرتکب نافرمانی 

الهی شد، مأیوس نمی گردد.

     ناامیدی و زیان های آن
چنانچه اشــاره شــد، امیــد در زندگــی انســان، باعــث انجام 
کارهای شایســته و تالش های مفید و پرثمر می شود. انسان 
امیــدوار، هم در این دنیا راحت و ســالم زندگــی می کند و هم 
در آخــرت از نعمت هــای فراوان الهــی بهره مند می گــردد. در 
برابر امیــد، ناامیــدی قــرار دارد که زیان هــای فراوانــی برای 
فــرد و جامعــه بــه دنبــال دارد. کســی کــه بــه علــل گوناگونی 
همچــون تبلیغــات دشــمن، عجــول بــودن و فقــدان آینده 
نگری، احساس ناتوانی، احساس خود کم بینی و مشکالت 
جســمی، بــه زندگــی در ایــن دنیــا امید نــدارد، و کســی کــه از 
آمــرزش پروردگار پــس از مــردن ناامید اســت، برنامــه ای نیز 
برای بهره مندی از آن ندارد، زندگی را هیــچ و پوچ می داند. 
او از هم اکنون ناراحت اســت که چه پیش خواهد آمد، و چه 
سرنوشــتی در انتظــار اوســت. از ایــن رو، بــه هیــچ کار مهمی 
دســت نمی زند و هیچ اقــدام مثبتی انجــام نمی دهد و چون 
امیدی بــه آینده نــدارد، مرتکــب جنایات بــزرگ و خطرناگ 
می شــود. روان شناســان بــرای افســردگی نشــانه هایی ذکــر 
کرده اند که یکی از آنها نومیدی است. فرد افسرده نسبت به 
آینده بدبیــن و نومید بوده و بــوی بهبــودی از اوضاع جهان 
احساس نمی کند. فرد نومید احساســاتی همچون تنهایی، 
وازدگــی، غمزدگــی و بی روحــی دارد کــه ایــن امــر منجــر بــه 

سرخوردگی بیشتر او می شود. 
در آیــه ای خداونــد دربــاره نومیــدی بــه ســبب کــم ظرفیتی 
ــا َرْحَمــًه ُثــّمَ  َذْقَنــا اإِلْنَســاَن ِمّنَ

َ
انســان می فرمایــد: َو َلِئــْن أ

اء  َذْقَناُه َنْعَماء َبْعــَد َضّرَ
َ
ُه لیؤوٌس کُفــوٌر َوَلِئــْن أ َنَزْعَناَها ِمْنــُه ِإّنَ

ُه َلَفــِرٌح َفُخــوٌر و اگر از  ــی ِإّنَ ــیَئاُت َعّنِ ــْتُه َلیُقوَلــّنَ َذَهَب الّسَ َمّسَ
جانــب خــود رحمتــی بــه انســان بچشــانیم، ســپس آن را از 
وی باز گیریــم قطعًا نومیــد و ناســپاس خواهد شــد و اگر پس 
از محنتــی کــه بــه او رســیده اســت نعمتی بــه او بچشــانیم، 
حتمًا خواهد گفت: گرفتاری ها از من دور شــد. بــی گمان، او 
شــادمان و فخرفروش )خود ستا( اســت. افراد کوته نظر، که 
تنها زمان حــال خود را دیــده، از امور دیگر غافلنــد، هنگام از 
دســت دادن امکانات و موهبت های مادی، از رحمت الهی 
ناامید شده، تدبیر خداوند را در هستی منکر می شوند. چون 
انســان از نظر روحــی و روانــی ضعیف اســت، وقتــی خداوند 
برخــی نعمت هــای دنیــوی را بــه او داد، ســپس باز ســتاند، 

امید در زندگی 
انسان، باعث 
کارهای  انجام 

شایسته و 
تالش های مفید 
و پرثمر می شود. 
انسان امیدوار، 
هم در این دنیا 
راحت و سالم 

زندگی می کند و 
هم در آخرت از 

نعمت های فراوان 
الهی بهره مند 

می گردد. در برابر 
امید، ناامیدی قرار 
یان های  دارد که ز

فراوانی برای فرد 
و جامعه به دنبال 

دارد
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ناامید شــده، تصور نمی کند که دیگر آن نعمت ها به سویش 
بازگردند.    

گویا امکانات مادی را حق مسّلم خود دانسته، خدا را مالک 
آنها نمی شناســد. چنیــن افــرادی پس از گــذر از ســختی ها و 
دســت یابی بــه موهبت هــای دنیوی، به شــادمانی بســیار، 
تکّبــر، و فخرفروشــی، کــه صفــات نکوهیــده ای هســتند، 
مبتــال خواهنــد شــد و آنچنــان بــه خــود مغــرور می گردنــد که 
تصور می کنند همه مشــکالت و ناراحتی هــای آن ها برطرف 
شــده اند، و هرگز باز نخواهند گشــت. بدین دلیل، شــادی و 
سرمستی بی حساب و فخرفروشی بیجا به حدی سر تا پای 
آنــان را فــرا می گیــرد کــه از شــکر نعمت هــای پــروردگار غافل 

می مانند.
ایــن افــراط و تفریط بالی بزرگی اســت کــه اینان بــدان مبتال 
شــده اند زیــرا ســبب می شــود اینــان هرگــز نتواننــد در زندگی 
موضعی متعادل و صحیح داشــته باشــند گاه مغــرور و متکبر 
و گاه ناامیــد می شــوند. از ایــن رو، دائــم در حــال تشــویش و 
دلهره انــد. فقط افــراد بــا ایمان، کــه روحــی بلند و ســینه ای 
گشاده )شــرح صدر( دارند و در برابر شــداید و حوادث سخِت 
زندگــی صبــر را پیشــه خــود ســاخته اند و در همــه حــاالت از 
کارهای شایســته فروگــذار نمی کنند از این دو حالــت افراط و 
تفریط بیروننــد آنان هنگام فراوانی نعمت مغرور نمی شــوند 
و خدا را فراموش نمی کنند، و هنگام سختی ها و مصیبت ها 
از رحمت خــدا ناامید نمی گردنــد و به تدبیر او در هســتی کافر 
نمی شــوند. به همین دلیل، برای اینان آمــرزش از گناهان و 

پاداش بزرگ الهی )بهشت( خواهد بود.
پس راه مبتال نشــدن به یأس دو امر اســت:. 1 صبــر و تحّمل 
مشــکالت. 2 ایمان به این واقعیت که نعمت ها در ید قدرت 
الهی انــد به هر کس بخواهــد و مصلحت بدانــد می دهد، و از 
هر کس بخواهــد می گیرد، و بــه آنکه گرفته اســت، می تواند 

بازگرداند.
خداونــد در آیاتی چنــد بشــر را از ناامیدی باز داشــته اســت از 
ِذیَن 

َ
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ْحَمــِه اهلِل… بگــو ای  نُفِســِهْم اَل َتْقَنُطــوا ِمــن ّرَ
َ
ْســَرُفوا َعَلــی أ

َ
أ

بنــدگان مــن کــه بــر خویشــتن زیــاده روی روا داشــته اید، از 
رحمت خدا نومید مشــوید. به دلیل فراوانی ضــرر نومیدی، 
خداونــد بــا لحنــی آکنــده از محبت و لطــف، آغــوش رحمت 
خویــش را بــاز کــرده و فرمان عفــو عمومی صــادر کرده اســت 
می فرمایــد: بــه بنــدگان گنهــکار مــن بگــو: هــر انــدازه گنــاه 
کردیــد، مبــادا از رحمــت الهــی ناامیــد شــوید، بلکــه بــا توبــه 
ک کنید. از آیه اســتفاده می شــود  کارهای زشــت خویش را پا
صــادق)ع(  امــام  اســت.  بــزرگ  گناهــان  از  ناامیــدی  کــه 
می فرماینــد: »… ناامیدی از رحمــت خداونــد، از بزرگ ترین 

گناهان نزد پروردگار است.« 
ناامیدی را خدا گردن زده است

چون گنه مانند طاعت آمده است
کوی نومیدی مرو، امیدهاست

سوی تاریکی مرو، خورشیدهاست
حضرت علی)ع( در ضرر ناامیدی می فرماید: »فقیه )و دین 

شــناِس( کامل کســی اســت که مــردم را از آمــرزش و مهربانی 
خداونــد ناامید نســازد و از عــذاب ناگهانــی ایمن نســازد.« - 
»… اگــر نومیدی بر ]دل[ چیره شــود، تأّســف خــوردن آن را از 
پای درآورد.« »بزرگ ترین بال ]برای انسان[ قطع شدن امید 
اســت.« »ناامیــدی آدم را از پــا در مــی آورد.« »قرنــت الهیبــُه 
بالخیبــِه ترس بــا ناامیدی همراه اســت.« »تعجــب می کنم 
از کســی که ]از رحمت خداونــد[ ناامیــد اســت، در صورتی که 

وسیله رستگاری با اوست که آن استغفار کردن است.« 
برخی آیــات، قطع امید نســبت به خــدا و روز قیامت را منشــأ 
فســادها، تبهکاری هــا، انجــام کارهــای ناپســند، طغیــان 
و سرکشــی و منتهــی شــدن کار انســان بــه شــقاوت ابــدی 
می داننــد )یونــس: 7 و 8 و 11 و 15/ فرقــان: 21(. امیــد بــه 
رحمــت خداونــد، کــه قــدرت بی انتهــا دارد، مطابــق فطرت 
انسان اســت. اما اگر فطرت پوشیده شــود ناامیدی به سراغ 
او می آیــد. یــأس از رحمــت پــروردگار محــدود کــردن رحمت 
او و نیز عفــو و آمرزش الهــی را نادیــده گرفتن اســت چنان که 
امید محّرک انســان به فعالیت و تالش بود، ناامیدی ســبب 
بازمانــدن او از عمــل و دســت کشــیدن از جدیــت در کارهــا و 

بریدن از بندگی خداست.
از دام هــای بــزرگ شــیطان ایــن اســت کــه در ابتــدا بنــده را 
فریــب می دهــد و بــا گناهــان کوچــک و بــزرگ او را مشــغول 
می ســازد و چون مدتی بدیــن صورت بــا او بازی کــرد، اگر باز 
در او نورانیتی دید که احتمال توبه و بازگشــت به ســوی حق 
در او وجود داشــت، او را به یــأس از رحمت می کشــاند و به او 
می گوید: از تــو گذشــته و کار تو اصــالح پذیر نیســت. این دام 
بزرگی اســت که شــیطان بر ســر راه بندگان گذارده، تــا آنان را 
از درگاه پــروردگار روی گــردان کنــد. اگــر چنیــن حالتــی برای 
فــردی پیــش آمــد، ضررهــای فراوانی بــرای خــود و دیگران 
دارد. چنیــن فردی دنبــال فعالیــت نمــی رود و از زندگی دنیا 
باز می ماند، و چــون امیدی بــه زندگی ندارد دچــار خمودی 
و افسردگی می شــود و همه چیز و همه کس را با دیده زشت و 
باطل می بیند، و چون برای آخرت نیز کار شایسته ای انجام 

نداده است، پس از مرگ، از عذاب الهی در رنج است.
فرد مؤمــن دائــم بیــن خــوف و رجــا )بیــم و امیــد( قــرار دارد 
بدیــن معنــا کــه او از یــک ســو، بــه فقــر و نــداری خــود نــگاه 
می کند که ســرتا پا نقــص و کمبــود اســت، از خود هیــچ گونه 
کمــال، عــّزت و توانایــی نــدارد و آنچــه دارد همــه از خداوند 
اســت. او از عبادت های خود بیم دارد، چه رســد به گناهان 
و نافرمانی هایــش از پــروردگار و از ســوی دیگــر، بــه رحمــت 
گســترده الهی، که تمام عالم را فرا گرفته است، نظر افکنده، 
امیــد دارد کــه ایــن رحمــت شــامل او نیــز می شــود. بدیــن 
روی، امــام صــادق)ع( می فرمایــد: »در سفارشــات لقمــان 
به فرزنــدش امــور عجیبی بــود عجیب تریــن آن هــا اینکه از 
خداونــد آن گونه بترس کــه اگــر در درگاه او خوبی های جن و 
انس را آوردی، تو را عذاب می کند و به خدا این گونه امیدوار 
باش کــه اگر گناهــان جن و انــس را بیــاوری تــو را می آمرزد.« 
سپس امام فرمودند: »هیچ بنده مؤمنی نیست جز اینکه در 
دل او دو نور اســت: نور امید و نور بیم، که اگر هــر کدام را وزن 

کنند بر دیگری نچربد.«     

به دلیل فراوانی 
ضرر نومیدی، 

خداوند با لحنی 
کنده از محبت  آ
و لطف، آغوش 

یش را  رحمت خو
کرده و فرمان  باز 

عفو عمومی 
صادر کرده است 

می فرماید: به 
بندگان گنهکار 

من بگو: هر اندازه 
گناه کردید، مبادا 

از رحمت الهی 
ید،  ناامید شو

بلکه با توبه 
کارهای زشت 

یش را پاک  خو
کنید
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امیــد حالتــی روحی روانــی و برانگیزاننده انســان به 
توحیــدی،  بینــی  جهــان  نظــر  از  و  فعالیــت  و  کار 
خ زندگی را به گردش درمی آورد  تحفه ای الهی اســت که چر
می شــود.  زندگــی  در  تــالش  و  انگیــزه  ایجــاد  عامــل  و 
امیدواربودن هنری است که از معرفت و شناخت نسبت به 
مبدأ و معاد به دســت می آید و پایه و اساس همه تالش های 
مفید و پر ثمر انســان و باعث اصالح امور در جامعه و رسیدن 

شخص به سعادت ابدی می شود. 

تا نرسم ز دامنت 
دست امید نگسلم

ایمان به غیب
در امیدبخشی به زندگی چه نقشی دارد؟

برخـی از صاحـب نظـران بـرای ایمـان، بـه معنـای بـاوری از جنـس معرفت 
بـه همـراه خضـوع و تسـلیم در پذیـرش حـق، متعلقاتـی ذکـر کرده انـد از 
جملـه خـدا، رسـالت، معـاد و ... کـه همـه ایـن متعلقـات را می توان در عنـوان جامع 
»ایمـان بـه غیـب« گنجانیـد. بـه عبارتـی می تـوان گفـت تنهـا متعلـق ایمـان، غیـب 
اسـت و ایمـان بـه خـدا، رسـالت و ... از مصادیـق ایمـان بـه غیـب هسـتند بـا چنیـن 
تبیینـی می تـوان ایمـان را در ایمـان بـه غیـب خالصـه کـرد. در مطلـب پیـش رو بـه 

نقـش ایمـان بـه غیـب در امیدبخشـی بـه زندگـی اشـاره شـده اسـت. 

دکتر معصومه رمضانی 
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همیــن کــه انســان بــه آینــده ای روشــن امید داشــته باشــد، 
احســاس نیکــو و حالتــی شــاد بــه وی دســت داده و باعــث 
کار و تــالش  نشــاط وی می شــود. همچنیــن در او انگیــزه 
ایجــاد شــده و او را بــه فعالیت هــای صحیــح زندگــی وادار 
می کند. امیــد، اعتقاد به پیامدهای مثبــت مربوط به وقایع 
و حــوادث در جریان زندگی اســت. در واقع، امیــد باعث بروز 
احساس »هرچه بخواهی، می توانی به دست آوری« در فرد 
می شــود. امید به مفهوم سرشــار بودن از انرژی برای زندگی 
و بهتر کــردن آن اســت. امیــد در حــوزه اجتمــاع، بــه معنای 
رشــد و تحــول و در حوزه شــخصی، به معنــای تغییــر دائمی 
شــرایط برای فــرار از مــالل و روزمرگــی اســت. در واقــع، امید 
عبارت از ظرفیت تصور توانایی ایجاد مســیرهایی به سمت 
اهداف مطلــوب و تصوِر داشــتن انگیزه بــرای حرکت در این 

مسیرهاست.
داشــتن جهان بینی صحیح، مســتلزم اعتقاد به مبدأ و معاد 
و... یا همان ایمــان به غیب اســت. در پرتو چنیــن ایمانی، 
زندگی فرد هــدف دار، و هدف رســیدن به تکامل و ســعادت 
تعریف می شــود. برای رســیدن بــه این هــدف، امیــد مانند 
اهرمی در زندگی انســان، همواره او را به ســوی تعالی و رشــد 
به حرکت درمی آورد. ســر سلســله مصادیق غیبــی، خداوند 
متعــال اســت. ایمــان بــه مالئکــه، وحــی، معجــزه، معــاد و 
امدادهــای غیبــی مصادیــق دیگر ایمــان به غیب هســتند. 
در روایــات و تفاســیر روایــی، مصادیــق دیگــری از غیب ذکر 
شــده اســت مانند رجعــت، ظهور حضــرت مهدی )عــج(... 
-کــه ایمــان بــه آنهــا از ضروریــات دیــن به شــمارمی رود- و 
این روایات از باب تطبیــق کلی بر مصداق بارز آن اســت. در 
ادامه، به چند نمونه از تأثیراتی که ایمان به غیب در زندگی 

انسان بر جای می گذارد اشاره می کنیم:

     محکم ترین ریسمان
ایمــان بــه خــدا تنهاتریــن و محکم تریــن ریســمانی اســت 
کــه چنــگ زدن بــه آن، نــور امیــد را در دل انســان زنــده نگه 
مــی دارد. خدایــی کــه مرکز قــدرت، علــم و حیات اســت، نه 
خدایی که فقط عالم را خلق و ســپس آن را بــه حال خویش 
رها کــرد و نــه خــدای منفعلــی کــه تنها ناظــر اســت. خدایی 
که مرکز قدرت اســت و جز او کســی به طور مســتقل منشــأ اثر 
نیســت به همین خاطــر اســت کــه امیرالمؤمنین علــی علیه 
الســالم می فرمایــد: »الیرجــون احد منکــم اال رّبه« به کســی 
جــز خــدا امیــد نداشــته باشــید. درک ربــط تکوینــی خــود به 
عنوان موجــودی که عیــن فقــر اســت در مقابــل خدایی که 
غنای مطلق اســت تکیــه گاه محکمــی را برای همــه زندگی 
گرچه این رابطه تکوینی پنهان و پوشیده  انسان می سازد. ا
اســت اما در مواقــع اضطرار بــر ما عیان می شــود کــه فیاض، 
مسبب االســباب و مرجع همــه امیدها و خواهش ها اوســت. 
کــه  اســباب و علــل ظاهــری تنهــا مجــاری فیــض هســتند 

همگی تحت ربوبیت خداوند، منشأ اثر می گردند.
»راز محبت و مهرورزیدن و دل بســتن مشــرکان به غیرخدا و 
نیز راز اطاعــت آنان از غیرخدا این اســت که غیرخدا را منشــأ 
اثــر می پندارنــد و منشــأ اثــر، محبــوب اســت. حــال آنکــه بــر 

اســاس برهان عقلی، غیرخدا باالســتقالل منشــأ اثر نیست و 
چون موجودی که مستقاًل اثری از آن نشأت نگیرد محبوب 
نیست، غیرخدا شایســته محبت عبادی نیست. از غیرخدا 
کاری ســاخته نیســت، زیرا قوه و قدرت مطلــق و تمام توان، 
مخصوص خدا و همه کارها به دســت اوســت. این حقیقت 
برهــان می فهمــد،  بــا  عاقــل  انســان  را  دیدنــی  و  یافتنــی 
عارف می بینــد و کافــر پــس از دنیا در حــال عذاب مشــاهده 

می کند...«
از آنجایــی کــه دل بســتن به علــل ظاهــری و اســباب مادی 
همیشــه با راه رهایی و نجات همراه نیســت بــه دنبال خود 
ناامیــدی را بــه همــراه دارد. مؤمــن به خــدا، یــأس را گناهی 
بزرگ می پندارد که با  ایمان به رحمت الهی ســازگار نیست. 
»ال تیأســوا مــن روح اهلل انــه الییــأس مــن روح اهلل اال القــوم 
الکافرون«. »نه تنهــا کافر از رحمت حق آیس و یائس اســت 
بلکــه یــأس از رحمــت الهــی کفر اســت زیــرا ایــن اعتقــاد که 
در جهان کســی نیســت کــه بتوانــد نیــاز او را برطــرف کند به 
گر یأس او به  معنای نفی مبدأ ازلی و قادر مطلق اســت البته ا
فقدان شایســتگی خود او بازگــردد یعنی باور کنــد که او الیق 
نجات نیســت محذور کفر اعتقــادی را ندارد ولــی باید بداند 
که قــدرت ازلی توان  بخشــیدن اصــل قابلیــت را دارد، چون 
عطــای او مشــروط بــه قابلیــت نیســت بلکــه اصــل قابلیت 

مشروط به عطای اوست.«
او خــدا را پــروردگاری رحیــم و لطیــف می داند کــه بندگانش 
را با ســر انگشــت لطف و رحمــت خــود اداره می کند و بــه آنها 
از جایی کــه گمــان نمی کننــد روزی می رســاند. »اهلل لطیف 
بعباده یرزق من یشــاء و هو القوی العزیز« چنان که یوســِف 
پیغمبــر را از قعــر چــاه و از ظلمت زنــدان رهایی بخشــید و به 

اوج سروری و عزت رسانید.

     در میان بیم و امید
اعتقاد به قیامت و یاد معاد از بهترین محرک های انسان در 
جهت کسب رضایت الهی اســت. مؤمن به معاد می کوشد با 
انجام عمل صالح، مسیر خشنودی خدا را طی کند تا تحقق 
وعده هــای الهــی را نصیــب خــود نمایــد. از طرفــی اعتقــاد 
به معاد و پاســخ گو بودن انســان در پیشــگاه عــدل الهی، او 
را مســئول و مراقــب اعمــال خویــش می ســازد. »در ســوره 
مبارکــه حمــد، در کنار رحمــت الهی ســخن از مالکیــت »یوم 
گر  الدین« اســت تا انســان ها را بیــن خوف و رجــا بپرورانــد. ا
خدای ســبحان تنها به عنــوان رحمان و رحیم معرفی شــود 
و همواره ســخن از رحمــت حق باشــد، زمینه تجــری و غرور 
گر خدای رحمان و رحیم با صفت  انسان فراهم می شود اما ا
»مالک یوم الدین« نیز شــناخته شــود انســان در میان بیم و 
امید حرکــت می کند؛ زیــرا می دانــد روز پاداش، هم بهشــتی 
سراســر رحمت دارد و هم جهنمی سوزان که هیچ رحمتی در 

آن نیست: »دار لیس فیها رحمه«.
برتــر از همــه اینهــا، امیــد بــه لقــای خدا اســت کــه انســان را 
از تنگنــای زندگــی مــادی بــه ســوی عالمــی برتــر و جاودانه 
ســوق می دهد و او را بر آن می دارد تا خود را آماده و شایســته 
وصل الهــی نماید. خداوند نیــز مؤمنان را بــه لقایش امیدوار 

اعتقاد به قیامت و 
ین  یاد معاد از بهتر
محرک های انسان 

در جهت کسب 
رضایت الهی 

است. مؤمن به 
معاد می کوشد 
با انجام عمل 
صالح، مسیر 

خشنودی خدا را 
طی کند تا تحقق 

وعده های الهی 
را نصیب خود 

نماید. از طرفی 
اعتقاد به معاد 

و پاسخ گو بودن 
انسان در پیشگاه 

عدل الهی، او را 
مسئول و مراقب 
یش  اعمال خو

می سازد
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می کنــد: »مــن کان یرجــو لقــاء اهلل فــان اجــل اهلل الت و هــو 
الســمیع العلیم« کســی که به دیدار خداوند امید دارد، بداند 

که اجل او از سوی خدا آمدنی است و او شنوای داناست.
آرزوی لقــای الهی و اشــتیاق بــه دیــدار خداوند، چنــان امید 
را در دل هــای مؤمنــان زنــده می کنــد کــه آنــان را بــه غلبه بر 
دشــمن و پیروزی بــر آنهــا می رســاند. »...کم من فئــه قلیله 
غلبت فئــه کثیره بــه اذن اهلل...« در ســایه اعتقاد بــه معاد، 
کوتــاه و رنج هــا و ســختی ها زودگــذر اســت.  زندگــی دنیــا 
معادباوران، مصائب زندگی را امتحان هــای الهی می دانند 
که صبر و تحمل در برابر آن رشــد، کمال و پــاداش الهی را به 
دنبال خواهد داشــت. بنابر این باور، حتی در اوج سختی ها 
و بالیــا، امید به گشــایش و نجات وجــود دارد. »عنــد تناهی 
ج« هنگامــی کــه بــال بــه نهایــت می رســد  البــالء یکــون الفــر

خ می دهد. گشایش ر
اینکــه عالــم طبیعت بــر اســاس نظــام عّلــی و معلولــی اداره 
می شــود دلیل بر آن نیســت که همــه علت هــا در علل مادی 
خالصه می شــود. عللــی برتر از علل مــادی وجــود دارد که در 
طول عوامل مــادی در ایجــاد معلولشــان تأثیرگذارند. »این 
گونه از علل ناشــناخته، گاهی در ردیف علت های فاعلی اند 

و زمانی در سلسله علت های قابلی.«

     در انتظار نصرت
ایمــان بــه علــل معنــوی و امدادهای غیبی ســبب می شــود 
و  مطمئــن  الهــی،  نصــرت  انتظــار  در  همــواره  انســان 
کــه تعــداد مســلمانان  امیــدوار باشــد. هماننــد جنــگ بــدر 
کمتــر ولــی امیدشــان تنهــا بــه  و تجهیزاتشــان از دشــمن 
گروهــی از  امدادهــای الهــی بــود. خداونــد نیــز آنــان را بــا 
فرشــتگان، یاری و و قلبشان را مطمئن ســاخت. »َو ما َجَعَلُه 
 ِمــْن ِعْنِد 

َ
ْصُر ِإاّل  ُبْشــری َو ِلَتْطَمِئــّنَ ِبــِه ُقُلوُبُکْم َو َمــا الّنَ

َ
اهلُل ِإاّل

اهلِل...« تفکــر و تعمــق در ایــن حــوادث و ماننــد آن، مــدد و 
نصرت الهــی را نزدیــک می نمایانــد و باور بــه آن، نــور امید و 
روح زندگــی را در تاریکی های دنیــا و مرداب هــای آن جاری 
می کند. کســی که درطبیعت جز علل و اسباب مشاهده پذیر 
مــاّدی نمی بینــد، قــادر بــه فهم ایــن نکته نیســت کــه مبدأ 
حکیمــی کــه ســرتاپای کار او حکیمانــه اســت، بســاط عالم 
کــرده وکارگــردان صحنــه هســتی اســت و آنچــه واقــع  را برپا
می شــود همــه بــه اذن و اراده اوســت. ایــن نــگاه معیــوِب 
تجربه زده، ســهم و مجالــی برای نیایــش و دعا و نمــاز برای 
ع امــور طبیعی باقــی نمی گــذارد و همه  تغییر حــوادث و وقــو
چیــز را مرهــون تحقــق اتفاقــی و شانســی اســباب طبیعــی 
و مــادی می دانــد امــا نــگاه ســالم بــه هســتی، طبیعــت را 
خلقت دانســته و درکنار اســباب طبیعــی به اســباب معنوی 
و فراطبیعــی نیــز بــاور دارد. ابــن ســینا در انتقــاد بــه کســانی 
کــه بــا اتــکا بــه عقالنیــت محــض فلســفی می خواهنــد تأثیر 
امــوری نظیــر نمــاِز استســقاء، دعــا، صدقــه و... را در بارش 
ّنأ کثر مــا یقّر به 

َ
بــاران انکارکنند، چنیــن می گویــد: »و اعلــم أ

ع إلیــه و یقول بــه فهوحّقٌ و إّنمــا یدفعه هؤالء  الجمهــورَو یْفَز
المتشــّبهه بالفالســفه جهاًل منهــم به علــل هو أســبابه...«. 
مــراد ابن ســینا آن اســت که گمــان مبــر این گونه افــراد طعم 

حکمــت و فلســفه الهــی راچشــیده باشــند. اینهــا حقیقتــًا 
فیلســوف و حکیم نیســتند، بلکــه به نــاروا و بی مایــه تظاهر 
به فیلســوفی می نماینــد، زیــرا از عّلت های واقعی و اســباب 
حقیقی ایــن رخدادهــا بی خبرنــد. همانند قارون کــه ثروت 
و توفیــق خویــش را تنها مرهــون تــالش و زحمــت و دانش و 
تعقل خــود می دانســت و ســهمی بــرای خداونــد قائــل نبود 
مــا اوتیُتُه َعلــی ِعلٍم  و توحید افعالی نداشــت و می گفــت: »ِاّنَ
ِعندی.« جزای این خودمحوری و نادیده گرفتن تأثیر الهی 
آن شــد کــه: »َفَخَســفنا ِبــِه و ِبــداِرِه ااَلرض« نــگاه قارونی به 
ثروت اندوزی و موفقیت اقتصادی محدود نمی شود، بلکه 
این منطق هرکجا باشــد آثــار زیان بار خود را خواهد داشــت، 
چنان که ایــن کوته نظــری و خودمداری مخصــوص قارون 
نبــود بلکــه طبــِع آلــوده خودباورانــی کــه اعتمــاد بــه فیــض 
و اّتــکال بر َفــوز واّتــکای به امــداد الهــی را رها کــرده و فقط از 
اعتماد به نفــس یــاد می کنند چنیــن گرایش ناصوابــی را به 

همراه دارد.

     ظهور موعود
اعتقاد به ظهور منجی در آخرالزمــان نمونه دیگری از ایمان 
به غیب اســت که روحیه انتظار را در فــرد و جامعه زنده نگه 
می دارد و ســبب امید و حرکت در جامعه می گــردد. بر مبنای 
کــرم صلــی )ص(،  تعالیــم اســالم و فرمایش هــای پیامبــر ا
منجــی آخرالزمــان، تنهــا مهــدی آل محمــد ســالم اهلل علیه 

است و انتظارش برترین اعمال است. 
»...حقیقــت انتظــار کــه از اعظــم عبــادات اســت بــا امیــد، 
هماهنــگ و از آرزوی خــام، منــزه اســت. قرآن کریــم ضمــن 
ماِنیُکْم 

َ
امضاء و تأیید رجاء، امنیه را خرافه می داند »َلیَس ِبأ

ْهــِل اْلِکتاِب َمــْن یْعَمْل ُســوءًا یْجَز ِبــِه َو ال یِجْد َلُه 
َ
ماِنی أ

َ
َو ال أ

ِمْن ُدوِن اهلِل َوِلیا َو ال َنصیرًا« امنیه همــان آرزوی ناپخته ای 
است که با مبادی آن همراه نیست اما امید میوه قابل نضج 
اســت که با مقدمات پختگی آمیخته اســت، همچون امید 
مادری به رشــد و بالندگی کودکش. چنین کسی بر اثر همان 
امید در شیردادن و ســایر مراقبت های الزم کوتاهی نمی کند 
و باغبانی کــه به رشــد و بالندگی نهــال خویش امیــد دارد در 
غرس، هــرس، آبیــاری و نگهــداری آن قصــور روا نمی دارد، 
همانطــور که نبــی اعظم اســالم )ص( فرمــود: »االمل رحمه 
المتی. لو ال االمل ما رضعت والدها و ال غرس غارس شجرا«.

غالبــًا محرومیــِن از چنیــن بــاوری، پایانــی مبهــم، تاریک و 
کــی متصور هســتند در  یــأس آور بــرای زندگی در ایــن کره خا
حالی که مؤمنان به آن، ظهور موعود را وعده الهی می دانند 
که قطعــًا محقــق خواهد شــد و آینــده ای روشــن را برایشــان 
رقم خواهد زد. این روح امید و وثوق بــه نصرت خدای واال، 
گوهر گران بهایی اســت کــه تمام انبیــاء و اولیــاء در حفظ آن 
کوشیده اند، آن چنان که هر پیامبری نسبت به پیامبر پس 
از خویــش بشــارت داده اســت. ثمــره ایــن بشــارت ها همانا 
تقویت امید و طرد یأس و دل مردگی از قلوب مشتاقان است 
و آنــگاه امتــی که چنیــن امیــدوار باشــد و بدانــد کــه خداوند 
ناصر و ظهیر او اســت در عمل به وظیفه اش سستی نخواهد 

کرد.     

ایمان به علل 
معنوی و 

امدادهای غیبی 
سبب می شود 
انسان همواره 

در انتظار نصرت 
الهی، مطمئن و 
امیدوار باشد. 
همانند جنگ 
بدر که تعداد 

مسلمانان و 
تجهیزاتشان از 

دشمن کمتر ولی 
امیدشان تنها به 
امدادهای الهی 

بود
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برپا دار؛ چرا که حسنات، سیئات و آثار آنها را از بین می برند؛ 
این تذّکــری اســت برای کســانی کــه اهــل تذّکرند )آیــه 114 
ســوره مبارکه هــود(« و فرمــود: ای علــی! آن خدایــی که مرا 
به حق مبعوث کــرده و بشــیر و نذیرم قــرار داده یکی از شــما 
کــه برمی خیزد بــرای وضــو گرفتــن، گناهانــش از جوارحش 
می ریــزد، و وقتی بــه روی خــود و به قلــب خــود متوجه خدا 
می شود از نمازش کنار نمی رود مگر آنکه از گناهانش چیزی 
گر  ک می شــود و ا نمی مانــد و ماننــد روزی کــه متولد شــده پا
کــش می کند،  بیــن هــر دو نمــاز گناهــی بکند نمــاز بعــدی پا
آنــگاه نمازهــای پنجگانه را شــمرد و بعــد فرمود: یــا علی جز 
این نیســت که نمازهای پنجگانه برای امــت من حکم نهر 
جاری را دارد که در خانه آنها واقع باشــد، حال چگونه است 
وضع کســی که بدنش آلودگی داشــته باشــد، و خود را روزی 
پنج نوبت در آن آب بشــوید؟ نمازهای پنجگانه هم به خدا 

سوگند برای امت من همین حکم را دارد«.
البته در حدیث دیگری آمده اســت کــه امیدبخش ترین آیه 
قرآن، آیه 48 سوره مبارکه »نساء« است که خداوند فرموده 
ْن ُیْشــَرَک ِبِه َو َیْغِفُر ما ُدوَن ذِلَک ِلَمْن 

َ
اســت: »ِإّنَ اهلَل الَیْغِفُر أ

َیشاُء؛ همانا خداوند هرگز شرک را نمی بخشد و پائین تر از آن 
را برای هر کس که بخواهد می بخشــد«. چــه امیدی از این 
بیشــتر که انســان بداند هر گاه پای او بلغزد یا هوی و هوس 
ع در پیشــگاه الهــی می توانــد  بــر او چیــره شــود، نمــاز و تضــر
گر هنگام نماز  انســان را از عذاب الهی مصون بدارد، چرا که ا
نســبت به اعمال گذشــته پشــیمان باشــد گناه او بخشــوده 

ک می شود.      می شود و ظلمت و تاریکی اش از قلب او پا

روزی امام علــی)ع( رو به ســوی مــردم کرد و فرمــود: »به 
نظــر شــما امیــد بخش تریــن آیه قــرآن کــدام آیه اســت؟« 
بعضی گفتند: آیه 48 سوره مبارکه »نســاء« که می فرماید »ِإّنَ اهلَل 
ن ُیْشــَرَک ِبِه َوَیْغِفُر َما ُدوَن َذِلَک ِلَمن َیَشاء؛ همانا خدا این 

َ
اَل َیْغِفُر أ

]گناه[ را که به او شــرک ورزیده شــود نمی آمرزد و غیــر از آن را برای 
هر که بخواهد می آمــرزد«. امام علی)ع( فرمودند: »خوب اســت، 

ولی آنچه من می خواهم نیست«.
بعضی به آیه 110 ســوره مبارکه »نســاء« اشــاره کردند و گفتند: امید بخش ترین آیه قرآن این 
ْو َیْظِلْم َنْفَســُه ُثّمَ َیْســَتْغِفِر اهلَل َیِجِد اهلَل َغُفورًا َرحیمًا؛ و هر که کار 

َ
آیه است »َو َمْن َیْعَمْل ُســوءًا أ

بدی یا به خود ستم کند، ســپس از خدا آمرزش طلبد خدا را آمرزنده و مهربان خواهد یافت«؛ 
امام علی)ع( فرمود: »خوب است، ولی آنچه را می خواهم نیست«.

ْســَرُفوا 
َ
ِذیَن أ

َ
بعضی دیگر گفتند: آیه 53 ســوره مبارکه »زمر« کــه می فرماید: »ُقْل َیــا ِعَباِدَی اّل

ِحیُم؛  ُه ُهــَو اْلَغُفــوُر الّرَ ُنــوَب َجِمیًعــا ِإّنَ
ُ

ْحَمــِة اهلِل ِإّنَ اهلَل َیْغِفــُر الّذ نُفِســِهْم اَل َتْقَنُطــوا ِمــن ّرَ
َ
َعَلــی أ

بگو ای بنــدگان من که دراثــر گناه، بر خویشــتن زیــاده روی کرده اید، از رحمــت خدا مأیوس 
نشــوید در حقیقت خدا همه گناهان را می آمرزد کــه او خود آمرزنده مهربان اســت«. حضرت 

امیرالمؤمنین)ع( فرمود: »خوب است، اما آنچه می خواهم نیست!«.
ْنُفَســُهْم َذَکُروا اهلَل َفاْســَتْغَفُروا 

َ
ْو َظَلُموا أ

َ
ِذیــَن ِإذا َفَعُلوا فاِحَشــًة أ

َ
بعضی دیگر گفتند که آیــه »و اّل

 اهلُل؛ پرهیزکاران کســانی هســتند که هنگامی که کار زشــتی 
َ

ُنــوَب ِإاّل
ُ

ِلُذُنوِبِهــْم َو َمــْن َیْغِفــُر الّذ
انجــام می دهند یا بــه خود ســتم می کننــد به یــاد خــدا می افتنــد، از گناهان خویــش آمرزش 
می طلبند و چه کســی اســت جز خدا که گناهان را بیامــرزد« امیدبخش ترین آیه قرآن اســت، 

اما حضرت امام علی)ع( فرمودند: »خوب است، ولی آنچه می خواهم نیست«.
در ایــن هنــگام مــردم از هر طــرف به ســوی امــام متوجــه شــدند و همهمــه کردند که ایشــان 
فرمودنــد: »چه خبر اســت، ای مســلمانان؟«  آنهــا گفتند: »بــه خدا ســوگند ما آیــه دیگری در 
این زمینه ســراغ نداریم«. امام علی)ع( فرمودند: »از حبیب خودم رســول خدا )ص( شنیدم 
ْیِل 

َ
هاِر َو ُزَلفــًا ِمَن الّل که فرمود: امید بخش ترین آیه قرآن این آیه اســت و اقم الصــاله َطَرَفِی الّنَ

ِکِریــَن؛ در دو طرف روز و اوایل شــب، نماز را  ا
َ

ئاِت ذِلَک ِذْکری ِللّذ ــّیِ ِإّنَ اْلَحَســناِت ُیْذِهْبَن الّسَ

امید بخش ترین آیه قرآن
حجت االسالم و المسلمین محمد محمدی ری شهری

اندیشهاندیشه
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ک قرار  گر صرفًا دیدگاه های چند متفکر اصلی را مال  ا
دهیم، خواهیــم دید که امید به صورت های بســیار 
احســاس  را  آن  برخــی  اســت.  شــده  توصیــف  مختلفــی 
دانســته اند و برخــی فعالیــت عقالنــی. برخــی آن را فضیلــت 
دیده انــد و برخــی ضعــف و یــا نقــص بشــری. عــده ای آن را 
گروهــی هدیــه ای از جانــب خــدا قلمــداد  پدیــدۀ طبیعــی و 
کرده اند.  »اطالعــات حکمت و معرفــت« نگاهی بــه این آراء 

متناقض انداخته است.
 امید در عهدین، اساســًا به معنــای توکل و اعتمــاد به خدا در 
راســتای عملی کــردن برنامــه اش برای بشــر اســت. مؤلفان 
عهد قدیــم، مفاهیمــی از این دســت را به معنی پناه جســتن 
نزد خــدا، ایمــان قلبی بــه اینکه خدا بــه وعدۀ خیــرش عمل 
خواهــد کــرد و صبورانــه منتظــر آن بــودن، بــه کار برده انــد. 
انســان می دانــد کــه باید امیــدوار باشــد، چــرا کــه خداوند به 

وعده هایش عمل خواهد کرد.
پولوس قدیس »امیــد« را به معنی انتظــار صبورانه، موقنانه 
و شــادمانه برای رســتاخیز مؤمنین و برپایــی کامل حکومت 
خداوند دانسته اســت. او بر عامل اصلی امید مذهبی، یعنی 
کید می کنــد. افعــال الهی منشــاء و زمینه  رســتاخیز مســیح تأ
امید هســتند. لوقا و پطرس واژه امید را برای اشــاره به انتظار 
حیاتی جدید در ایــن جهان و حیــات ابدی در جهــان بعدی 

به کار برده اند.

     انتظار لذت آنی
در مقابــل، نــه افالطــون و نــه ارســطو امیــد را بــا دیــن در 
نیامیخته اند و هر دو معتقد بودند که امیــد می تواند زیان بار 
باشــد. افالطون تعریــف ســاده ای از امیــد دارد: انتظــار لذت 
آتــی. او معتقد بود حــس امیــدواری، بــه واقع نوعــی لذت با 
خود بــه همــراه دارد. امــا او در مورد گرایش انســان بــه امید، 
کمی محتاط بود. تلقــی افالطون این بود که افــراد عمومًا به 
چیزی امید دارند که اتفاق نخواهد افتاد؛ از دیدگاه او یکی از 
دالیل به خطا رفتن انسان ها این اســت که »امید به سادگی 
گمراه می کنــد«. هرچند او در برخــی دیالوگ هایش، به تأیید 

امید داشتن به زندگی پس از مرگ می پردازد.
به همین منــوال، مراد ارســطو از امیــد، انتظار یــا پیش بینِی 
وقوع آینده ای مطلوب اســت. او نشــان می دهــد که قابلیت 
انسان برای امید داشتن، قرین توانایی او در یادآوری است. 
بنابر تلقی ارســطو، انســان ها از نظــر روانی دوســت دارند باور 
کنند که آنچه بدان امید دارند، قریب الوقوع اســت. درحالی 
که آنچه از آن می ترسند، بسیار نامحتمل است یا اصاًل وجود 
ندارد. بنابراین ارسطو نیز معتقد اســت که امید می تواند فرد 

را به مسیر اشتباهی بکشاند.
کوئینــاس و لوتــر همگــی بــر ارزش  گوســتین، آ فلوطیــن، آ
کرده انــد. از نظــر فلوطیــن، اســتعداد  کیــد زیــادی  امیــد، تأ
کــه  کــردن، یکــی از مهم تریــن چیزهایــی اســت  امیــد پیدا
انســان را از دیگــر موجــودات متمایــز می کنــد. فلوطیــن امید 
را »نزدیک تریــن و عزیزتریــن دارایــی روح انســان« و اولیــن 
چیــزی می دانســت کــه »خداونــد در زمیــن حاصل خیــز روح 
انســان کاشته اســت«. او امیــد را اشــتیاقی به خوبی هــا و آن 

که سرچشمۀ رودهایی 
در آنها جاری می شویم

نگاهی به تاریخچه دیدگاه  اندیشمندان غربی در باب امید

کورتیس اچ. پیترز؛ ترجمه محمد حسین کرمانشاهی
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چیزی وصــف می کند کــه انســان را به انجــام اعمــال مهم و 
ارزشمند وامی دارد. او می نویســد امید »سرچشمۀ رودهایی 
گرچه منفعت،  است که در آنها جاری می شــویم«. فلوطین ا
شــکوه، برکات و شــادکامی حاصل از امیــد را از آنجــا که مردم 
را به ســمت درست کاری ســوق می دهند، ارزشــمند می داند 
کید می کند که واالترین امید، این است: »امید و انتظار  اما تأ
کسب خیر از خدای بخشندۀ یکتا«. او می نویسد »هرگز نباید 

آنی را که به خدا امید ندارد، انسان پنداشت«.

     معطوف به خدا
گوســتین نیــز امیــدی را ارج می نهد کــه معطوف بــه خداوند  آ
باشــد. او امید را شــرط انســان بــودن نمی دانســت، اما بــر این 
باور بود که امیــد یکی از ســه ُبعد ضــروری زندگی خوب اســت 
)دو مورد دیگر ایمان و عشــق اســت(. او معتقد بــود که ایمان 
مسیحی معطوف به سعادت کاملی است که در حیات بعدی 
نصیب انسان می گردد؛ سعادتی که ناشی از حضور در پیشگاه 
خداونــد اســت. ایــن امید اســت کــه شــخص را قادر می ســازد 
رنج های زندگی دنیــوی را تحمل کند. از آنجــا که متعَلق این 
امید، سعادت در جهانی دیگر است، زندگی این جهانی هر قدر 

هم خوب یا بد باشد، تأثیری بر آن نخواهد گذاشت.
کوئیناس نیــز اهمیت مشــابهی برای امیــد مؤمنانه  تومــاس آ
قائــل اســت. او آن را »فضیلتــی الهــی« می نامــد؛ زیــرا نقــش 
محــوری در زندگــی مســیحی دارد و خــدا، هــم علــت و هــم 
مقصــود آن اســت. از نظــر او امیــد تمامــًا معطوف به ســعادت 
است، اما امید مؤمنانه معطوف به سعادتی فوق مادی است. 
هدف نهائی امیــد مؤمنانه، ابتهاج ناشــی از اتحاد بــا خداوند 
اســت. او امیــد را از پدیده هــای مشــابه آن تفکیــک می کنــد؛ 
بدین صورت که متعَلق امید، چیزی مطلوب است )بر خالف 
صرفــًا  لــذت(،  )بر خــالف  اســت  آینــده  در  چیــزی  تــرس(، 
خوش آیند نیســت و با دشواری همراه اســت )بر خالف آرزو( و 

خ دادن آن محتمل و ممکن است )بر خالف ناامیدی(. ر
او امید فی نفســه را به عنوان پیگیری موقنانه چنین هدفی 
توصیف می کنــد. امید از نظــر او هم می تواند نفســانی باشــد 
)حتــی حیوانــات هــم می تواننــد امیدهای بســیطی داشــته 
باشند( هم عقالنی. امید، مشــخصًا امید مؤمنانه، می تواند 

فرد را در راستای عمل مطابق با فضیلت و تقوی سوق دهد.

ترین فضیلت      واال
لوتر نیز معتقد بود که امید معنوی ناشــی از واالترین فضیلت 
کید او بر نقش مهمی است که امید در راستای  است. لیکن تأ
تحمــل صبورانــه دردهــا و رنج هــای زندگــی ایفــا می کنــد. او 
می نویسد: »برای آنان که به وعده خداوند باور دارند و بر آن 
پایبندند، این دنیا تحیرگاهی اســت که امید بــه یک زندگی 
مطلوب پیــش رو، ایشــان را در آن پایدار نگه مــی دارد«. او در 
حقیقــت امیــد را »دلگرمی معنــوی« تعریــف می کنــد. از نظر 
او امیــد مســیحی، صرفًا معطــوف به لــذات بدنی در بهشــت 
نیست، بلکه ناظر به تجربه کامل عدالت و بخشایش ابدی 
کید می کند که امیــد را خداونــد به وجــود آورده و  اســت. او تأ

موهبتی است از سر رحمت. 

     لذت روانی
در نقطه مقابــِل این تفســیرهای مذهبی از امیــد، تعدادی از 
ک و هیوم، فهمی  فالســفه اوایل دوران مدرن مانند هابــز، ال
روان شناسانه و مقَیدتر از امید داشــتند. هابز معتقد بود امید 
به صورت ســاده عبارت اســت از میل و اشــتیاق بــه یک چیز 
خاص، به همراه این عقیده که می توان آن چیز را به دســت 
ک امیــد را قرین با نــوع خاصی از لــذت می داند: امید  آورد. ال
آن احســاس لــذت روانی اســت کــه هــر کســی درون خودش 
می یابد؛ لذتی منبعث از تصور خوشی ای که احتمال می دهد 
در آینــده نصیــب او شــود، و ایــن خوشــی ناشــی از آن چیــزی 

است که قابلیت دل شاد کردن او را دارد.
هیوم امید را احساســی می داند کــه مســتقیمًا از تجربۀ درد یا 
لذت برمی خیــزد. او در تبیین این احســاس می گوید: »روان 
انســان به واســطه یــک غریــزه ذاتــی، تمایــل دارد تا خــود را 
بــا خوبــی پیونــد دهــد و از بــدی اجتنــاب کنــد، هرچنــد این 
خ دادنشــان به زمان  خوبی و بــدی صرفــًا در ذهن باشــند و ر
نامشــخصی در آینــده موکــول باشــد.« او امیــد را احساســی 
می داند که وقتی فرد دربــاره رویدادی لذت بخــش در آینده 
خ دادنش  می اندیشــد، برانگیخته می شــود. رویدادی کــه ر

قطعی نیست، اما محال هم نیست.
دکارت و اســپینوزا نیــز امیــد را در قالبــی طبیعت گرایانــه و 
روان شــناختی تبییــن می کننــد. البتــه اســپینوزا آن را پدیده 
پیچیده تــری می دانــد. از نظــر دکارت امیــد وقتــی ایجــاد 
کتســاب خیری یا دفع شــری تمایل  می شــود که فرد هم به ا
دارد و هم آن را شدنی و محتمل می داند. به عقیده اسپینوزا 
»امید چیزی نیســت جــز یک لــذت لغزنــده ]لذتی مقــرون با 
ناراحتی[ که برخواســته از تصــور یک چیز در آینده یا گذشــته 
اســت که مطمئــن نیســتیم چــه پیامدهایــی در پی داشــته 
باشــد«. امیــد همــواره بــا مقداری تــرس همــراه اســت؛ ترس 
از اتفاق نیفتــادِن آنچه به آن امیــد داریم. امــا از آنجا که »هر 
اتفاقــی بالضــروره نیازمند عللی اســت کــه تا آن علــل محقق 
خ نمی دهــد« امیــد داشــتن حاصل  نشــوند، آن اتفــاق هــم ر
جهــل انســان و بــاوری اشــتباه اســت. فــردی کــه بــا دلیل و 
منطق زندگــی می کنــد، از امیــد بســتن اجتناب می کنــد؛ چرا 
که او به دنبال زندگی بر اســاس علم اســت و از شــک و گمان 

دوری می کند.
گرچه بــه صورت خــاص به مفهــوم امیــد نپرداخته  الیبنیتــز ا
کوششــی بــرای تبییــن آن نکــرده، امــا در یکــی از  و هیــچ 
دیالوگ هایــش اهمیــت آن را گوشــزد نمــوده و آن را بــا اعتقاد 
به عدالت خداونــد، قرین دانســته. او از فرد باســوادی به نام 
پولیدور ســخن می گوید که نســبت به زندگی بی اعتنا است؛ 
چرا کــه می تواند نواقــص انســان ها و کاذب بودن امیدشــان 
به اینکه تا ابد زندگی خواهند کرد را ببینــد. اما تئوفیل موفق 
گرچــه در ظاهر با  می شــود او را متقاعــد کنــد کــه ایــن جهــان ا
شــرور و کاســتی هایی همــراه اســت، لیکــن بهتریــن جهــان 
ممکن است. در نتیجه چنین باوری، پولیدور از بی تفاوتی و 
ناامیدی نجات پیدا کرده و به انجام فعالیت های سودمند، 
شــوق و انگیزه می یابد. الیبنیتــز در این دیالوگ معتقد اســت 
فردی که به دلیل زشتی های این جهان به ناامیدی رسیده، 

 امید همواره با 
مقداری ترس 

همراه است؛ ترس 
از اتفاق نیفتادِن 
آنچه به آن امید 

یم. اما از آنجا  دار
که »هر اتفاقی 

بالضروره نیازمند 
عللی است که تا 

آن علل محقق 
نشوند، آن اتفاق 
هم رخ نمی دهد« 

امید داشتن 
حاصل جهل 

انسان و باوری 
اشتباه است. 

فردی که با دلیل 
و منطق زندگی 
می کند، از امید 
بستن اجتناب 

می کند؛ چرا که او 
به دنبال زندگی بر 
اساس علم است 
و از شک و گمان 

دوری می کند
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اندیشه

انگیزه شــرکت در فعالیت های ارزشــمند را از دســت می دهد. 
گر انســان یقین نداشــته باشــد که همه چیز در این جهان به  ا
درستی توسط خدایی خیرخواه مقدر شده، انگیزه ای برایش 
باقــی نمی ماند کــه برای رســیدن بــه مطلوبــی تــالش کند یا 

انتظار داشته باشد در جهان دیگری به آن برسد.

     کمال حقیقی بشریت
گرچــه تالشــی  کــه ا متفکرانــی در قــرن هجدهــم بوده انــد 
جهــت بررســی ماهیت امیــد بــه عمــل نیاوردنــد، توصیفات 
ح های دقیقــی از مطلوب هــا و بنیان هــای امیــِد بــه  و شــر
پیشــرفت بشــر در ایــن جهــان ارائــه دادنــد. قدیس پیــر، آنه 
رابرت تارگــو، گاتهولد لســینگ و آنتونی نیــکالس دی کندرا 
همگی دیدگاه خوش بینانه ای از آینده بشــری ارائه دادند. 
قدیس پیــر برنامه های مشــخصی جهــت اصــالح در دولت، 
اقتصاد، نظام مالی و آمــوزش و پرورش تهیه کرد )مهم ترین 
پیشــنهاد او ایــن بــود کــه اتحــادی از دولت هــا شــکل بگیرد 
تا بــرای رفــع اختالفــات، دیگر نیــازی بــه جنگ نباشــد(. اما 
در بــن و بنیــان ایــن برنامه هــا، ایــن اعتقــاد قــرار داشــت که 
بشــریت در حــال پیشــرفت در حیطــه دانــش و حکومــت 
است. او اظهار داشت که پیشــرفت بشریت، قرین پیشرفت 
آحاد انسان هاســت و تنها در این زمان اســت که بشــر خواهد 
ج شــود. از نظر  توانســت از دوران طفولیــت عقالنی خــود خار
او بزرگ تریــن مانــع پیشــرفت، جنگ هــا، خرافه پرســتی و 

حسادت رهبران ملت ها به یکدیگر است.
تارگو با تحلیلی که از توانایی های ویژه انســان ارائه می دهد، 
از مثبت اندیشی خود دفاع می کند. از نظر او توانایی انسان در 
آموختن تجربه های جدید، به عالوه قابلیت انتقال دانش از 

راه زبان به نسل های بعد، پیشرفت بشر را تضمین می کند.
کــه بشــریت بی شــک پیشــرفت  کیــد می کنــد  لســینگ تأ
خواهد کرد. انســان ها به جایی خواهند رســید کــه کار خوب 
را صرفــًا به ایــن دلیــل انجــام می دهند کــه کاِر خوب اســت. 
آنچه این پیش بینی را در نظر لســینگ قطعــی می کند، قوه 
تعقل، قابلیــت یادگیری و اراده خودمختار انســان اســت. او 
می نویســد: »نه! آن روز خواهد آمــد! آن روز یقینًا خواهد آمد! 
دوران کمــال، زمانه ای که انســان ها... کار درســت را انجام 

می دهند، چون که آن کار درست است«.
اثر مهم دی کندرا انــگاره ای برای تصویر تاریخی پیشــرفت 
ذهن بشــر در ســال 1794 منتشــر شــد )یعنــی تنها یک ســال 
پس از کتاب دیــن در محــدودۀ عقل تنهای کانــت که منبع 
اصلــی دیدگاه هــای او در باب امید اســت(. دی کنــدرا نقش 
ح  »امیدها«یــی خــاص در پیشــرفت بشــر را ایــن طــور شــر
می دهــد: »امیدهــای مــا بــرای وضعیــت آیندۀ نســل بشــر را 
می توان ذیل سه عنوان مهم دسته بندی کرد: از بین رفتن 
نابرابــری میان ملت هــا، گســترش برابــری درون هــر ملت و 

کمال حقیقی بشریت.«
کنــدرا ایــن اهــداف را صرفــًا رؤیاهــا و آرزوهــای بشــر  دی 
نمی دانســت. او کاماًل انتظار داشت بشــر به اینها دست یابد؛ 
که مطالعه تاریخ نشــان می دهد ما تا بــه همین جا چقدر  چرا
جلو آمدیم و همچنین عقالنیت بشر، پیشرفت های بعدی را 

تضمین می کند. دی کندرا امید را انتظــاری یقینی و عقالنی 
می دانســت که بــر پایــه تجربــه مــا از گذشــته و بــر درک مــا از 
انسان و جهان بنا شده است. آنچه بشر در طول تاریخ بدان 

خواهد رسید، مسحور کننده است.
 

     عمق فانی بودن
امید طی دو قرن گذشته در بســیاری از مکتوبات مورد توجه 
کیــد می کنــد آنچــه درمــورد امید  قرارگرفتــه اســت. هیدگــر تأ
اهمیت دارد، متعَلق آن نیســت، بلکه آن حالتی اســت که بر 
فرد به هنگام امید داشتن واقع می شــود: »مشخصه امید به 
عنوان یــک حال، ابتدائــًا در امید بــه مثابه بــرای -خود- به 
چیزی- امید داشتن نهفته است. شــخص امیدوار خود را با 
خودش در امید وارد می کند و خود را با آنچه به آن امید دارد، 
مواجــه می ســازد. امیــد یکــی از ابعــاد وجــودی حیــات آدمی 

است که عمق فانی بودن ما را آشکار می نماید.
کید مارســل بر ارزش واالی امید اســت. او امیــد را از آرزوها،  تأ
امیال و رؤیاهای خاصی تمایز می دهد. مارسل امید را بیشتر 
یــک نگــرش متافیزیکــِی مبنایــی می دانــد: »امیــد عبــارت 
اســت از اظهــار آن چیــزی کــه در کنــه هســتی نهفتــه و ورای 
تمــام محاســبات و اطالعــات و احصائــات اســت؛ آن مبــداء 
گرچه  اســرارآمیزی اســت کــه با من دســت بــه یکــی کــرده و ا
گر من چیزی را حقیقتًا  کاری عملی از دستش برنمی آید، اما ا
با تمام وجــودم بخواهــم و الیــِق خواســتِن آن باشــم، او هم 

همان را می خواهد که من می خواهم.«
مارسل معتقد است که امید، یک گشایش بنیادین به وجود 
و آینده روشن آن است. سمت و سوی امید، رو به موضوعات 
و اهداف متعین و محدود نیســت و ربطی به مثبت اندیشــی 
ســطحی ندارد. می توانیــم بگوییم امیــد، یک بــاور بنیادین 
اســت کــه وقتــی فــرد از چنــگال ناامیــدی می گریــزد و بــر این 

عقیده پافشاری می کند که حقیقت زیباست، بروز می کند.
اریــک فــروم نیــز امیــد را یکــی از عناصر ذاتــی ســاختار حیات 
دانســته )دو عنصــر دیگــر ایمــان و شــکیبایی اســت(. بدون 
امید، انســان رو بــه مرگ مــی رود. از نظــر او امید، حــد فاصل 
میان عمل گرایــی غیرواقع گرایانه ]افراطی[ و انفعال اســت: 
»امیــد درســت شــبیه ببری اســت کــه در کمیــن اســت و تنها 
موقعی می جهــد که زمانش رســیده باشــد. نــه اصالح طلبی 
بدبینانه و نه تنــدروی ماجراجویانــه، هیچ کــدام جلوه امید 
نیستند. امید یعنی در هر لحظه آماده آن اتفاق خوبی باشی 
خ  گــر در طــول زندگــی ات هم ر خ نــداده، و حتــی ا کــه هنــوز ر

نداد، ناامید نشوی.«
زیــرا  می کنــد؛  تفکیــک  مثبت اندیشــی  از  را  امیــد  او 
مثبت اندیشی جزء مسائلی نیســت که بشر خیلی با آن درگیر 
باشد. اما وقتی کسی امید دارد، »به توانایی اش در رهاشدن 
از اوضاع پیچیده و مهلکی که خودش به وجود آورده، ایمان 
دارد«. در طــول تاریــخ، افــراد امیــدوار در مواجهــه با مســائل 
وخیمی که بشــر بــا آن مواجه اســت، بیشــترین جدیــت را به 
ج داده انــد و از راهــی منطقــی و واقع گرایانــه، مجدانه در  خر
حل آنها کوشــیده اند. امید یعنی احســاس گشــودگی و تعهد 

نسبت به زندگی و پیشرفت.     

 امید، یک 
گشایش بنیادین 
به وجود و آینده 
روشن آن است. 

سمت و سوی 
امید، رو به 

موضوعات و 
اهداف متعین و 
محدود نیست و 
ربطی به مثبت 

اندیشی سطحی 
ندارد. می توانیم 

ییم امید، یک  بگو
باور بنیادین است 

که وقتی فرد از 
چنگال ناامیدی 
یزد و بر این  می گر
عقیده پافشاری 

می کند که حقیقت 
یباست، بروز  ز

می کند



کودکی سـری  در این بخش از »مهر و ماه« با یادآوری داسـتان های دوران 
بـه راویـان دوسـت داشـتنی قصه هـای شـیرین قدیمـی زده ایـم که بـا تاش 
فـراوان خاطراتـی بـس شـیرین تر از قنـد را برایمـان یـه یـادگار گذاردند. باقی 
کـودکان بـه  کـردن  مطالـب ایـن بخـش بـه راهكارهایـی بـرای عاقه منـد 
قصه گویی، معرفی انیمیشـن »آخرین داسـتان« و نگاه طنازانه خبرنگاران 

و طنزپـردازان بـه موضـوع آلودگـی هوا اختصـاص دارد.

فرهنگ و هنر
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راویان خوش سخن و طوطیان شکرشکن
کودکان 10 فایده قصه گویی برای 
راحت الحلقوم ُسرب اندود، دود
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کــه در دهــه چهــل داستان نویســی ایــران در  در شــرایطی 
اختیار نویســندگانی بود که علقه چپ گرایی داشــتند شــهید 
مطهــری به عنــوان یــک شــخصیت حــوزوی وارد عرصــه 
داســتان شــد و این کتاب را نوشــت. در شــرایطی که جامعه 
مذهبی به دلیل فضای نامطلــوب ادبیات و هنر از آن فاصله 
گرفته بودند ایــن کتاب چنان مــورد توجه بســیاری از مردم 
کنــون مخاطب خود را دارد.  جامعه آن روز قرار گرفت که تا ا
»داستان راســتان« مجموعه ای از داستان های کوتاه است 
که درباره زندگی بزرگان دینی در اســالم نوشــته شــده است. 
کتاب شــامل دو جلد اســت که در هر جلد آن 75 داســتان به 
رشــته تحریر در آمــده اســت. منابع داســتان های کتــاب، از 
کتب احادیث، تواریخ و ســیره اســت و با قلمی ســاده و مفید 
به صــورت حکایت و داســتان براســاس واقعیت بیان شــده 
است. داســتان راســتان به عنوان یک اثر برجسته ایرانی در 

سال 1344 برنده جایزه یونسکو شده است.
شــهید مطهری درباره اتفاقی کــه باعث نــگارش این کتاب 
شــد می گویــد: »در یکــی از جلســات هیــات تحریریه شــرکت 
انتشــار« یکــی از اعضــای محتــرم پیشــنهاد کــرد کــه خــوب 
اســت کتابی اخالقی و تربیتی نگارش یابد ولی نه به صورت 
»بیــان« بلکــه بــه صــورت حکایــت و »داســتان«، آن هم نه 
داســتان های جعلــی و خیالی بلکــه داســتان های حقیقی و 
واقعی که در کتــب اخبار و احادیــث یا کتب تواریــخ و تراجم 
ح احوال( ضبط شده اســت. این پیشــنهاد مورد قبول  )شــر
هیــات واقــع شــد. ســهمی کــه اینجانــب دارد این اســت که 
بیــش از ســایر اعضــا ایــن فکــر در نظــرم مقبــول و پســندیده 
آمــد و همــان وقــت تعهــد کــردم کــه ایــن وظیفــه را انجــام 
کنــون مشــاهده می فرماییــد مولــود آن  کــه ا دهــم. اثــری 
پیشــنهاد و آن تعهد اســت.... در مدتی که مشغول نگارش 
یــا چــاپ ایــن داســتان ها بــودم، بعضــی از دوســتان ضمــن 
تحســین و اعتراف به ســودمندی ایــن کتــاب، از اینکه من 
کارهای بــه عقیــده آنهــا مهم تــر و الزم تــر خــود را موقتــًا کنار 
گذاشــته و به ایــن کار پرداختــه ام، اظهار تأســف می کردند و 
مالمتــم می نمودند که چــرا چندیــن تألیف علمی مهــم را در 
رشــته های مختلــف به یــک ســو گذاشــته ام و به چنیــن کار 
ســاده ای پرداخته ام. حتــی بعضی پیشــنهاد کردند که حاال 
که زحمــت ایــن کار را کشــیده ای پــس الاقل به نــام خودت 
منتشــر نکن! مــن گفتم چــرا؟ مگــر چــه عیبــی دارد؟ گفتند 
اثری که به نام تو منتشر می شــود الاقل باید در ردیف همان 

اصول فلسفه باشد، این کار برای تو کوچک است.«

     پدر ادبیات کودک 
مهــدی آذریــزدی را پــدر ادبیــات 
نــام  ایــران  کودک ونوجــوان 
کتــاب »قصه هــای  گذاشــته اند. 
خــوب بــرای بچه هــای خــوب« 
مشــهورترین اثــر ایــن نویســنده 
اســت. شــاید ندانید که آذریزدی در روزگار کودکی در آرزوی 
باســواد شــدن و مدرســه رفتــن بــود امــا شــرایط زندگــی او را 
مجبور کرد به کار مشــغول شــود. با این حال یک اتفاق او را 

از دیربــاز در افســانه های کهــن شــهرزادی بــوده اســت کــه بــا قصه هایش توانســته 
پادشــاه ســرکش و خون ریز وقت را ســر به راه کند به طوری که قصه هایش بــه هزار و 
یک شب مشهور شــد. در دوران حاضر که عصر تکنولوژی، انفجار اطالعات، فضای مجازی 
و شــبکه های اجتماعی اســت همچنــان قصه گویــی در میان مردم رایج اســت هر چند شــاید 
کمی شــکل آن عوض شــده باشــد. در این گزارش می خواهیم چنــد نفری که از ســالیان قبل 
کنون به قصه گویی مشــهور شــده اند را معرفی کنیم. هرچند برخی از آنها از دنیا رفته اند اما  تا

همچنان آثارشان در میان مردم محبوب است و کاربرد دارد.

     داستان راستان
گر شهید مرتضی مطهری را به عنوان یکی از عالمان و سخنوران  ا
مشــهور قبل از انقالب به یاد داشــته باشــید می دانید کــه کتابی از 
وی در حــوزه داســتان و قصه به جــا مانده اســت به نام »داســتان 

راستان«. 

راویان خوش سخن
و طوطیان شکرشکن

قدم زدن با قصه گوهای دیروز و امروز

قصه گویـی در گذشـته کـه رادیـو و تلویزیـون بـه بـازار نیامـده بـود بهتریـن ابـزار 
سـرگرم کـردن اعضـای خانـواده  خصوصـا کـودکان در شـب های بلند زمسـتان 
بـود. مادربزرگ هـا و پدربزرگ هـا داسـتان ها و وقایعـی را کـه شـنیده یـا دیـده بودنـد بـا 
شیوه ای دلچسب و هیجان انگیز برای اهل خانواده حکایت می کردند تا شب به نیمه 
برسد. به بهانه شب های بلند زمستانی سراغ کسانی رفتیم که در ذهن عامه مردم به 

قصه گویـی شـهرت دارنـد.  
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به عرصه کتــاب آورد و آذریزدی از این اتفاق اســتفاده کرد و 
کارش را در زمینه نویسندگی آغاز کرد.

گرد چاپخانه بود با دیدن و   او در  35 سالگی در حالی که شــا
مطالعه قصه های کلیله و دمنه به فکر بازنویسی قصه های 
ایــن مجموعــه معــروف و کهن بــرای کــودکان شــد و همین 
آشــنایی و مطالعه این اثر تاریخی جرقه نوشتن »قصه های 
خــوب بــرای بچه های خــوب« شــد کــه وی را مشــهورترین 
نویســنده و قصه گوی کودکان کرد. او در ایــن راه پنج کتاب 
در مجموعــه »قصه هــای خــوب بــرای بچه هــای خــوب« 
کوچک تــر در مجموعــه »قصه هــای تــازه از  کتــاب  و پنــج 

کتاب های کهن« منتشر کرد.
کنون بیست و ســه عنوان کتاب از او منتشــر شده است. از   تا
جمله آثار انتشــار یافته از آذریــزدی می توان بــه »قصه های 
تــازه از کتاب هــای کهــن، گربه ناقــال، گربــه تنبــل، مثنوی 
تصحیــح  و  ســاده  قصه هــای  مجموعــه  بچه هــا،  بــرای 
مثنــوی بــرای بزرگســاالن، حکایــت منظومــی به نام »شــعر 
قند و عســل« و همچنین دو کتاب آموزشــی به نام خودآموز 

عکاسی و خودآموز شطرنج« اشاره کرد. 
مهــدی آذریــزدی در ســال 1343 بــه ســبب نــگارش کتاب 
»قصه های خوب برای بچه های خوب« از ســوی »سازمان 
جهانی یونســکو« بــه دریافت جایــزه نائل آمــد. کتاب های 
وی از طرف »شــورای کتاب کودک« نیز کتاب برگزیده سال 
شــده اند. او در ســال 1379 به سبب نگاشــتن داستان های 

قرآنی و دینی، »خادم قرآن« نیز شناخته شد.

     عمو روحانی قصه گو
دهــه  در  خیلی هــا  بــرای  شــاید 
یــک  کــه  بــود  عجیــب  هفتــاد 
روحانــی را در حــال قصه گویــی 
کــه واقعــًا افتاده  ببیننــد اتفاقــی 
راســتگو  حجت االســالم  و  بــود 
واقعًا برای کودکان در تلویزیون قصه می گفت. وی سال ها 
مدیریت مرکز مربی کــودکان در حوزه علمیــه و همچنین به 
مدت 35 ســال اجرای برنامه هــای متعــدد تلویزیونی برای 

کودکان را برعهده داشت. 
علــوم  تحصیــالت  پایــان  از  پــس  راســتگو  حجت االســالم 
زمینــه  در  فعالیــت  بــه  اصــول  و  فقــه  ج  خــار و  حــوزوی 
کالس های ویــژه کــودکان و برپایــی اردو پرداخت. راســتگو 
کنــون در ده ها کشــور آســیایی، آفریقایی و اروپایــی  اقدام  تا
به اجــرای برنامه برای کــودکان کرده  اســت که با اســتقبال 

خوبی نیز روبه رو شده ست.

     آقای حکایتی
 اسم قصه گوی ماست

هفتــاد  و  شــصت  دهــه  در 
برنامــه ای کودکانــه با اســم »زیر 
گنبــد کبــود« پخــش می شــد کــه 
به قصه گفتــن در فضایی خاص 
می پرداخــت.  ایــن برنامــه در فضــای یک فروشــگاه بــا نام 

فروشــگاه قصه )در ســری بعدی بازار قصه( اجرا می شد. در 
این برنامه با یک قصه، موضوعی به صورت داســتان بیان 
می شــد و وظیفه بعدی بر عهده بازیگران بــود که به نحوی 
ع را گسترش بدهند و مســأله ای که در داستان ایجاد  موضو
شــده بود را بــا کمــک آقــای حکایتی حــل کنند. شــخصیت 
اول ماجرا بهرام شــاه محمدی بــود که با نام آقــای حکایتی 
در جامعــه معــروف شــد و طــی ایــن ســال ها هــم کمتر اســم 

اصلی اش مورد توجه بود. 
ج  ایــر نویســندگی  بــا  برنامــه قصه گویــی  ایــن  اول  ســری 
کلیــد خــورد. در ســال 1368 و  طهماســب در ســال 1366 
1374 نیــز نویســندگی مجموعــه 13 و 14 قســمتی زیرگنبــد 

کبود برعهده راضیه برومند بود. 
ســری دوم در ســال 1374 ســاخته شــد و بین زمان ســاخت 
این دو ســری 8 ســال فاصله بــود. موســیقی ایــن مجموعه 
ســاخته بهــرام دهقانیــار اســت. در ســال 1392 موســیقی 
این مجموعــه بــا تنظیم جدیــد ســام وفایــی و در قالب یک 
نماهنــگ منتشــر شــد.  ســال قبــل در اختتامیــه جشــنواره 
از بهــرام  قصه گویــی مراســمی خاطره انگیــزی در تجلیــل 

شاه محمدی برگزار شد که بازتاب زیادی هم داشت.

     مردمی و دلنشین
»قصه های مجیــد« را که یادتان 
کــه  مجیــدی  همــان  هســت؟ 
مهــدی باقربیگی نقــش مجید را 
داشــت و پروین دخــت یزدانیان 
ایــن  بــود.  مادربزرگــش  هــم 
مجموعــه تلویزیونــی در زمــان پخــش خــودش مخاطبــان 
کتابــی  از  مجموعــه  کل  داشــت.  زیــادی  عالقه منــدان  و 
به همین نــام اقتبــاس شــده بود کــه اثری بــود از هوشــنگ 
ایــن  او  کشــورمان.  سرشــناس  نویســنده  مرادی کرمانــی، 
قصه را در ســال 1353 خلق کرد، داســتان پســر نوجوانی که 
همــراه با »بی بــی« پیــر زن مهربــان، زندگی می کنــد. همین 
قصه هــا، جایزه مخصوص »کتــاب برگزیده ســال 1364« را 
نصیب وی ســاخت. آقــای مرادی کرمانی تا همیــن االن که 
این گــزارش را می خوانید همچنان مشــغول نوشــتن اســت 
و فضای داســتان هایش هم مملو از نوســتالژی اســت برای 
کسانی که اهل خواندن هستند. شــاید در میان نویسندگان 
ایرانی مرادی کرمانی جزو اســتثناهایی باشــد که همچنان 
کارش را بــه روال  در مشــرب نویســندگی خــودش مانــده و 
گذشته ادامه می دهد. آثار او به زبان های آلمانی، اسپرانتو، 
انگلیسی، فرانســوی، اســپانیایی، هلندی، عربی، ارمنی و 
هندی ترجمه شده است. اما نخستین اثری که از او به زبان 
انگلیسی ترجمه شــده بود داســتان »ســماور« از »قصه های 
کــه بــرای یونیســف فرســتاده شــد. اســتفاده  مجیــد« بــود 
جامعــه،  مــردم  عامــه  رســوم  و  آداب  و  ضرب المثل هــا  از 
کاربــرد واژگان محــاوره ای و آمیختگــی نظــم و نثــر، از دیگر 
ویژگی های آثار هوشــنگ مرادی کرمانی هستند. بسیاری از 
آثار مرادی کرمانی توســط فیلمســازان ایرانی تبدیل به فیلم 

و سریال شده است.      

یزدی در  آذر
 ۳۵ سالگی 
در حالی که 

گرد چاپخانه  شا
بود با دیدن و 

مطالعه قصه های 
کلیله و دمنه به 
یسی  فکر بازنو
قصه های این 

مجموعه معروف و 
کهن برای کودکان 

شد و همین 
آشنایی و مطالعه 

یخی  این اثر تار
جرقه نوشتن 

»قصه های خوب 
برای بچه های 
خوب« شد که 

ین  وی را مشهورتر
یسنده و  نو

قصه گوی کودکان 
کرد
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می شود. قدیمی ترها قصه گفتن برای کودکان را جزعی جدا 
کــودکان می دانســتند و  نشــدنی از آداب تربیــت و ســرگرمی 
معتقد بودند که پندها و اندرزهای بسیاری سینه به سینه از 
راه تعریــف داســتان های پندآمــوز به نســل های بعــد انتقال 
میابــد. پنــد و اندرزهایــی کــه خــود راه روش درســت دیدن و 
درســت زندگی کــردن را بــه کــودکان می آموخــت. امــروزه در 
مبحــث روانشناســی نیــز اثات شــده کــه قصه گفتــن بخش 
کــودک را شــکل می دهــد.  کلــی شــخصیت  مهمــی از رشــد 
قصه گویی، ســنتی قدیمی اســت که بخش مهمی از کودکی 

اغلب ما را هم تشکیل داده است.

قصه گویی چیست؟
در ایــن روزگار که پیشــرفت تکنــوژی مهمان خانه ها شــده و 
تلویزیون، تلفن همراه و کنسول های بازی عضو عزیز و مورد 
توجه همه اعضاء خانواده شده  والدین هم ترجیح می دهند 
به جای اینکه کودکشــان را در آغوش بگیرنــد و برایش قصه 
بگویند تا به خواب برود، او را بعد از تماشــای کارتون یا بازی 
مــورد عالقه اش بــه رختخــواب بفرســتند. با این حال بســیار 
مهم است که والدین هر شب زمانی را به فعالیت قصه گویی 
برای کــودکان اختصــاص دهنــد؛ بنابرایــن در ایــن مقاله 10 
فایده قصــه گفتن برای کــودک را بیــان می کنیم تــا از همین 

امشب این فعالیت را با فرزندتان آغاز کنید.
گر توانایی به یاد ســپردن داســتان  قصه گویی ســاده اســت. ا
گــر می توانید  را ندارید، خیلی ســاده از روی کتــاب بخوانید. ا
قصــه ای را از بــر بــرای کودکتــان تعریــف کنیــد، از خاطــرات 
خودتان بگویید یا حتی از روی متن تلفن همراهتان بلندبلند 
بخوانیــد. قصه گویــی بــرای کــودکان و به ویژه خردســاالن و 
کودکان پیش دبستانی فواید بی شماری دارد. در اینجا به 10 
فایده قصــه گفتن برای کودک کــه نباید به عنوان پــدر و مادر 

به راحتی پشت گوش انداخت، می پردازیم.

قصه گویی خوبی ها را در کودکتان درونی می کند
داســتان ها  بــه  دارنــد  دوســت  دنیــا  کجــای  هــر  کــودکان 
گــوش بدهنــد. آنهــا دوســت دارنــد بیشــتر و بیشــتر دربــاره 
ســعی  اغلــب  و  بداننــد  مــورد عالقه شــان  شــخصیت های 
کــردن  کننــد. شــما بــا تعریــف  می کننــد شــبیه آنهــا رفتــار 
داســتان هایی که پیام معناداری دارنــد می توانید به راحتی 
صفاتی همچــون خردمندی، شــجاعت، صداقــت و ... را از 

همان سنین کودکی در کودکتان درونی کنید.

قصه گویــی باعــث می شــود کــودکان دربــاره فرهنــگ و 
ریشه های خود بیشتر بدانند

یک فایــده قصــه گفتــن بــرای کــودک آشــنایی او بــا آداب و 
کــردن  تعریــف  اســت.  فرهنگــی  ریشــه های  و  رســوم 

چقدر به عنوان پــدر و مــادری مســئول، از قصه گویی بــرای فرزندتان لــذت برده اید و 
گاه هســتید؟ پاســخ ایــن روزهــای اغلب  چقــدر از فایــده قصــه گفتــن بــرای کــودک آ
والدیــن، »به نــدرت« یــا »اصــاًل« اســت. در ایــن دوران کــه والدیــن جــوان از یک طــرف درگیر 
پیچیدگی هــای خانواده هــای بســیار کم جمعیــت هســتند و از طرفــی دیگــر، کمبــود وقــت و 
درعین حال اعتیاد به انواع تکنولوژی ها و وســایل الکترونیکی گریبان گیر همه  شــده اســت، 
هنر قصه گفتن خصوصا برای کــودکان کم کم دارد از یادها مــی رود و تبدیل به خاطرهای دور 

10 فایده قصه گویی
کودکان برای 
مهسا علی میرزایی
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داســتان هایی دربــاره کودکی خودتــان و صحبــت کردن در 
مورد اتفاقات خوب گذشته باعث می شــود کودکتان درباره 
فرهنــگ و مراســم مختلــف خانوادگی تــان بیشــتر بدانــد. 
تعریــف کــردن داســتان دربــاره اعضــای مختلــف خانــواده 
کان  باعث می شود کودک شــما درباره آنها بیشــتر بداند و نیا

خود را بهتر بشناسد.

قصه گفتن مهارت های کالمی
کودک را تقویت می کند

قصه گویی باعث می شــود کودک شــما با زبان آشــناتر شود و 
همچنین در یک روند منظم، کلمات و جمالت بیشتری یاد 
بگیــرد. ایــن کار باعث می شــود کودک شــما در تلفــظ و بیان 

کلمات نیز ماهرتر شود.

قصه گویی مهارت های شنیداری را تقویت می کند
اغلــب کــودکان توانایــی تمرکــز کوتاه مدتــی دارنــد و متمرکز 
مانــدن روی چیــزی برایشــان مشــکل اســت. آنهــا دوســت 
دارند بیــش از گوش دادن حــرف بزنند. قصه گفتــن نه تنها 
باعــث می شــود تمرکــز کــودک بیشــتر شــود، بلکه شــرایطی 
گــوش دادن و فهمیــدن  بــه  کــودک  کــه  فراهــم می کنــد 

عالقه مندتر شود.

قصه گویی خالقیت 
و قدرت تخیل کودک را تقویت می کند

گوش دادن به داســتان به کــودک کمک می کند تــا به جای 
تماشــای یــک چیــز خــاص و واحــد روی صفحــه تلویزیون، 
خودش درباره شخصیت های داستان، مکان های مختلف 
ح داســتان خیال پردازی کند. این کار باعث تقویت  و نیز طر
خالقیــت و تخیــل کودک می شــود کــه نهایتــًا او را نســبت به 

ایده های مختلف آزاد اندیش تر بار می آورد.

۶. قصه گویی ابزاری قدرتمندی
برای تقویت حافظه است

دیگــر فایــده قصــه گفتن بــرای کــودک ایــن اســت که شــما با 
اســتفاده از ایده هــای خالقانه می توانیــد از ایــن فعالیت برای 
کمک به تقویت حافظــه او کمک بگیریــد. می توانید چند روز 
بعــد از تعریــف کــردن داســتان از او بخواهیــد دوباره داســتان 
را برایتان تعریــف کنــد. می توانیــد از او بخواهید داســتان را تا 
بخــش مشــخصی از آن تعریف کنــد. در کل ایــن روش، برای 
تقویت حافظه در عین تشویق به متمرکز ماندن جذاب است.

قصه گویی افق های گسترده تری
پیش روی کودک قرار می دهد

کــودکان همیشــه فرصــت روبــه رو شــدن بــا  ممکــن اســت 
گــون را  گونا کشــورهای  فرهنگ هــای مختلــف یــا دیــدن 
نداشته باشند. شــما با کمک دنیای قصه ها می توانید آنها را 
با مکان های مختلف و فرهنگ های متنوع سراسر دنیا آشنا 
کنید. برای این منظور از داستان هایی از کشورهای مختلف 

جهان استفاده کنید تا درک آنها را از دنیا گسترده تر کنید.

قصه گویی تحصیالت دانشگاهی را تسهیل می کند
قصه گفتن بــرای کــودک، گام اول موفقیــت در تحصیالت 
دانشــگاهی او در آینــده اســت. بســیاری از کــودکان عــادت 
دارند بــدون اینکــه مطالــب را بفهمند آنهــا را طوطــی وار یاد 
بگیرند. قصه گویی منظم باعث می شــود کودک شما آنچه 
می خوانــد را بیشــتر و بهتــر درک کنــد. ایــن کار بــه یادگیری 
مطالب درسی نیز کمک می کند. گاهی آموزش یک مبحث 
درســی به عنــوان داســتانی جالــب می توانــد بــه درک بهتــر 
کودک و برانگیختن کنجکاوی اش کمــک کند. )به عنوان 
مثــال تبدیل کــردن یــک درس خســته کننده تاریــخ به یک 

داستان جذاب تاریخی(

قصه گویی به بهبود ارتباطات کمک می کند
کــه دربــاره  زیــادی  کنجــکاوی  بــا وجــود  کــودکان  گاهــی 
موضوعی دارنــد، از پرســیدن ســؤال می ترســند. قصه گویی 
هنر پرســیدن ســؤاالت درســت را در کودکان تقویت می کند. 
کــردن آنــان  ایــن روش همچنیــن مهــارت ارتبــاط برقــرار 
را تقویــت می کنــد و اعتمــاد به نفسشــان را باالتــر می بــرد. 
کــودکان را تبدیــل بــه  گــوش دادن منظــم،  قصه گویــی و 

سخنرانان توانمندتری نیز می کند.

قصه گویی به مواجهه آسان تر کودک
با شرایط دشوار کمک می کند

کــودکان ایجــاد  شــرایط دشــوار اغلــب حــس ســردرگمی در 
می کنــد. شــنیدن داســتان شــخصیت های مختلفــی کــه با 
شــرایط دشــوار روبــه رو شــده اند می توانــد بــه درک بهتــر این 
موضــوع کمــک کنــد. داســتان هایی را انتخاب کنیــد که به 
کــودکان یــاد می دهد همان طــور که شــادی و لذت، بخشــی 
از زندگــی اســت درد و رنــج هــم یک قســمت از زندگی اســت. 
داســتان های واقعــی می توانــد بــه کــودک کمک کنــد برای 

مواجهه با زندگی و شرایط مختلف آن آماده تر باشد.     

یی هنر   قصه گو
پرسیدن سؤالت 

درست را در 
یت  کودکان تقو

می کند. این روش 
همچنین مهارت 

ارتباط برقرار کردن 
یت  آنان را تقو

می کند و اعتماد 
به نفسشان را 

بالتر می برد
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اجتماعــی، درگیــر بحــران زیســت محیطی انــد می تــوان بــه 
نقش عوامل متعدد اشــاره داشــت. بــرای اینکــه نقش مهم 
و منحصــر بــه فــرد ســازمان های داوطلــب و غیردولتــی را 
در رفتارهــای اجتماعــی زیســت محیطــی متوجــه شــویم، 
الزم اســت ابتــدا بــه مجموعــه عوامــل اثرگــذار بــر رفتارهــای 
زیست محیطی اشــاره کنیم. هفت دسته عامل یا به عبارتی 
هفت متغیر تأثیرگذار رفتارهای اجتماعی زیست محیطی در 

نگاه جامعه شناختی لحاظ می شوند.
   متغیر اول، شبکه های مشارکت مدنی است و در سه سطح 
می توان مشــارکت این شــبکه ها را بــه عنوان متغیر مســتقل 
تعریف کرد. در سطح اول این که دیدگاه های عمومی شنیده 
شود، یعنی دیدگاه عمومی در مورد محیط زیست به طورعام 
و آلودگــی هوا بــه طورخــاص در تریبونی گفته و شــنیده شــود 
اعــم از اینکــه ایــن دیدگاه ها موافــق یــا مخالف باشــند یعنی 
نوعی توصیف باشــد. یعنی باید ابتــدا مردم به عنــوان عامل 
مشــارکت، دیدگاه همنوع و همشــهری خــود را بشــنوند، این 

نخستین سطح مشارکت است.
دومین سطح، گفتگو بین اعضای ذینفع جامعه است، مثل 
رســانه ها، آمــوزش و پــرورش، هنرمنــدان و خودروســازان. 
یعنی هرکســی در مــورد موضوع مورد بررســی بــه یک صورت 
نفع می بــرد. یک نفــع، برنامه ریزی برای نســل آینــده، یک 
کــره بین اعضــای ذی نفع  نفع تنهــا بعد مالــی دارد و این مذا
جامعه به شــکل بحث و مناظره مدنظر اســت. ســطح سوم، 
گــر  برنامه ریــزی مشــارکتی اســت، یعنــی طراحــی و اجــرا. ا
صحبت از مشــارکت اســت منظور تنهــا دولت نیســت، بلکه 
ح می شــود. در واقع در  نقــش تشــکل های مــردم نهــاد مطــر

تمام عواملی که ذکر شد این تشکل ها نقش دارند.
   متغیــر دوم، هنجارهــای اجتماعــی هســتند که براســاس 
نظریه رابــرت پاتنــام ایــن هنجارهــا مولدترین جزء ســرمایه 
اجتماعی انــد. او معتقــد اســت هنجارهای اجتماعــی عامل 
ایجاد تعــادل در جامعه می شــوند و ایــن تعادل به دو شــکل 
متوازن و تعمیم یافته اســت. یعنی ما امروز از یک نفع و سود 
می گذریــم تــا نســل های بعــدی بــه آن برســند و ایــن تعادل 
تعمیــم یافته، ارزشــمند اســت. اما تعــادل متوازن بــه دنبال 
کنون بــه انــدازه همان  اخذ پــاداش و پاســخ عمــل در زمــان ا

کاری است که در ابتدا صورت پذیرفته است.
پاتنــام  رابــرت  اســت.  اجتماعــی  اعتمــاد  ســوم  متغیــر   
خ هــای حیــات اجتماعــی را روغــن  معتقــد اســت اعتمــاد چر
می زند. در حقیقــت اعتماد اجتماعی تســهیل گر یا بسترســاز 
همــکاری بیــن افــراد اســت. ایــن نــوع همــکاری مســتلزم 
پیش بینی پذیــری رفتــار دیگــران اســت. اعتمــاد اجتماعی 
ســرمایه  هرچــه  و  اســت  اجتماعــی  ســرمایه  زیرمجموعــه 
اجتماعی افزایــش یابد رفتارهای اجتماعی زیســت محیطی 
کاربردی تــر و مفیدتــری بــه خــود  هــم شــکل مطلوب تــر، 
می گیرنــد. اعتمــاد اجتماعی بــه عنــوان یکــی از مؤلفه های 
گر  سرمایه اجتماعی ســبب می شود که مردم ریســک کنند. ا
درجامعه شــهری مــردم ریســک نکنند بــه ســمت رفتارهای 
فردی خواهند رفــت و همواره منافع خود را به شــدت، مقدم 

بر منافع جمعی قلمداد خواهند کرد. 

بــه اعتقــاد شــما آیــا حــل معضــل آلودگــی هــوا تنهــا در 
یــا  اســت  کمیتــی  حا نهادهــای  و  دولــت  دســت 
تشــکل های مــردم نهــاد هــم می تواننــد نقشــی در حــل ایــن 

آسیب زیست محیطی داشته باشند؟
ـ آلودگــی هــوای شــهرها در تمــام فصول بــه دلیــل دو عامــل پایدار، 
ترافیک ســنگین خودروهــا و وجود شــهرک های صنعتی اســت اما 
عامل ســومی هم در فصل زمســتان بــه دو عامل قبلــی اضافه می شــود و آن نیاز فصلــی به گرم 
ح شــده در پی چه هســتیم؟  کــردن مطلوب منازل اســت. حــال ما در پاســخ به این ســؤال مطر
رفتارهای اجتماعی زیســت محیطی مــا در مواجهه با ایــن موضوع خاص چگونه باید باشــد؟ 
معضل آلودگی هوا یک حلقه از زنجیره بحران محیط زیست اســت. آلودگی هوا به آتش زدن و 
ک، روش نادرست دفن زباله ها و حس انسانی  تخریب جنگل ها، استفاده نادرســت از آب و خا
در پی رفاه بیشــتر، یعنی همان خودگرایی مربوط می شــود. تمام اینها حلقه های یک زنجیره 

هستند که آلودگی هوا با این حلقه ها در ارتباط است.
در سؤال شما صحبت از مشارکت مردم در قالب تشکل های مردم نهاد شد. در سه سطح؛ ُخرد 
که فرد و ذهــن او و در ســطح میانه که تشــکل های مردمــی و در ســطح کالن که ســاختارهای 

لودگی هوا ثمره  بحران آ
فرهنگ مصرف گرایی است

یک گفتگوی فرهنگی درباره آلودگی هوا

آیـا آلودگـی هـوا بـا استانداردسـازی سـوخت و خـودرو بـه پایـان می رسـد؟ 
او  ایـن سـؤال منفـی اسـت.  بـه  پاسـخ »احمـد بخارایـی« جامعـه شـناس 
در  کـه  می دانـد  دخیـل  آلودگی هـا  ایجـاد  در  را  دیگـری  پنهـان  عوامـل  و  دسـت ها 
ایـن گفتگـو از آنهـا می گویـد. زنجیـره ای تنیـده شـده در فرهنـگ، اجتمـاع، اقتصـاد و 
سیاسـت جامعـه ایرانـی! برگزیـده گفتگـوی ایرنا با احمد بخارایی، جامعه شـناس و 

عضـو هیـأت علمـی دانشـگاه را پیـش رو داریـد.  
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اجتماعــی  رفتارهــای  بــر  تأثیرگــذار  متغیــر  چهارمیــن   
زیست محیطی، دانش زیست حیطی یا شهروندی محیطی 
شــناختی،  ُبعــد  ســه  زیســت محیطی  دانــش  اســت. 
عاطفــی و رفتــاری دارد. در ُبعــد شــناختی بایــد از مشــکالت 
ُبعــد عاطفــی  در  باشــیم.  گاهــی داشــته  آ زیســت محیطی 
انگیزه برای تغییر در افراد ایجاد شــود.در ُبعــد رفتاری، انواع 
رفتارهــای شــهروندی، رفتارهــای خصوصــی، رفتارهــای 

مصرفی مانند مصرف گرایی سبز را داریم. 
   پنجمین متغیر، ارزش های زیســت محیطی است. یکی از 
موانع اصلی برای حل بحران آلودگــی هوا به معنای خاص و 
بحران زیست محیطی به معنای عام آن در ایران مربوط به 
این عامل می شــود. از تخریب جنگل های شــمال تا خشک 
شــدن تاالب هامــون و آلودگــی هوا، همــه حلقه هــای به هم 

پیوسته یک زنجیره هستند.

بنابراین این ســؤال پیش می آید که آیا می شــود آلودگی 
هــوا را از دیگــر انــواع بحران هــای زیســت محیطــی جــدا 

دانست؟
بلــه. فرهنــگ اســتفاده بی رویــه از خودرو در ســطح شــهر به 
ویال نشــینی در شــمال و تخریــب جنگل ها تبدیل می شــود. 
یــا  اســت  ایــن فرهنــگ همــان فرهنــگ »مــن محــوری« 
بــه عبارتــی فرهنــگ مصرف زدگــی اســت. در ارزش هــای 
زیســت محیطی بایــد ارزش هــای انســان گرایانه و عاطفــی 
گیرنــد و ایــن شــرط الزم اســت. همچنیــن در  مدنظــر قــرار 
ارزش های زیســت محیطی ارزش های اخالقی بسیار مهم و 
قابل آموزش اســت. ارزش های اخالقی یعنــی برای طبیعت 
اعتبار قائل شــویم. هایدگر معتقد بود که نگاه ما به انســان، 
مخروطــی شــکل اســت. یعنــی انســان را اشــرف مخلوقاتــی 
دانســته ایم که به خود اجازه می دهد همه چیــز را به خدمت 
بگیرد و همــه چیز بــرای آســایش و رشــد اوســت. امــا هایدگر 
ح ســاخت که باید رابطه انســان با دیگــر عناصر طبیعی  مطر
مانند یک اســتوانه خوابیده و به شــکل برابر باشــد. یعنی به 
همان میزان که انسان حق حیات دارد یک درخت هم حق 

حیات دارد.
   ششــمین متغیــر مســتقل، نگرش هــای زیســت محیطی 
است که از ارزش های زیست محیطی منتج می شود. دراین 
نگرش ها این اعتقاد است که جوانان بیشتراز افراد سالمند، 
تحصیلکرده هــا بیشــتراز تحصیــل نکرده هــا، بانوان بیشــتر 
از آقایــان آمــاده همنوایی با طبیعت هســتند و شــاید بی ربط 
گــر بگوییــم بهتــر اســت مدیــر تشــکل های مردمــی  نباشــد ا
یک زن باشــد زیــرا زن بــه دلیل طبیعــت مادرانــه، همنوایی 

بیشتری با طبیعت خواهد داشت.
   هفتمیــن و آخریــن متغیــر اثرگذار بــر رفتارهــای اجتماعی 
زیســت محیطی عبارت از هویت مکانی اســت، یعنی انسان 
در هر مکان احســاس بــودن کند یعنــی خاطــرات او با مکان 
درهــم تنیده باشــد تا بــرای حفظ آن مــکان بکوشــد. ببینید 
چگونه رفتارهای اجتماعی زیست محیطی دارای الیه های 
پیچیده ای اســت که تا آنها مورد توجه قرار نگیرند ســخن از 
مواجهه با خطرات زیســت محیطی، کلیاتی تکراری خواهد 

بــود کــه مصــرف روزانــه دارد. در تمــام متغیرهــای مســتقل 
هفت گانه ای که متذکر شدم همواره جای پای مردم و نقش 
پر رنــگ ســازمان های مــردم نهــاد کــه نماینــده امیــن مردم 
هســتند مشــاهده می شــود و شــکل گیری ایــن ســازمان ها، 
کــه لزومــًا هــر تشــکل و  نیازمنــد اراده قــوی سیاســی اســت 
گردهمایــی را تهدیــدی برای خود تلقــی نکند و اساســًا حفظ 

محیط زیست را بر حفظ خود، مقدم بدارد.

راهکار حل مشکل آلودگی هوا چیست؟
مــا چــرا در عملکــرد زیســت محیطی مــان از ســال 2006 تــا 
2010 از رتبــه 53 در جهــان بــه رتبــه 78ســقوط کرده ایــم؟ 
بدیهی اســت در نــگاه اول برای درمــان آلودگی هــوا در کالن 
شــهرهای ایــران، آنچه به ذهــن ما می رســد عبارتنــد از تردد 
کمتــر ماشــین های شــخصی، افزایــش وســایل حمــل و نقل 
عمومی، تشویق مردم به تردد با دوچرخه، تدارک معابر امن 
ح زوج و فرد.  برای دوچرخه ســوارها و وســعت محــدوده طــر
اما حقیقــت این اســت که ما بایــد مراحلــی را طی کنیــم تا به 
این راه حل ها برسیم. ما درگیر فرهنگ خودگرایی هستیم و 
این فرهنگ در تردد با خودروهای شخصی نمایان می شود. 
گــر بخواهیــم پنج  مــا هنــوز مقدمــات را طــی نکرده ایم. مــا ا
مــورد از آســیب های رفتــاری اجتماعــی را در ایران برشــمریم 
مصرف گرایــی بی رویــه، زمین خــواری، تخریــب جنگل هــا، 
کــم آبــی و آلودگــی هــوا از مهمترین آنهــا اســت. یعنی بــا این 
چیدمان می بینیم که آلودگی هــوا آخرین بحران و به عنوان 
یک پیامد است و آســیب اول، فرهنگ مصرف گرایی است. 
ما در این میان با چهار پدیده فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و 

اقتصادی مواجهیم.
زمانی که پدیــده فرهنگــی مصرف زدگی با عامل سیاســی به 
عنــوان مداخله گــر، ترکیــب و تبدیــل بــه زمین خــواری یــا به 
عبارتــی مصــرف زمیــن می شــود و عامــل اجتماعی بــا عامل 
مداخله گر اقتصادی، ترکیب و به تخریب جنگل ها و کم آبی 
تبدیل می شــود، تخریب جنگل هــا و کم آبی هــم در نهایت 
منجر بــه بــزرگ شــدن شــهرها و آلودگــی هــوا می شــود یعنی 

آلودگی هوا آخرین پیامد است.
کشــور، شــهری و 30  براســاس آمارهــا 70 درصــد جمعیــت 
درصــد، روســتایی اســت. از ایــن 70 درصد جمعیــت، حدود 
50 درصد آن در شهرهای کوچک و متوسط زندگی می کنند. 
بــه عبــارت دیگــر 35 درصــد کل جمعیــت در حــال حاضر در 
شهرهای متوسط و کوچک و به همین مقدار در کالن شهرها 
زندگی می کنند. حال آنکه پیش بینی می شــود در طول 10 تا 
20 ســال آینده حــدود 70درصد جمعیــت کل کشــور در کالن 
شــهرها زندگــی خواهنــد کــرد. بــه بیــان دیگــر، پیش بینــی 
می شــود تا 20ســال دیگر، جمعیت کالن شــهرها در ایران دو 
گــر همیــن میــزان آلودگی هــوا را در کالن شــهرها  برابر شــود. ا
نگه داریم موفق خواهیــم بود اما این هم غیرممکن اســت. 
همه ایــن اتفاقات ناشــی از همان بخــش از فرهنگ مصرفی 
اســت که تهران را از 700 کیلومتر مربع به 8000 کیلومتر مربع 
افزایــش داده و اطــراف تهــران را انبوهی از منازل غیر رســمی 

یعنی ویالها پر کرده است.      

گر بخواهیم   ما ا
پنج مورد از 

آسیب های رفتاری 
اجتماعی را در 
یم  ایران برشمر

مصرف گرایی 
یه،  بی رو

زمین خواری، 
یب جنگل ها،  تخر

کم آبی و آلودگی 
ین  هوا از مهمتر

آنها است. یعنی 
با این چیدمان 

می بینیم که 
ین  آلودگی هوا آخر

بحران و به 
عنوان یک پیامد 

است و آسیب 
اول، فرهنگ 

مصرف گرایی است



فرهنگ و هنر

دی  98       مشاره  5215
 دوره جدید

     غالمعلی حداد عادل
ای خداوند! کرامت کن و بادی بفرست

تا همه دود و دم از خطه تهران ببرد
ابر و باد و مه و خورشید به فرمان تواند
تو بفرما که یکی زین همه فرمان ببرد

بارالها! زسرکوه، نسیمی نفسی
تا کدورت ز دِل سیدخندان ببرد

باد بدبارتر از تخت سلیمانی نیست
باد را گفتی تا تخت سلیمان ببرد

نه مگر انوری از باد سحر خواسته بود
نامه اهل خراسان َبِر خاقان ببرد

نفس مردم، سنگین شده از گرد و غبار
هیچ کس نیست که بار نفس آسان ببرد

نه فقط راه نفس، راه نظر بسته شده است
کوچه ای نیست که راهی به خیابان ببرد
پیش از این شمران، راه نفس تهران بود

حالیا نیست کسی دود ز شمران ببرد
ترسم از شدت آلودگی دود، پناه

نبض اشخاص به سیگار و به قلیان ببرد
عادل این قطعه مکن عرضه به ارباب ادب

رسم ما نیست کسی زیره به کرمان ببرد
محمد حسن صادقی

راحت الحلقوم ُسرب اندود، دود
شامه را مطلوب تر از عود، دود

نوش دارویی که درمان می کند

درِد بی درمانمان را زود، دود
دود بود آن کیمیای روح بخش

وانکه جان بخشید ما را بود، دود
تار و پود آدم از آب و ِگل است

جان ما را چیست تار و پود؟ دود
می دود خون، داخل رگ هایمان

تا که می بلعیم همچون هود، دود
آنچه محدودست در ایران، هواست

وانچه بی حّدست و نامحدود، دود
خودکفا گشتیم در تولید آن

مفتخر هستیم زین مولود: دود
بس که از اّیام کاری مان بکاست
هم به تعطیالت مان افزود، دود

حال داده مّلت بی حال را
کرده تهران را چو هالیوود، دود

بوق ماشین های برقی: بیب بیب
بوق ماشین های دودی: دود دود

تا نیاالییم خود را با هوا
بی هوا ما را به خود آلود، دود
ما ز باالییم و پایین می رویم
می رود اّما سوی معبود، دود

تا نبندد آه، راه سینه را
کرد راه سینه را مسدود، دود

دودمان خلق را بر باد داد
دودمانش باد پس نابود، دود!

راحت الحلقوم 
ُسرب اندود، دود
شــاعران همواره در طول تاریخ در آثارشــان از هوای 
دلکــش و طبیعــت مصفــا ســروده اند امــا بخــت بــا 
کنان کالنشــهرها یار نبوده و دود  شــاعران معاصر به ویژه سا
کنش  و دم، نفس واژه هــای آنها را بریــده اســت. در اینجا وا

شاعران به آلودگی را از نظر می گذرانیم.

     افشین عال
ای مسلمانان، نه تنها باید از شیطان گریخت

باید از آبادی بیگانه با انسان گریخت
هم نه تنها از هوای نفس، باید از نفس

در هوای تیره و آلوده تهران گریخت
گله های ابر، از این آسمان رم کرده اند

ما مگر گرگیم ای یاران؟ چرا باران گریخت؟
ریخت در تهران ز هرسو بر سرم آوار دود

باید از این خانه آلوده ویران گریخت
ک کرد من نمی گویم که باید ترک آب و خا

باید از تهران به کنجی دیگر از ایران گریخت
ریشه هامان می رسد هر یک به باغی چون بهشت

زنده باید کرد آن عهد و به آن دوران گریخت
ترس فقر از روستامان دور کرد، اینجا ولی

نانمان حناق شد، باید که از این نان گریخت
فقر شهرستانیان از فخر تهران خوش تر است

فخر موهومی است این، باید به شهرستان گریخت
هرکسی در این مکان مبهوت امکانات شد

پایتخت ارزانی او، باید از امکان گریخت
هر کجا رفتم چه برخوردار یا محروم، گفت

عقل با من: باید از تهران به این سامان گریخت
چشمه ها در آستین دارد هر استان وطن

سالکان! زین آستان باید به هر استان گریخت
بشنوید از من که سی سال است اینجا مانده ام:

باید اهل روستا شد، باید از تهران گریخت!
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     مجید رحمانی صانع
اال ای آنکه با شادی نشستی
تک و تنها درون یک سواری

دل ای دل می کنی در پشت فرمان
به همراه نوای افتخاری

نمی دانی مگر تک سرنشینی
ترافیک آورد در هر دیاری؟
از آن بدتر که این آلودگی را

رساند تا به وضع اضطراری
نده گاز این قدر ماشین خود را

عزیز من! مگر آزار داری؟
برو با واحد و مترو همیشه

گر داری تو کاری به هرجایی ا
گر یک بار دیگر من ببینم ا

کنی بر کار قبلی پافشاری...
تو را همراه ماشینت فرستم

از اینجا، مستقیمًا صافکاری!

     عباس تربن
گر بگذارد همسایه و آشنا ا

گر بگذارد  غول ته قصه ها ا
 از فرد به زوج، قصد رفتن دارم

گر بگذارد  کیفیت این هوا ا
**

 دردی شده که بدون درمان مانده
کان مانده  وارونگی هوا کما

 ورزش جلویش گرفته شد در بیرون
سیگار ولی هنوز ارزان مانده

**
تو ماسک منی، تو فیلتر خاص منی

 بنزین یورو چهاِر احساس منی
 قلب تو ضعیف و این هوا آلوده ست

 هشدار که تو گروه حساس منی

     کوروش شهبازی
 ای که دودآلود کردی شهر را

خسته کردی روزگار و دهر را
لنگر آلودگی در شهر ماست

ک و صاف اینک کجاست آسمان پا
کسیژن شکست وای از آن روزی که ا
قلب و مغز و این ُششم از هم گسست
دست ماشین هاست، در این جو سرد

راه چاره هست گویا زوج و فرد
پشت فرمان، یک نفر، تک سرنشین

متهم باشد عزیزانم همین
بحث بنزین است، باشد پرزیان
خالص و ناخالص و یک در میان

این زمان این ورژن و وارونگی است
باعث افزودن آلودگی است

دودهای دیگری هم در هواست
دودزاهایی کنون در بین ماست

غصه را درمان چرا سیگار شد
دودهایش در هوا سرشار شد

خب نکش قلیان، جوانم! کودکم!
وقت شادی، وقت غصه، وقت غم

هم ُششت هم شهر را کردی سیاه
ک، اینک شد تباه این هوای پا
هی نزن آتش به جنگل های ما
هی نیفروزان تو مشعل های ما
صنعت اینک دودزاتر هم شده

الی آالینده ها، پر سم شده
کارگاه کوچک و گاهی درشت

دودهاشان در هواست، هی مشت مشت!
قلب من ایستاد از آلودگی

ک در کمبودگی! شد هوای پا

     امیر معظمی
هم دودهای آسمان را دوست داریم

هم چاله های شهرمان را دوست داریم
از بنز و از سانتافه بیزاریم اما

ما همچنان ژست ژیان را دوست داریم
در حال راندن در خیابان مثل مرغان

هی می پریم این پر پران را دوست داریم
آسفالت در ایران ندارد اسم و رسمی

در جاده ها ریگ روان را دوست داریم
در وقت راندن گفته  م این را، ببخشید!

ک دهان را دوست داریم ما شعر بی چا
بابای ماشین هایمان دیگر درآمد

جان شما بابایمان را دوست داریم
با این خیابان ها که زاییدند، گفتند:
راننده ها! ما مرگتان را دوست داریم

وقتی که روزی هم به نام حمل و نقل است
یعنی که ما رانندگان را دوست داریم

     مرتضی رحیمی
آمدم بیرون فقط در آسمان ها دود بود

در هوای شهر من تنها هوا کمبود بود
شاخص ناخالصی از مرز کشتن هم گذشت

یک سر و گردن ز حدش بی وفا مردود بود
آرزو کردم که این راه گلو چون یادگار

از شمال سمت جنوبش دائمًا مسدود بود
کسیژن از ما دل برید؟ من نمی دانم چرا ا

یا چرا عمر رسیدن ها به سکته زود بود؟
شاید این بنزین که با منت به مردم می دهند

گازوئیل خسته یا ترکیب آن با کود بود
کاش چاشنی ها که بر بنزین ما افزوده شد

حداقل یک کمی اندازه اش محدود بود
من نمی دانم چرا فکری به حال ما نشد

شاید این بنزین برای یک نفر پر سود بود!     
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درســت اســت کــه اربــاب حلقه هــا و یــا بــازی تــاج و تخــت، 
ایــن روزهــا حــرف اول را در قصه هــای اســاطیری می زنند و 
عــده ای هــم در داخل کشــور متاســفانه بــر این باور هســتند 
ع کــرد؛ اما باید  که شــاهنامه قدیمی شــده و نباید بــه آن رجو
بدانیــم کــه اواًل تمامــی داســتان های مشــهور اخیــر بــه یک 
نوعی اقتباس از اســاطیر کهن هستند و دومًا نه ما و نه کشور 
دیگــری نتوانســته ادای دیــن خود را نســبت به شــاهنامه و 
دیگر اســاطیر ایرانی بجا بیــاورد و ایــن داســتان ها هنوز بکر 
مانده اند. اســتودیو خصوصی انیمیشن ســازی »هورخش« 
که از ســال 1384 تأســیس شــده؛ با همین تفکــر راه را پیش 
کــه  کــه ایــن افســانه ها را بــه جایــی  مــی رود و می خواهــد 

سزاوارشان هستند برساند.
اســتودیو »هورخــش« بــرای تحقــق رســیدن بــه ایــن امــر از 
ســالیان پیــش بــه پیدایــش افســانه آخریــن داســتان خــود 
دســت زد و تصمیم گرفت که مجموعه کاملــی را عرضه کند 
تــا جوانان امــروزی را بــه کمک هنرهــای مدرن امــروزی، با 
این داســتان ها آشــنا کند. شــنیده ها حکایت از این دارد که 
آغاز این پروژه بزرگ از سال 1389 بوده اما در هر حال اولین 
جرقه هــای اصلــی آن در ســال 1394 رقــم خــورد؛ زمانی که 
اولین جلد از کمیک بوک »جمشــید« از این اســتودیو بیرون 
آمد و ســرآغاز انیمیشن »آخرین داســتان« با آن رســمًا شروع 
شــد. اســتودیو »هورخــش« 4 جلد کمیــک به عنــوان پیش 
زمینه داســتانی انیمیشــن خود عرضه کرد و حــاال با تکمیل 
انیمیشــن آخریــن داســتان، کار را بــه مرحله نهایی رســانده 

است.
انیمیشــن »آخرین داســتان« در دوران پادشــاهی جمشــید، 
دوران طالیــی تاریــخ اســاطیری ایران اســت. مــرگ از میان 
می افتــد.  بــر  تشــنگی  و  گرســنگی  و  برمی خیــزد  مردمــان 
جمشــید اســطوره ای اســت که از فر ایزدی برخوردار است و 
در راه ســاخت اولیــن آرمانشــهر بشــری یعنی جمکــرد تالش 
بســیار می کند. داستان جمشــید با این جمالت آغاز می شود 
و بر اســاس افســانه ها، به ســقوط او ختم می شــود. »آخرین 

داستان« در همین جا آغاز می شود.
جمشــید که تکبر و غــرور تمــام زندگانــی اش را فرا گرفتــه و از 
ایــزدان روی برگردانــده، بــه دیوهــا حملــه می کنــد و ایــن 
ع که برخــالف عهد و پیمان میــان او و این موجودات  موضو
اســت، منجر به جنگی بزرگ می شــود. ســربازان جمشــید و 
دیوها با یکدیگر می جنگند و در نهایت جمشــید از ســرزمین 
خود مــی رود و فرمانروایی را بــه مرداس می ســپارد. مرداس 
ک پادشــاه ایران  اما چنــد روز بعــد می میرد و فرزنــدش ضحا
می شــود و یگانــه دختر جمشــید بــه اســم شــهرزاد را در قصر 
محبــوس نگــه مــی دارد چــرا کــه بــه او عالقــه خاصــی دارد. 
ک اما بــا اهریمن عهــد و پیمــان می بنند و به واســطه  ضحــا

این پیمان، دیوها سربازانش می شوند.
دقایــق اولیــه »آخریــن داســتان« بــا نماهایــی POV شــروع 
می شــود و این موضوع می تواند عالقه تیم ســازنده این اثر به 
بازی ســازی را نشــان دهد. این صحنه ها در انیمیشن سازی 
بدیع هســتند و آغــاز کوبنده انیمیشــن آخرین داســتان از دید 
یــک ســرباز در میــان جنــگ انســان ها و دیوهــا، نویدبخــش 

ایــران از کهن ترین ســرزمین های تاریــخ جهان، پــر از افســانه و اســطوره های به یاد 
ماندنی اســت. شــاهنامه فردوســی یکی از بزرگترین ایــن اسطوره هاســت که حکیم 
ابوالقاســم فردوســی در آن داســتان های مختلفی را گــردآوری کــرده و آن را در یک مجموعه 
عظیم قرار داده است. شــاهنامه یکی از بزرگترین و بهترین آثار ادبی جهان به شمار می رود و 
در جهــان غرب هم مــورد توجه بســیاری از هنرمنــدان و بــزرگان عرصه هــای مختلف هنری 
اســت. اما راســتش را بخواهید تــا به امــروز مــا در کشــورمان نتوانســتیم آنچنان کــه باید، به 
کنیــم و در برابــر آنهــا و  کل بــه اســاطیر ایــران باســتان خــود ادای دیــن  شــاهنامه یــا در 

پدیدآورندگان آن مدیون هستیم.

نبرد جمشید با ارباب حلقه ها
آرش پارساپور

نقد و بررسی انیمیشن سینمایی»آخرین داستان«
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کشــن اســت و خوشــبختانه این ریتم تا پایان  اثری حماسی ا
انیمیشــن همراه آن باقی می ماند. حفظ ریتــم در طول مدت 
زمان انیمیشن از جمله موارد بسیار سختی بوده که فیلمنامه 
از پس آن برآمــده و با وجود مدت زمان نســبتًا طوالنی اثر، کم 

پیش می آید که بیننده احساس خستگی کند.
ســینمای ایران همیشــه از کمبود فیلمنامه نویس حرفه ای 
گــر بخواهیم در حوزه نوپای ســاخت  رنج برده اســت. حال ا
فیلم هــای ســینمایی انیمیشــن بــه دنبــال فیلمنامه نویس 
حرفــه ای باشــیم، اوضــاع بســیار بغرنج تر بــه نظر می رســد. 
آزاد  برداشــتی  داســتان«   »آخریــن  انیمیشــن  فیلمنامــه 
از افســانه های مختلــف ایــران زمیــن اســت. نویســنده و 
کارگــردان اثر اشــکان رهگذر )که مؤســس اســتودیو ســازنده 
فیلــم هم هســت( بــا ذکاوت و دانش خود نســبت بــه متون 
نوشــته شــده درباره این اســاطیر در منابع مختلف، داستان 
را تعریف می کند و گرچه در بسیاری از جهات با خود اساطیر 
باســتانی تفاوت هــای فاحشــی را بــه وجــود مــی آورد، امــا 
داســتانی جذاب را با بازنویســی این اســاطیر به ســبک خود 

می کند.
کــردن  بازگــو  بــه تکــرار  اینکــه  بــه جــای  اشــکان رهگــذر 
از خــود نشــان داده و  بزنــد، خالقیــت  داســتان ها دســت 
جذابیت هایی را به داســتان افزوده کــه آن را امروزی تر کند 
و البته هیجان انگیزتر. داستانی که او نوشته شاید به مذاق 
برخــی از میهن پرســتان دوآتشــه و باستان شناســان خــوش 
نیایــد، امــا در حقیقــت تخلصــی ماهرانــه از کتــب مختلفــی 
چون شــاهنامه، بــه ندهــش، وندیــداد، اوســتا و... اســت. 
گفتــه نمانــد کــه ایــن تخلــص، در برخــی از جاها به  البتــه نا

بیراهه رفته است. 
فیلمنامــه در بخش هایــی هــم بــا شــتاب عمــل می کنــد و از 
روی برخــی المان های مهم داســتانی به ســرعت می گذرد. 
ع احتمااًل بــرای کاهــش مــدت زمان انیمیشــن  ایــن موضــو
صــورت گرفته و باعث شــده که یک ســوم پایانی نســبت به 
آغــاز داســتان گیــج کننــده باشــد. حقیقتــش را بخواهید به 
وضوح مشــخص اســت که نویســنده می خواســته داســتان 
ع  را در بخش هــای انتهایــی زودتر به ســرانجام برســاند و نو

روایت آن را نسبت به شروع ماجرا، سرسری رد کرده است.
خشونتی که در انیمیشــن وجود دارد شاید در نگاه اول کمی 
ک باشــد اما کاماًل به جاســت. چه خوشــمان بیاید چه  ترسنا
کنده از مســائل خشــن  نیایــد، اســاطیر باســتانی همه ملــل  آ
 God Of War هســتند و اوج این مــوارد را می تــوان در بــازی
کــه برگرفتــه از اســاطیر یونان اســت دیــد. داســتان و فضای 
این روایت مســتلزم خشونت حاضر در انیمیشــن بوده و تیم 
ســازنده بدون خودسانســوری اثر خــود را به کاری ارزشــمند 
تبدیل کرده انــد که شــاید دیدن آن بــرای بچه هــای زیر 12 

سال، الاقل بدون حضور والدین، چندان منطقی نباشد.
شــخصیت پردازی در انیمیشــن آخریــن داســتان، برخالف 
فیلمنامــه چندان قابــل تعریف نیســت و این مشــکل اصلی 
کترهای  انیمیشن است. نویسنده برای قهرمان پروری کارا
خــود چنــدان وقــت نمی گــذارد و نمی توانــد آن چیــزی کــه 
ک قــرار  در ذهنــش بــوده را درســت در فیلــم بیــاورد. ضحــا

اســت یک شــبه ضد قهرمان شــود ولی عماًل یک شخصیت 
مقوایی است و نشان دادن خاطرات و توهماتش نمی تواند 
کمکی برای بــه یاد ماندنی شــدنش بکند. آفریــدون هم که 
قهرمان اصلی قصه به شــمار می رود از المان هــای قهرمانی 
آنچنان چیزی در چنته نــدارد و طراحی اش با کمال تعجب 
کترها ویژگی خاصی ندارد کــه بتواند او را  برخالف ســایر کارا

متمایز کند.
کــه در انیمیشــن آخریــن داســتان حضــور  صداپیشــگانی 
داشــته اند، همگــی از ســتارگان ســینما هســتند. ایــن جمــع 
از بازیگــران بــه گفتــه ســازندگان ایــن مجموعــه با تیــم آنها 
گزینه هــای مدنظــر  همــراه شــده اند و تقریبــًا هیــچ یــک از 
گرفته شــده بــه اســتودیو هورخش نــه نگفته اســت. حدس 
می زنــم دســتمزد چندانی هــم در کار نبــوده و این ســتارگان 
وطــن دوســت، بــا عشــق و عالقــه خــود وارد رونــد ســاخت 
کثــر آنهــا از جــان و دل مایه  این انیمیشــن شــدند و انصافــًا ا

گذاشته اند.
لیال حاتمــی که نقــش راوی و البتــه شــهرزاد را بر عهــده دارد 
هم صدای خــود را بــه این انیمیشــن قرض داده و توانســته 
بــه زیبایــی داســتان را بــرای بیننــدگان تعریــف کنــد. حامد 
بهداد هم نقــش منفی ماجرا را برعهــده دارد و صدایش را به 
ک قــرض داده اســت. نام هــای دیگری چون حســن  ضحــا
پورشیرازی، اشــکان خطیبی، بیتا فرهی، شقایق فراهانی، 
کوثــری، بانیپــال  ملیــکا شــریفی نیــا، زهیــر یــاری، بــاران 
خ نعمتــی هــم در لیســت صداپیشــگان بــه  شــومون و فــر
کثرشــان کار خود را به درســتی و تعداد  چشــم می خورند که ا

معدودی از آنها هم با ناشی گری کارشان را انجام داده اند.
جــدا از آوازها، موســیقی انیمیشــن نیز حماســی خلق شــده و 
به شــدت با حال و هوای داســتان جور در می آید. کریســتف 
رضاعــی، رســالت خــود را در قبــال ایــن اســاطیر بــه درســتی 
انجام داده و آهنگ جادویــی اش می تواند تا مدتها در ذهن 
گر باقی بماند. آهنگ تیتــراژ آخر انیمیشــن هم اثری  تماشــا
است از استاد شــهرام ناظری که می تواند حجت این بخش 
را تمام کند. علی رحیمی نوازنــده دف و فرید الهامی نوازنده 
تنبور این قطعه هســتند که با پیشــنهاد کریســتف رضاعی، 

آهنگساز این انیمیشن شکل گرفت.
کــه بعــد از دیــدن انیمیشــن آخریــن داســتان بــه  چیــزی 
مخاطب دســت می دهــد، یک حــس خــوب اســت از اینکه 
باالخره اثری حــدودًا درخور و شایســته درباره اســاطیر ایران 
ســاخته شــده اســت؛ شــاید نــکات ضعــف فیلمنامــه بــرای 
عده ای خیلی پررنگ به چشــم بیاید اما در کل با اثری روبرو 
هســتیم کــه توســط عــده ای جــوان هنرمنــد و خــوش ذوق 
ســاخته شــده که می تواند در مارکت جهانی هم حرفی برای 

گفتن داشته باشد.
بیاییــد بــاور  بــاور کنیــم ما چیــزی از هیــچ افســانه و بــازی و 
ســری فیلم ســینمایی هالیــوودی از نظــر محتوا کــم نداریم 
و بایــد بــه پرداخــت مناســب و دقیــق آن برســیم؛ پرداخــت 
درســتی کــه انیمیشــن آخریــن داســتان اولیــن گام را در آن 
برداشــته و می توان به ادامه دار شــدن این روند توســط این 

استودیو یا سایر سازندگان، امیدوار بود.     

چیزی که بعد از 
دیدن انیمیشن 

ین داستان به  آخر
مخاطب دست 

می دهد، یک 
حس خوب است 

از اینکه بالخره 
 
ً
اثری حدودا

درخور و شایسته 
باره اساطیر  در

ایران ساخته شده 
است
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ک   دربــاره طراحِی مهــرازی )معمــاری( فیلم و طراحی پوشــا
هــم بیشــتر از ســاختارهای هخامنشــی آمیختــه بــا خیــال 
پردازی خــود بهره برده ایــم چــون در دوره پیشــدادی تاریخ 

مستندی و یادمانی نداریم.
ایــن کارگردان جــوان افــزود: »آخرین داســتان« بــا همکاری 
100 هنرمند جوان، حرفــه ای و توانا  که بیشــتر آنها همین جا 
آموزش دیــده  و کار خــود را آغــاز کرده انــد مراحل اولیــه تولید 
کــرد و آذرمــاه 1396 خورشــیدی ســاخت فیلــم بــه  را طــی 
پایان رســید. وی هم چنیــن به چــاپ دو جلد نخســت رمان 
ســه جلدِی »آخرین داســتان« به عنــوان پیش درآمــد فیلم، 
اشــاره کرد و گفت: این مجموعه رمان، رخدادهای پیشــیِن 
داســتاِن فیلــم انیمیشــن »آخریــن داســتان« را بــه تصویــر 
می کشد و این نخستین بار است که برای یک انیمیشن بلند 

سینمایی در ایران، رمان مصور منتشر می شود.
رهگــذر دربــاره انگیزه ســاخت فیلــم آخریــن داســتان گفت: 
مــن و همــه همکارانــم دوســتدار شــاهنامه هســتیم. بــه باور 
مــن دغدغــه هــر هنرمنــد فیلــم ســازی کارکــردن در فضــای 
اســطوره ای شــاهنامه اســت. افزون بــر این دوســت داشــتن 
شــاهنامه بــه گونــه ای در خــون همــه ایرانیــان اســت. مــن 
دوران کودکی را با داســتان های شــاهنامه و هزار و یک شــب 
گذرانده ام و این عشق از کودکی با من بوده و رشد کرده است.

ایــن کارگــردان جــوان شــاهنامه را در زمینه ســینما، فضایی 
کــه از بندبنــد آن  گونــه ای  سرشــار از توانایــی دانســت بــه 
می توان مجموعه ای بزرگ ساخت و افزود: گذشته از سینما 
گــون و در پیونــد  گونا و انیمیشــن شــاهنامه در زمینه هــای 
بــا تصویرگــری، نقاشــی و موســیقی  بســیار جــای کار دارد و 
شاهنامه به باور من دریایی است که هر کسی می تواند صید 

خود را از آن بگیرد.
کید به پایبندی به درونمایه شاهنامه در  اشــکان رهگذر با تا
ســاخت فیلم گفت: پی رنگ اصلی فیلم همــان رخدادهای 
محوری است که در شــاهنامه روی داده اســت اما چگونگی 
این رخدادها و روایــت آن برپایه خیال پردازی ما اســت. چرا 
که به بــاور من پس از گذشــت هزار ســال از نگارش شــاهنامه 
گاهی و اندیشه، کاری را بیافریند که  هنرمند باید با تکیه بر آ
فراخور نیازهــا و فضای زمان خودش باشــد. بــه گونه ای که 

مخاطبان آن کار بتوانند با فضای آن پیوند بگیرند.     

فیلــم پویانمایــی )انیمیشــن( »آخرین داســتان« ســاخته 
برداشــتی  ایرانــی،  جــوان  کارگــردان  رهگــذر،  اشــکان 
دیگرگــون، متفــاوت و آزاد از ســوی آفریننــدگان اثــر، از داســتان 
حکومــت  آغــاز  تــا  »جمشــید«  حکومــت  پایــان  از  ک«،  »ضحــا
ک در  »آفریــدون« اســت. درونمایــه فیلــم بــر پایــه داســتان ضحــا
شــاهنامه و نگاهــی بــه ایــن داســتان در دیگــر نوشــته های کهــن 
ایرانی، مانند »به ندهش« و وندیداد است. پروژه ساخت این فیلم انیمیشنِی 120 دقیقه ای، 

کران است. کنون در حال ا از سال ها پیش آغاز شده است و هم ا
اشکان رهگذر، با اشاره به اینکه پیش تولید این فیلم از ســال 1389 خورشیدی آغاز و فیلم از 
سال 1392 وارد مرحله تولید شده است گفت: ســال 1389 خورشیدی و در همان زمان پیش 
ح کوچک )پایلت( از فیلم ســاختیم تا برآیندی از ساخت کلی آن داشته باشیم  تولید، یک طر
که خوشــبختانه با نمایش در برخی جشــنواره ها )فســتیوال ها( با اســتقبال مردم رو به رو شد. 
این پــروژه در ســال 2013 ترســایی )میالدی( در فســتیوال انســی »Annecy«، در شــهر انســی 
فرانسه، بین شش پروژه برتر در حاِل تولید، در جهان، برگزیده شد و فیلم برای تهیه کنندگان، 
خریداران و پخش کنندگان بین المللی معرفی شد. این نخستین بار بود که  صنعت پویانمایی 
ح شــد و از همان زمان انسی به گونه ای پشــتیبان معنوی این پروژه  ایران در این ســطح مطر
شد. در سال 2016 ترســایی پروژه، به فستیوال کن فراخوانده شــد تا زمینه پخش بین المللی 

این کار در کنار سه پروژه دیگر از کشورهای آلمان، فرانسه و لهستان فراهم شود.
رهگذر بــا اشــاره به دشــواری ســاخت انیمیشــن ایــن پــروژه گفــت: »آخریــن داســتان« از دید 
کشــن، صحنه های بی مانندی در انیمیشــن ایران دارد. افزون  بر این موســیقی متن آن هم  ا
به گونه ویژه ای و فراخور فضای داســتان تهیه شده است. موســیقی متن فیلم از ساخته های 
کریســتوف رضاعی اســت که با توجه به فضای شــاهنامه از موســیقی نواحی ایــران بهره برده 
اســت، یعنی به موقعیت جغرافیایی هرکدام از چهره ها و قوم های یاد شده در شاهنامه توجه 
شــده اســت و فراخور آن از ســازهای آن خطه گستره ســود برده شــده اســت.  از این رو می توان 

گفت موسیقی متن، با داستان فیلم پیوندی ژرف دارد.

شاهنامه دریایی است
کسی می تواند که هر 
صید خود را از آن بگیرد

کارگردان »آخرین داستان«:



 ابتـدای ایـن بخـش، بـه اخبـار و رویدادهـای دوازدهمیـن دوره از »جایـزه 
ادبی جال آل احمد« اختصاص دارد و در ادامه گزارشی از مراسم رونمایی 
بـل أْن تِفُقدِونـی، تحریـر 

ْ
کتـاب آیـت اهلل جـوادی آملـی بـا عنـوان »َسـلِونی ق

نهـج الباغـه«، گفتگـو بـا نویسـنده رمـان »وضعیـت بی عـاری« کـه بـا تلفیق 
عشـق و جنـگ میـان دیگـر رمان هـای بلنـد جایـزه ادبـی جـال آل احمـد 
خـوش درخشـید و معرفـی چنـد کتاب بـا موضوعات مختلـف را می خوانیم.

کتاب

 56

ݢی ݣݣݣجالل جا پاݢ
عشق و جنگ شبیه هم هستند
درس ݣݣݣهستی ݣݣݣشناسی
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     »افتاده بودیم در گردنه حیران« 
داســتان های مجموعــه »افتــاده بودیــم در گردنــه حیران« 
جهانــی ملمــوس و آدم هایــی زنــده را بــا خوانندگانــش بــه 
ک می گذارد. حســین لعل بذری با زبانی تراش خورده  اشــترا
و نثری پخته و منســجم، بــه خلق فضاهایی دســت می زند 
کــه میــان وهــم و واقعیــت در نوســان اســت و آدم هایــی را 
کنش هــای زنده  به نمایــش می گــذارد کــه بــا ویژگی هــا و وا
و قدرتمندشــان بــه خوبــی قابلیــت مانــدگار شــدن در ذهن 
بــا  ایــن مجموعــه  خواننــده را دارا هســتند. نویســنده در 
بهره گرفتــن از فرهنگ هــا و گویش های مختلــف، فضایی 
ع ایجــاد می کند و از یکنواختی و ســکونی که گریبانگیر  متنو
بخــش عمــده ای از فضاهــای داســتانی اخیــر اســت، دور 
ع انســانی از مــرگ و رنــج گرفته تا  می شــود. حس های متنو
عشــق و امید، در ایــن مجموعه هر یک ســهم خــود را دارند 
و هیچ کــدام جــا را بر دیگــری تنــگ نمی کنند. هرچنــد درد و 
مــرگ عناصــر پررنگــی در داســتان های لعل بذری هســتند، 
کامی هــا، رنج هــا و مرگ هایی  اما اثــر فوق بــا وجــود تمــام نا
که روایــت می کنــد، در نهایت خالصانه در ســتایش عشــق و 
زندگی تصنیف شــده اســت. اغلب داســتان های این کتاب 
برگزیده جشــنواره های مختلفی چون یوسف، متیل، کبوتر 

حرم، حیات و نارنج بوده اند. 

داستان کوتاه
داوران این بخش، هیچ یک از نامزدها را شایســته دریافت عنوان برگزیده ندانستند 
و فقط یکــی از کتاب های این بخش مــورد تقدیر قرار گرفــت. کتاب »افتاده بودیــم در گردنه 
حیران « به قلم »حســین لعل بذری« از نشــر نیماژ، »قم رو بیشــتر دوســت داری یا نیویورک؟« 
به قلــم »راضیــه مهــدی زاده« از نشــر هیــال، »قنــادی ادوارد« بــه قلــم »آرش صادق بیگــی« از 
انتشارات مرکز، »گرنوشته« به قلم »مسعود سلطانی« از انتشارات سوره مهر، »مشت خالی گل 
یا پوچ« بــه قلم »ماندانا جعفری« از انتشــارات یوشــا و »هفت گنبد« به قلــم »محمد طلوعی« 
از انتشــارات افق، نامزدهای این بخــش بودند که از بین آنهــا کتاب »افتاده بودیــم در گردنه 
ک  حیران«، شایسته تقدیر شناخته شد. احســان عباسلو، خسرو باباخانی و علی اصغر عزتی پا

داوران این بخش بودند.

دوازدهمیـن دوره از جایـزه ادبـی جـالل آل احمـد در حالـی به پایان رسـید 
کـه بخـش رمـان و داسـتان بلند، هیچ برگزیده ای نداشـت. آیین اختتامیه 
دوازدهمیـن دوره جایـزه ادبـی جـالل آل احمـد اخیـرًا در تـاالر قلـم کتابخانـه ملـی 
برگـزار شـد. در ادامـه نگاهـی داریـم بـه نامزدهـا و برگزیـدگان بخش هـای مختلـف 

ایـن جایـزه ملی. 

ݢی ݣݣݣجالل جا پاݢ

آشنایی با نامزدها و برگزیدگان
دوازدهمین دوره جایزه ادبی جالل آل احمد

     »قم رو بیشتر دوست داری یا نیویورک؟« 
کتــاب »قــم رو بیشــتر دوســت داری یــا نیویــورک؟« شــامل 
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کثرشــان در شــهر نیویــورک، به  چهارده داســتان اســت کــه ا
عنوان یکــی از پایتخت های فرهنگــی، هنــری و ادبی دنیا، 
روایت می شــود. در این داســتان ها با زندگی شخصیت های 
ایرانی و مهاجران؛ نگاه جدیدشان به جهانی در هم پیچیده 
گاه بیــن  و تــازه روبــه رو هســتیم و نوعــی مقایســه ناخــودآ
گون.  شــهرهای ایران و نیویورک و زندگــی در دو دنیای گونا
در نهایت، این مقایســه به برتری هیچ کــدام نمی انجامد اما 
به شــناختی تازه منجــر می شــود. بی مکانی و نداشــتن قرار، 
موضوع اصلی اســت. یکــی را بــرای یافتن شــهری آرمانی به 
ســقراط و خرابه های یونان می کشــاند و دیگری را به کشتن 
مادربــزرگ و فرســتادنش بــه بهشــت. یکــی دیگر را بــه خانه 
ای در شــهر نیویورک امید می دهــد و آن یکی فکــر می کند در 
چشم های مادرش چیزی تغییر کرده و باید از بوستون بلیط 
اتوبوس بگیرد و راهی شــود. دیگری در قطاری با یک ســرباز 

آمریکایی رو دررو می شود.

ادوارد« مجموعه داســتانی کامــل اســت کــه از زمــان قاجار، 
کنون روایــت می کند، اثری که بیشــترین  انقالب، جنــگ و ا

زمان ها و موضوعات را در کمترین حجم جای داده است.  نام کتاب 
»گرنوشته« از 

کتیبه ای  عنوان 
متعلق به ۴۰۰۰ 

سال قبل از میالد 
مسیح اقتباس 

شده که منقوش 
بر دیواره ای صاف 

و صیقلی در کوه 
جهان بین در شهر 
»هفشجان« است

     »قنادی ادوارد« 
»بــازار  مجموعه داســتان  نویســنده  صادق بیگــی  آرش   
خوبــان« جایزه کتــاب ســال و جایزه جــالل را در ســال 94 از 
آن خود کرده و مدتی هم ســردبیر مجله داســتان همشهری 
بــوده؛ کتــاب »قنــادی ادوارد« را بــه رشــته تحریــر درآورده 
اســت. این اثر شــش داســتانی طیف خاصــی از مخاطبان را 
در برنمی گیــرد و همه می تواننــد از خواندن داســتان ها لذت 
ببرنــد. شــاید اقبال جایزه هــای ادبی بــه داســتان های این 
نویســنده همین خوانــش آســان آن و لحن خــاص روایت او 
باشــد که حال افســرده معمــول دیگــر نویســندگان را ندارد. 
داســتان های ایــن مجموعــه پیرنگ هــای متفاوتــی دارد 
ک را که آنهــا را کنــار هم به  اما نمی تــوان رگه هایــی از اشــترا
یــک مجموعــه تبدیــل کــرده، نادیــده گرفت. شــاید منشــأ 
کــه هــر نویســنده ای  ایــن نــکات تنهــا ویژگی هــای نثــری 
کــه واضح اســت این  مختص بــه خــودش دارد، باشــد؛ چرا
مجموعه داســتان برخــالف خیلــی از مجموعه هــای دیگــر 
ع واحدی ندارد اما می شــود گفت تمام داســتان های  موضو
ایــن مجموعــه بــه یــک انــدازه خــوب هســتند و در تمــام 
داســتان ها پالت بهتر از شــخصیت پردازی اســت. »قنادی 

     »گرنوشته«
کتــاب »گرنوشــته« اثــر مســعود ســلطانی از تولیــدات ســال 
1397 واحــد آفرینش هــای ادبــی حــوزه هنــری چهارمحال 
و بختیاری اســت که از ســوی انتشــارات ســوره مهر به چاپ 
رســیده اســت. این اثــر بــا بــه تصویــر کشــیدن زندگــی مردم 
روایتگــر  اســتان چهارمحــال و بختیــاری در دوره قاجــار، 
دالوری های مردان و زنان این ســرزمین، در برابر ظلم و جور 
خوانیــن اســت. نــام کتــاب »گرنوشــته« از عنــوان کتیبه ای 
متعلــق به 4000 ســال قبــل از میالد مســیح اقتباس شــده که 
منقــوش بــر دیــواره ای صــاف و صیقلــی در کــوه جهان بیــن 
در شــهر »هفشــجان« اســت کــه روزگاری در راه دزپــارت قــرار 
داشــت. »گرنوشــته« عالوه بر قصه دراماتیک از چهار دیدگاه 
روایت می شــود و می توان ادعا کرد به لحاظ مدرن نویسی در 

جایگاه خوبی قرار دارد.

     »مشت خالی گل یا پوچ« 
داســتان های ایــن اثــر ماجــرای اجــاره دادن یــک آپارتمان 
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لوکــس شــصت متــری اســت. رهــن کامــل بهانــه ای اســت 
برای ســرزدن بــه خانــه و زنــی کــه گذشــته و دلتنگــی اش را 
به همــراه تمامــی عالئــق و تنفرهایــش در اثنای آمــد و رفت 
مشــتریانی کــه بی میــل و مایل به اجــاره خانــه او هســتند با 
خواننده مــرور می کنــد و خانه بهانه ای می شــود بــرای زنده 
کــردن آن همــه خاطــرات. خواننــده در این خانه همنشــین 
زنی می شــود که به قــول خــود همیشــه جزئیــات را می بیند 
و تضادها را به آســانی تشــخیص می دهد. شــاید یک عامل 
پیش بردن داســتان ها همین نگاه متضاد نویســنده است. 
امــا ایــن خانه صرفــًا محل آشــنایی بــا ایــن زن نیســت بلکه 
جهانی اســت در خود که مخاطب را با دیگرانی آشــنا می کند 
کــه هــر یــک دغدغه هــا و عالئــق خــاص خویــش را دارنــد. 
انتخاب شــخصیت هایی که برای بازگویی سرگذشت شان 
و البتــه اجــاره خانــه مراجعــه می کننــد هوشــمندانه اســت و 
دســت نویســنده را بــاز می گذارد تــا طیــف مختلفــی از آدم ها 
را بــر صحنــه کاغــذ روان ســازد. زبــان ســلیس و راحــت اثر و 
گویه های احساسی راوی، این کتاب را برای خوانندگانی  وا
که به دنبال یک داســتان خوشــخوان و در عین حال دارای 

اندیشه و احساس هستند جذاب نموده است.

نظامی در بخــش میانــی خــود دربردارنــده هفت داســتان از 
هفت همســر بهرام پنجم ساســانی اســت که بــرای او روایت 
شــده اســت و جــدای از روح غنایــی و تخیــل رمانتیــک خود 
سعی کرده تا روح حماســه را نیز در پیوند با داستان بیان کند 
و مســاله اصلی هفت گبنــد و یــا شــاید مهمترین مســاله آن با 

مخاطب نیز از همین بخش نشات می گیرد.

داستان بلند و رمان
در ایــن بخــش، »بی کرانگــی« بــه قلــم »مهــدی ابراهیمــی 
المــع« از نشــر نیمــاژ، »دور زدن در خیابــان یکطرفــه« به قلم 
»محمدرضــا مرزوقــی« از نشــر ثالــث، »روزهــا و رویاهــا« بــه 
قلم »پیــام یزدانجو« از نشــر چشــمه، »فوران« به قلــم »قباد 
آذرآیین« از انتشــارات هیال، »مــا را با برف نوشــته اند« به قلم 
گه و »وضعیت بی عاری« به  »نســیم توســلی« از انتشــارات آ
قلم »حامد جاللی« از انتشــارات شهرســتان ادب نامزد شــده 
بودنــد کــه »قبــاد آذرآیین« بــا ارســال نامــه ای بــه دبیرخانه 

جایزه از حضور در جمع نامزدها انصراف داد.
داوران ایــن بخش، بــدون آن که اثــری را به عنــوان برگزیده 
نوشــته  یکطرفــه«  خیابــان  در  زدن  »دور  کننــد،  معرفــی 
»محمدرضــا مرزوقــی« و »وضعیــت بی عــاری« اثــر »حامــد 
جاللی« را به عنوان شایســته تقدیــر معرفی کردنــد. داوران، 
همچنین در بخش مســتقلی از »ســلمان کدیور«، نویســنده 
کتاب »پس از بیســت ســال« تقدیر کردند. شــهریار عباســی، 
بخــش  داوران  رضایــی،  احســان  و  خورشــاهیان  هــادی 

داستان بلند و رمان بودند.

گنبد به  هفت 
روایت نظامی 

در بخش میانی 
خود دربردارنده 
هفت داستان از 

هفت همسر بهرام 
پنجم ساسانی 

است که برای او 
روایت شده است 

و جدای از روح 
غنایی و تخیل 
رمانتیک خود 

کرده تا روح  سعی 
حماسه را نیز در 
پیوند با داستان 

بیان کند

     »هفت گنبد« 
این کتاب از هفت داســتانی روایت هفت ســفر به کشورهای 
عــراق،  لبنــان،  ارمنســتان،  ســوریه،  ایــران؛  همســایه 
گرجستان، افغانستان و عمان است و راویان در این سفرها، 
در پی درون خویش هستند. این جست وجو به روایت قصه 
زندگــی ایــن افــراد می انجامد. هــر یــک از این داســتان های 
کوتــاه، در یکی از شــهرهای کشــورهای همجــوار با ایــران در 
خاورمیانــه می گــذرد و محمــد طلوعی نویســنده ایــن کتاب 
کید داشــته که بــرای نــگارش داســتان ها به  پیــش از ایــن تا
کــه در ایــن داســتان حضــور  کشــورهایی  تمامــی شــهرها و 
دارنــد ســفر کــرده اســت. قبــل از هرچیز، هفــت گنبد کــه نام 
روایت شــده از یــک اثر حکیــم نظامــی نیز به شــمار مــی رود و 
البته طلوعی نیز به نوعی عنوان کــرده که قصد توجه دوباره 
این اثر را داشته و به نوعی ســعی در بازآفرینی این اثر در قالب 
تحــت پســند خــودش داشــته اســت. هفت گنبــد بــه روایت 

     »بی کرانگی« 
»بی کرانگی« رمانی اســت به قلم مهدی ابراهیمــی و درباره 
دو همســایه دیوار به دیــوار به نام هــای ســاالری و کیانی در 
منطقــه شــمیران تهــران. ایــن دو خانــواده پــس از ســال ها 
گهان به سبب رویدادی  همزیستی و رفت و آمد دوستانه، نا
پیش ینــی نشــده که چیــزی جــز دلبســتگی فرزندانشــان به 
هم نیســت، تصمیم بــه قطــع ارتباط بــا یکدیگــر می گیرند. 
این رمان زندگــی هم زمان انســان هایی را روایت می کند که 
برای رســیدن به خوشــبختی و نگهداری از آن ناچارند هر از 
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چندی با سرنوشــت و فــراز و فرودهــای آن رویارو می شــوند. 
این رمان با نگاهی نو به زبان فارســی و فرهنگ بومی ایران 

به نگارش درآمده است.
مخاطــب در ایــن اثر بــا شــخصیت هایی روبــه رو اســت که از 
نظر سنی بین 3 تا 80 سال دارند. هر کدام از شخصیت های 
این رمــان دغدغه هــای متفاوتی را دنبــال می کننــد. یکی از 
کــه در نگارش  ویژگی های بــارز این رمان زبان آن اســت؛ چرا
این اثر از کلمات فارســی اســتفاده شــده و می تــوان گفت که 
کثر واژه های این کتاب فارســی اســت. زاویه دیــد این رمان  ا
»سوم شــخص نمایشــی«  اســت. یعنی مانند دوربینی عمل 
می کند و همه چیز را با جزئیات توضیح می دهد، اما دست به 
قضاوت نمی زند. »بی کرانگی« به قلم مهدی ابراهیمی المع 

در 440 صفحه از سوی نشر نیماژ منتشر شده است.

کتاب خواننده با فلسفه، موســیقی و ادبیات برخورد می کند و 
لذت دنبال کردن داستان برایش دوچندان می شود.

انسان هایی که 
نیروی عشق به 

هم پیوندشان 
می دهد و 

سپس از هم 
دورشان می کند، 

روایت هایی 
پرکشش که 

مخاطب را از 
همان ابتدا به 
وجد می آورد، 

هرچند هم زمان 
حسی از نگرانی، 
ترس و نافرجامی 
را نیز در وجودش 

ایجاد می کند

     »روزها و رویاها« 
»روزها و رویاها« به قلم پیام یزدان جو روایت دو انسان است. 
انســان هایی کــه نیروی عشــق بــه هــم پیوندشــان می دهد 
و ســپس از هــم دورشــان می کنــد، روایت هایی پرکشــش که 
مخاطب را از همــان ابتدا به وجــد می آورد، هرچنــد هم زمان 
حســی از نگرانی، تــرس و نافرجامــی را نیز در وجــودش ایجاد 
ابتــدا  همــان  از  داســتان  اصلــی  شــخصیت های  می کنــد. 
بــه خواننــده معرفــی می شــوند؛ آرش، خواننــده، نوازنــده و 
ترانه ســرایی با ســبکی متفاوت و دیدگاهی خاص نســبت به 
زندگی و پیرامونش است. شخصیت مقابل آرش، بیتا است؛ 
زنی که قباًل طعم تلخ طالق را چشــیده و یک دختربچه دارد. 
بیتا عکاســی می کنــد، شــعر می گویــد، کتــاب می خوانــد و به 
عکِس آرش نگران آینده نیســت. او در گذشــته سیر می کند و 
به دلیل تجربیات بد گذشــته، ذهن آشفته و پریشــانی دارد و 

آرش از همان ابتدا، به این مسئله پی می برد.
»زیبایــی«،  »سرخوشــی«،  دارد:  فصــل  پنــج  داســتان 
»جاودانگی«، »سفر« و »بخشایش«. در قسمت هایی از کتاب 
آرش از عقاید فلســفی اش می گوید و بیتا بی آنکــه حرفی بزند، 
کنده و نامشــخص ذهِن آرش را به  می کوشد ســاختارهای پرا
هم ربط دهد. آرش همه چیز را مســخره می داند. اما دلباخته 
بی تا شده و با فراز و نشیب های زیادی مواجه می شود. در این 

     »دور زدن در خیابان یک طرفه« 
این رمــان کــه بــه قلــم محمدرضــا مرزوقی بــه رشــته تحریر 
درآمده به موضوع قاچــاق داروهای تقلبی در دوران تشــدید 
تحریم هــا پرداختــه و ژانــری معمایــی جنایــی و فضایــی 
کــه  گاهــی دارد. موضــوع رمــان بــا قتلــی آغــاز می شــود  کارآ
کــه خــود از زخــم خــوردگان  شــخصیت اصلــی داســتان را 

داروهای تقلبی است درگیر ماجراهای معمایی می کند.
»دور زدن در خیابــان یکطرفــه« تــالش قهرمانــی تنهاســت 
برای عبــور از هــزار تویی مخــوف که طراحــان آن نیــز گاه راه 
خود را گم می کنند و قربانی آنچه خود ســاخته اند می شوند. 
حکایت قهرمانی که می داند شکست خواهد خورد اما تالش 
می کنــد و در نهایــت از نتیجه تالشــش راضی اســت. هر چند 
نمی تواند جلوی چرخش آسیاب را بگیرد اما می داند آسیاب 
به نوبت است و ســرانجام نوبت او هم می رسد. »دور زدن در 
خیابان یکطرفه« به قلــم محمدرضا مرزوقی در 196 صفحه 

از سوی نشر ثالث منتشر شده است.

     »فوران«
»فوران« به قلم قبــاد آذرآیین و درباره فــوران نفت در منطقه 
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مسجدســلیمان، زندگــی ســه نســل از یــک خانــواده اســت. 
بــه ایــن ترتیب بســتر تاریخــی ایــن داســتان از زمان کشــف و 
اســتخراج اولین چــاه نفت ایــران در مسجدســلیمان تــا امروز 
را در بر می گیرد. بســیاری از مطالب و اتفاقات درون داســتان 
تجربه های زیســته و حوادثی هســتند کــه آذرآییــن از کودکی 
تــا بزرگســالی خــود در مسجدســلیمان دیده اســت. »فــوران« 
همچــون دیگر آثار نویســنده یــا دقیق تــر بگوییم، بیشــتر آثار 
پیشــین نویســنده در بســتر زمان و مکان حیات و حضور وی 
در زادگاهش رقــم می خــورد. آذرآیین متولد مسجدســلیمان 
اســت. نخســتین شــهر نفتــی ایــران و جایــی کــه به واســطه 
ویژگی هــای  خــود  اجتماعــی  و  اقتصــادی  شــرایط خــاص 
جامعه شناســانه و مردم شناســانه منحصر به فردی داشت. 
پارادوکس سنت و مدرنیته در این شهر، حضور استعمار نفتی 
با هر دو وجهه آن یعنی از یک سو بهره برداری و منفعت طلبی 
اســتعماری و از ســوی دیگــر عمــران و آبادانی ناشــی از حضور 
اســتعمارگران منشــاء، موجــب و موجــد رویدادها، حــوادث و 

خلق خاطراتی شد که مرور آنها بسیار قابل تأمل است.
گر کتــاب »فوران« را جوشــش و فــوران تاریخ  پربی راه نیســت ا
شــفاهی و روایــت وی از زندگــی نفتــی خصوصــًا زندگــی طبقــه 
فرودســت جامعــه ســنت زده غــرق در مدرنیزاســیون نفتــی 
در یک قــرن اخیر بدانیــم. شــاید این کتــاب و نویســنده اش را 
باید مهم ترین حاشــیه ایــن دوره از جایزه جــالل بدانیم. قباد 
آذرآییــن هنگامی کــه اســامی نامزدهای نهایی منتشــر شــد از 
جایزه انصراف داد اما با توصیه شهریار عباسی )داور این دوره( 

و مهدی قزلی )دبیر اجرایی این دوره( به جایزه بازگشت.

آشنا شده و در کارخانه نساجی پدرش مشغول به کار می شود. 
کارخانه هــا و تعطیلی شــان  رمــان در دوره تحریــم و افــول 
می گــذرد. قــرار اســت عماد بــا خانــواده بــه خواســتگاری بهار 
بیاید اما صبح همان روز، بهار با تلفنی مشکوک و حرف هایی 
سربســته در رابطــه بــا خانــواده عمــاد و از طــرف شــخصی 
ناشــناس از خــواب بیــدار می شــود و همیــن بهانــه ای اســت 
برای صحه گذاشــتن بر دودلی هایش. از طریق افکار بهار به 
تفاوت فکری و عقیدتی دو خانواده که ریشــه در گذشته دارد 
پی می بریم. در این اثر، خواننده جدا از دو خانواده با افکاری 
متفاوت، بــا دو منطقه مرزی زیســتی، شــمال ایران و شــمال 

شرق خراسان که مهد ابریشم ایران بوده روبه رو می شود.

»وضعیت بی 
عاری« در مورد 

انسان هایی است 
که به دور از 

هیاهوی انقالب 
و جنگ دنبال 

جای دنجی 
هستند برای 

زندگی. داستان 
چرایی چالش ها 

را بررسی نمی کند، 
بلکه دنبال 

چگونگی انسان 
ماندن در میان 
این همه هیاهو 

است

     »ما را با برف نوشته اند« 
کتاب »ما را با برف نوشــته اند« به قلم نســیم توســلی در ظاهر 
روایت ماجــرای به هم رســیدن دختر و پســری اســت که پایه 
بیشــتر داســتان ها بــوده و هســت، امــا زنجیــر محکمــی ایــن 
روایت را به الیه های زیرین می کشــاند و ما را با وقایع تاریخی 
روبه رو می کند. تاریخی که از نادرشــاه افشــار شروع می شود و 
بعد با وقایع انقالب ســفید و انقــالب 57 درمی آمیزد و تا ســال 
90 ادامــه پیــدا می کنــد. راوی قصــه بهــار، مهندس نســاجی 
اســت و در پــی کار، بــا عماد، پســر حاجــی خیــری کارخانه دار 

     »وضعیت بی عاری« 
رمــان داســتانی»وضعیت بی عــاری« بــه قلــم حامــد جاللــی 
به محوریت یک جــوان و زندگی او در بســتر جنــگ تحمیلی 
در جنــوب ایران روایــت می شــود. در واقع مخاطب بــا رمانی 
روبه رو اســت که شــاید نزدیک بــه 20 راوی دارد و هر فصل را 
یک راوی مختلف روایــت می کند. رمان از چنــد جهت قابل 
اعتنا اســت. اول اینکه زمان و مکان قصه به گونه ای اســت 
که تمــام رمــان را زیر بــاران گلولــه و فشــنگ قرار داده اســت. 
دربــاره جنــگ ایــران و عــراق کــم رمــان نوشــته نشــده، ولی 
کمتر نویســنده ای موفق شــده به جای تمرکز بر تیر و تفنگ، 
انســانی را زیــر ذره بیــن ببــرد. فــرم روایی داســتان و تقســیم 
زاویه دید این امکان را داده تا نویسنده، جریان تپنده زندگی 
را بیــن شــخصیت های مختلــف تقســیم کنــد و یــک »شــهر 
زنده« را به نمایــش بگذارد. مســأله مهم دیگر ایــن اثر توجه 
بــه انســان های غیرمســلمان در خوزســتان اســت. هرچند از 
حضور اقلیت های دینی در جنگ زیاد حرف زده شــده، کمتر 
نویســنده ای تنه اصلــی داســتان جنگــش را میان آنهــا برده 
اســت و بیانگر آداب و رســوم و لهجه و گویش فرقه ای به نام 
صابییان و یا منداییان اســت. »وضعیت بی عاری« در مورد 
انســان هایی اســت کــه بــه دور از هیاهــوی انقــالب و جنگ 
دنبال جــای دنجی هســتند بــرای زندگــی. داســتان چرایی 
چالش ها را بررســی نمی کنــد، بلکــه دنبال چگونگی انســان 

ماندن در میان این همه هیاهو است.



کتـــــــــاب

63  مشاره  15       دی 98
 دوره جدید

کتـــــــــاب

مستندنگاری
جایــزه  دوازدهمیــن  مســتندنگاری  بخــش  نامزدهــای 
ح زیــر بودند:  ادبــی جــالل آل احمــد بــه ترتیــب الفبا بــه شــر
»اردوگاه اطفــال« به قلــم »احمد یوســف زاده« از انتشــارات 
ســوره مهــر، »دســت نیافتنی« بــه قلــم »علی رضــا حیدری« 
از  ج  گلگشــت، »ســرزمین خــار نشــر  از  و »طاهــا صفــری« 
نقشــه« خاطــرات عجیب یــک معلم بر اســاس زندگــی عزیز 
موسســه  از  نورآبــادی«  »علــی  قلــم  بــه  محمدی منــش، 
انتشــارات قدیانــی، »قطاربــاز، ماجــرای یــک خط« بــه قلم 
»احســان نــوروزی« از نشــر چشــمه و »نقاشــی قهوه خانــه؛ 
خاطــرات کاظــم دارابــی متهــم دادگاه میکونــوس« بــه قلم 
»محســن کاظمــی« از انتشــارات ســوره مهر کــه از میــان آنها 
»نقاشی قهوه خانه« برگزیده شد و »قطارباز« به عنوانی بهتر 
از »شایســته تقدیر« دســت نیافت. مرتضی سرهنگی، میثم 

امیری و ساسان ناطق، داوران این بخش بودند.

نقد ادبی
کتاب هــای زیر نامــزد بخش نقــد ادبــی دوازدهمیــن جایزه 
ادبی جالل آل احمد بودند: »بومی ســازی رئالیسم جادویی 
در ایــران« بــه قلــم »محمدحنیــف« و »محســن حنیــف« 
از انتشــارات علمــی فرهنگــی، »تحلیــل ســوژه در ادبیــات 
داســتانی فرامــدرن« بــه قلــم »فــرزاد کریمــی« از انتشــارات 
کری«  روزنه، »دربــاره مانایــی و میرایی« بــه قلم »احمد شــا
اســالمی،  اندیشــه  و  فرهنــگ  پژوهشــگاه  انتشــارات  از 
»دوره بنــدی در تاریــخ ادبی« بــه قلــم »ناصرقلی ســارلی« از 
نشــر خامــوش، رمــان اســطوره ای، »نقــد و تحلیــل جریــان 
اســطوره گرایی در رمــان فارســی« به قلم »ســیدعلی قاســم 
زاده« و »سعید بزرگ بیگدلی« از نشر چشــمه و »نظریه و نقد 
ادبی درســنامه میان رشــته ای« به قلــم »حســین پاینده« از 
انتشارات ســمت که از میان آنها یک کتاب شایسته تقدیر و 

دو کتاب برگزیده شدند.

باره جنگ ایران  در
و عراق کم رمان 

نوشته نشده، ولی 
یسنده ای  کمتر نو

موفق شده به 
جای تمرکز بر تیر و 
تفنگ، انسانی را 

یر ذره بین ببرد ز

جایزه اثر شایسته تقدیر به »درباره مانایی و میرایی« نوشته 
کری« تعلق گرفت و »نظریه و نقد ادبی درســنامه  »احمد شــا
میــان رشــته ای« بــه قلــم »حســین پاینــده« و »بومی ســازی 
رئالیســم جادویی در ایران« به قلم »محمد حنیف« مشــترکًا 
در این بخش برگزیده شدند. محمدرضا سنگری، ابوالفضل 

حری و مریم حسینی، داوران این بخش بودند.     



کتـــــــــابکتـــــــــاب

دی  98       مشاره  6415
 دوره جدید

کتــاب را لطــف خــدا می دانــم و البته خوشــحال شــدم چون 
بــرای نوشــتن ایــن کتــاب زحمــت کشــیده بــودم و دوســت 
داشتم اثرم دیده شود اما از طرفی می دانم همه برای نوشتن 

کتابشان زحمت می کشند.

این موفقیــت را در اولین تجربه نویســندگی، مرهون چه 
چیزی هستید؟ این سؤال افراد زیادی است که تازه قدم 

در مسیر نوشتن گذاشته اند و کسب تجربه می کنند.
خوب است راجع به این مساله صحبت کنیم که چه اتفاقی 
گر ســلیقه و شــانس  باعــث دیده شــدن یک رمان می شــود. ا
را کنــار بگذاریــم حتمًا زحمتــی برای آثار کشــیده شــده که به 
مرحلــه نامــزدی می رســند. چیــزی کــه مــن بــه آن اهمیــت 
داده ام شــناختن خألهــای داســتان نویســی و از بیــن بــردن 
آنها در اثر خودم بوده اســت. رســیدن به این شــناخت ساده 
است و آن مشاهده کردن نویسنده است. خیلی ها می گویند 
نویســنده باید فالن تعداد رمان بخوانــد و عددهای عجیب 
هــم می گوینــد. مطالعــه کــردن اهمیــت دارد اما مشــاهده و 
پژوهــش، به معنــای دقیــق، مهم تر اســت. من ســعی کردم 
اینطور باشــم. به تحقیقــات کتابخانه ای بســنده نکــردم با 
آنکه همــه چیز در اینترنت هســت اما مســتقیم به ســفر رفتم 
و همــه لوکیشــن هایی کــه در کتــاب وجــود دارد را از نزدیــک 
دیــده ام و نمونــه آن هــم مطالعــه دین صابئیــن و برخــورد با 
پیروان این دین بود. چــون قرار بود در کتابم حضور داشــته 
گر به نظر می آیــد این کتاب موفقیتی کســب کرده،  باشــند. ا

این موفقیت مرهون مشاهدات مستقیم و ملموس است.

مشــاهده  عــدم  را  رمــان  آســیب  مهم تریــن  همیشــه 
نویسنده و پژوهش نکردن می دانند. با توجه به شرایط 
امروز چقــدر برای نویســنده مقدور اســت ســفر کنــد و به 

مشاهدات الزم دست پیدا کند؟
گر به زندگــی همینگوی و مارکز؛ دو نویســنده برتــر دنیا نگاه  ا
کنیم می بینیــم همینگوی به خاطر داشــتن زندگــی پر تب و 
تاب ســفرهای متعددی داشــته اســت از دل این تجربیات، 
توانسته رمان های خوبی بنویســد. از طرفی مارکز را می بینم 
که به این شدت، سفر نمی کند اما سرزمین و شهر کودکی اش 
را با دقت دیده و کاماًل آن را  می شناسد که در نهایت منجر به 

خلق  »صد سال تنهایی« می شود.
ح رمان بــه جای دور ســفر  پس ضــرورت نــدارد به خاطــر طــر
کنیــم. بایــد از روزمرگــی و عــادت زندگــی دســت برداریــم  و 
جدی تر بــه دوروبرمان نگاه کنیم. همه این ها ســوژه اســت 
و کافیســت خــوب آنهــا را ببینیــم و راجــع بــه هــر اتفــاق و هر 
چیــزی راحت نگذریــم و تحقیــق و پژوهش کنیــم. االن هم 
راه تحقیــق آســان شــده، نــت بســیاری از منابــع را در اختیــار 
گــر نویســنده ای امکان ســفر ندارد،  نویســنده قرار می دهد. ا
بایــد با اطرافــش چنیــن مواجهه ای داشــته باشــد. امــا برای 
من امــکان ســفر فراهــم بود چــون مؤسســه شهرســتان ادب 
و مدرســه رمان حامی مــن بــود و هزینه های رفت و برگشــت 
مــن را در ســفر تقبــل می کــرد. این مدرســه بــا دعوت اســاتید 
تجربیات خوبی در اختیار نویســنده ها قــرار می دهد. من زیر 

گمان می کردید کتاب شــما در جایزه جالل نامزد شود 
و تا مرحله تقدیر شدن پیش برود؟

جشنواره ای که خود نویســنده اثرش ارســال کند به انتظار نتیجه 
می مانــد اما جشــنواره هایی که ناشــر اثــر را می فرســتد، قابل پیش 
بینی نیستند برای نویسنده. در مورد جایزه جالل از زمان فراخوان 
و ارســال اثر اطالع نداشــتم و تا  قبــل از اینکه با من به عنــوان نامزد 
تماس بگیرند،  فکر نمی کــردم اثر من از میان 232 رمان دیده شــود. وقتی عنــوان نامزدهای 
بخش رمان اعالم شد بازهم نمی دانستم رمان من نسبت به سایر آثار نامزدها، چه جایگاهی 
دارد تا اینکه آثار ســایر دوســتان نویســنده را خواندم و واقعًا از اثــر آقای مرزوقی بــا عنوان »دور 

زدن در خیابان یکطرفه« بیش از سایر آثار لذت بردم. 
خالصه اینکه میان آثار پیشکســوت تا اندازه نامــزدی اثر هم برایم غنیمت بود و تقدیر شــدن 

عشق و جنگ
شبیه هم هستند

گفتگو با نویسنده ای که با اولین رمانش درخشید

خدیجه زمانیان

رمـان »وضعیـت بی عـاری« بـه قلـم »حامـد جاللـی« توانسـت در کنـار رمان 
»دور زدن در خیابـان یکطرفـه« بـه قلـم »محمدرضـا مرزوقـی« به عنـوان اثر 
شایسـته تقدیردر بخش داسـتان بلند و رمان دوازدهمین دوره جایزه جالل معرفی 
شـود. »وضعیـت بی عـاری« داسـتان دلباختگـی دختری مسـلمان به جوانی اسـت 
کـه پیـرو دیـن صابئیـن مندایـی اسـت، اقلیتـی مذهبـی کـه در جنـوب ایـران زندگـی 
می کننـد. ماجراهـای ایـن رمان از روزهای پیش از انقالب اسـالمی آغـاز و به روزهای 
جنگ تحمیلی ختم می شـود. جاللی این اثر خوش خوان و پرکشـش را در مدرسـه 
رمـان موسسـه فرهنگـی هنـری شهرسـتان ادب نوشـته اسـت. حامـد جاللـی متولـد 
۱۳۵۴ قـم اسـت. او کارشـناس ارشـد ادبیـات نمایشـی اسـت و از صحنـه تئاتـر بـه 
عرصه نویسـندگی آمده اسـت. جاللی در حال حاضر دبیر تحریریه مجله »سـالم 
بچه هـا« اسـت و »وضعیـت بی عـاری« اولیـن رمـان منتشـر شـده اوسـت. گفتگـوی 

»قـدس« را بـا ایـن نویسـنده پیرامـون موضـوع کتابـش و جایـزه جـالل بخوانیـد.  
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نظر خانم بلقیس سلیمانی رمانم را نوشتم.

جایزه جالل چقدر می تواند به نویسنده برگزیده یا تقدیر 
شده،  انگیزه ادامه مسیر بدهد؟

 مــن ســال ها نوشــته ام اما منتشــر نکــردم. ســال ها تئاتــر کار 
کردم در تئاتر دلسرد می شــدم چون حس می کردم تالش من 
دیده نمی شــود اما در جایزه جالل متوجه شدم جایی هست 
کنــش مثبــت داده و کار من دیده  که نســبت به تالش مــن وا
شــده. یعنی عــده ای متوجــه شــدند مــن 14 مــاه از زندگی ام 
را صرف نوشــتن یــک رمان کــرده ام. ایــن دیده شــدن حس 
خوبی برای من داشــت. همین قدر می گویم بعد از اختتامیه 
که به ســمت قم حرکــت می کردم به خــودم گفتم بایــد برای 
نوشــتن رمان بعدی که در مرحله تحقیق است، عجله کنم 
یعنی به جای دو ســاعت کار در روز، 5 ســاعت وقتم را به این 
مســاله اختصــاص دهــم. از بعــد اختتامیــه تصمیــم گرفتــم 
آنچه همــه ایــن ســال ها بایــد می نوشــتم و ننوشــتم را زودتر 

بنویسم و آن را تبدیل به یک اثر کنم.

شما  و محمدرضا مرزوقی، وجوه مشترکی با هم داشتید 
ک ها  که جشــنواره امســال را از حیــث توجه به این اشــترا
خــاص کــرد. هــر دو از تئاتــر و ســینما بــه عرصــه داســتان 
نویســی آمده اید، به اقلیم نویســی توجه داشته اید و هم 
سن و سال هســتید. فکر می کنید این وجوه از چه جهت 
داســتان شــما را خاص کرده و آیــا برای مخاطــب هم این 

داستان ها با این وجوه جذاب خواهد بود؟
گرم   من از آن بازیگرانی هستم که در حین اجرا و بازی، تماشا
گــر در حین اجرا حــس کرده ام،  را نگاه می کنــم و پیش آمده ا
گر خسته اســت، ریتم اجرا را تند می کردم. در رمان هم  تماشا
این کار را کــردم و بازخورد، گرفته ام یعنــی می دانم کجا باید 
گرافی بنویســم و  به خواننده اســتراحت بدهم و فصل دوپارا
چه فصلی بــه دیالــوگ صرف، بــدون صحنــه پــردازی روی 
بیاورم. اینها را مدیون تئاتر هســتم. تأثیر نمایشنامه نویسی 
بر رمــان من به گونــه ای بوده کــه خواننده ها حــس کرده اند 
با خوانــدن رمان در حــال دیــدن تئاتری بــر روی صحنه هم 
هســتند و مجبور شــده اند کتاب را یــک نفــس بخوانند مثل 
دیدن فیلــم کــه نمی تواننــد آن را قطع کننــد. در رمــان »دور 
زدن در خیابــان یکطرفه« نوشــته مرزوقی هــم همین اتفاق 
خوشایند افتاده و کتاب را خوشخوان کرده است. من کتاب 
ایشــان را بــی وقفه از صبــح تا شــب خوانــدم و تأثیر تئاتــر را بر 
ادبیات دیدم. اما اینکه جنوب به عنوان لوکیشــن داســتانی 
انتخاب شــد خــب آقــای مرزوقــی اصالتــًا جنوبی اســت. من 
جنوبی نبودم اما طرحی که انتخاب کردم مختصات جنگ 
را داشــت و باید به جنــوب ختم می شــد. آن خطه بــرای من 
جذاب بود چون بعد از احمد محمود و چند نویســنده، کسی 
راجــع به خوزســتان داســتان ننوشــته بــود و من حــس کردم 
باید این کار را می کردم. به هر حال خطه  خوزســتان و بوشهر 
پتانسیل های زیادی برای داستان گویی دارد و به نویسنده 
امــکان می دهــد از درون آن هــا داســتان های نابــی بیــرون 
بکشــد. خرده روایت ها، عادات  و آداب و رســوم به نویسنده 

ایــن امــکان را می دهــد از داســتان های آپارتمانی به ســمت 
نوشتن داستان های اقلیمی گریز بزند.

عشق و جنگ دو مقوله ای اســت که آثار زیادی پیرامون 
این ها خلــق و اتفاقًا شــاهکار هم شــده اند. پرداختن به 
جنگ در پی پاســخ به ســؤاالت ذهنی شــما بود و یا ادای 

دین به آدم های جنگ؟
عشــق و جنگ خیلی شــبیه به هم هســتند. یک عاشق باید 
بجنگد تا به معشــوق برســد و چه بســیار عاشــق هایی که در 
مســیر جنگیدن شــهید، مجروح و مفقود االثر می شوند البته 
نه جســم، منظورم به لحاظ روحی است. جنگ هم جریانی 
عاشــقانه اســت. در همــه جــای دنیا هــر کــس مقابــل گلوله 
می ایســتند عاشــق اســت. پس عشــق و جنــگ خیلی شــبیه 
بــه هــم هســتند. آدم هایی کــه می جنگند عاشــق هســتند و 
عاشــق ها می جنگنــد تــا بــه عشقشــان برســند بــرای همین 
ایــن دو مفهــوم در خیلی از آثــار در هم تنیــده شــده اند اما من 
نمی توانستم به جنگ 8 ساله و آنچه در من ته نشین شده، 
بی تفــاوت باشــم. از ایــن منظــر شــاید نوشــتن این رمــان به 

نوعی ادای دین بوده به آن سال ها.

اقلیت هایی مثل صابئین مندایی، چطور راهشان به اثر 
شما باز شد؟

من نخواســته ام عامدانه به چیزی بپردازم. وقتی طرحی در 
ذهن داریم و به معنای واقعی در آن غرق می شویم و تحقیق 
می کنیم بایدها و نبایدهای زیادی به سراغ نویسنده می آید. 
قصه قصه مادری اســت کــه نمی خواهد فرزنــدش به جنگ 
برود پس می طلبید منطقه لب مرزی لوکیشــن داســتانی من 
باشد و خوزســتان مقابل من قرار می گیرد. خوزستان لهجه، 
قومیــت، آداب و مــردم شناســی می واهــد. مطالعاتــی که در 
خصــوص مــردم شناســی انجــام می دهــم بــا کلمــه »صبی« 
مواجه می شــوم که برایــم جذاب اســت بعد تحقیــق متوجه 
می شــوم کــه دینــی وجــود دارد بــه نــام صابئیــن مندایی که 
پیروان حضرت آدم)ع( هســتند. همه اینها خودشــان برای 
تکمیــل داســتان مــن جلــو می آینــد و از پیــش تعییــن شــده 
گر این چنین باشد، به رمان خیانت کرده ام. اما  نیستند که ا
صابئین مندایی به فتوای رهبر معظم اهل کتاب هســتند و 
این حکم دل من را محکــم کرد حتمًا راجع بــه آنها کار کنم. 
خوشــحالم اولین کســی هســتم که در رمــان به پیــروان این 
دین پرداخته ام. تا به حال راجع به آنها در ادبیات کار نشده 
اســت و از این حیث »وضعیت بی عاری«، اولین اســت. این 
گــروه در قانون اساســی ما دیــده نشــده اند در حالی کــه 1800 
ســال اســت در کنار مــا زندگــی می کننــد و زبــان و خــط 7 هزار 
ســاله دارند اما به دلیل نداشــتن مدرســه، این زبان و خط در 
حال از بین رفتن اســت و مثل بســیاری دیگــر از میراث ها که 
ما هم نتوانسته ایم حفظشان کنیم، شــاید کشور دیگری به 
نام خودش ثبــت کند. بــرای همین حس کردم بــا پرداختن 
بــه صابئیــن هم ســوژه خوبــی پیــدا کــرده ام کــه می تواند در 
نوشتن از عشــق و جنگ به من کمک کند و هم با ورودشان 

به ادبیات، احیا شوند.     

عشق و جنگ 
خیلی شبیه به 

هم هستند. 
یک عاشق باید 

بجنگد تا به 
معشوق برسد 

و چه بسیار 
عاشق هایی که 

در مسیر جنگیدن 
شهید، مجروح 

و مفقود الثر 
می شوند البته نه 

جسم، منظورم 
به لحاظ روحی 

است. جنگ هم 
یانی عاشقانه  جر

است
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ح نوشــته که  ابــی الحدیــد معتزلی هــم بــر نهــج البالغه شــر
ح او  نــکات و مطالــب قرآنــی فراوانــی دارد. مطالبــی در شــر
کــه فقــط آنجــا می تــوان یافــت. او ادامــه داد:  وجــود دارد 
همچنیــن شــیخ محمــد عبــدو نیــز شــرحی بــر نهــج البالغه 
ح ایــن دو برکاتی به  نوشــته و نیــز »صبحــی صالــح« کــه شــر
که این دو از بزرگان اهل ســنت بودند و در  همراه داشــت چرا
جامعه اهل سنت نیز نفوذ داشــتند. بعد از تفسیر این دو بود 

که سایرین نیز به نهج البالغه گرایش یافتند.
آیــت اهلل مقتدایــی با اشــاره بــه برخــی آثــار آیــت اهلل جوادی 
آملی گفت: ایشــان پیش از ایــن مفاتیح الحیات را نوشــتند 
کــه بــه تعبیــر خودشــان جلــد دوم مفاتیــح الجنان اســت. از 
این اثر اســتقبال فراوانی شــد، مفاتیح الحیات شــامل انواع 
ارتباطاتی اســت که انســان در زندگی می تواند داشته باشد. 
همچنیــن از تفســیر تســنیم ایــن عالــم بزرگــوار نیــز همــان 
استقبال شد، تفسیر تسنیم تفسیری روان و علمی است که 

در اعمال وجود جای می گیرد.
این اســتاد ســطح عالــی حــوزه علمیه اظهــار امیــدواری کرد 
شــرحی که آیت اهلل جــوادی بــرای نهــج البالغه نوشــته اند، 
ح مبارکــی باشــد و بتوانــد جــای خــود را در امت اســالمی  شــر
بهتر از قبل بــاز کند همان طور کــه مفاتیح الحیات و تفســیر 

تسنیم چنین جایگاهی داشتند و از آنها استقبال شد.

     معرف حقوق عمومی اسالمی
آیت اهلل محقق داماد نیز در ادامه این مراســم طی ســخنانی 
گردان  گفــت: »صفی الدین حلــی« در آغــاز قــرن هفتم از شــا
نامدار محقــق حلی اســت. او فقیه و شــاعر زبردســتی اســت 
و می تــوان گفــت یکــی از بهتریــن مدح هایی کــه در فضایل 
قصیــده  شــده   ســروده  شــیعه  ادبیــات  در  مــوال  حضــرت 

صفی الدین حلی است. 
او افــزود: وقتــی نهج البالغه را بــاز می کنیم در عیــن حال که 
او فرمانروا اســت و حکومت عادالنــه دارد )نامه مالک اشــتر 
کمیــت را جمع  نمونــه ایــن عــدل اســت( امــا بیــن زهــد و حا
کــرده اســت. او زهــدش را درون حکومــت و فرمانروایی اش 
نشان می دهد و این رویکردی اســت که خالف مکتب های 
اخالق سیاست است. از چنین شخصیتی که دارای صفات 

متضاد است چنین کتابی بیرون آمده است. 
آیــت اهلل محقــق دامــاد ادامــه داد: همــه چیــز در ایــن کتاب 
ح کنــد؟ چه  هســت. حال چه کســی می توانــد این اثر را شــر
کســی ســزاوار اســت این کتاب با این همه مطالــب مختلف 
ح کند؟ ما فرزند حوزه هســتیم و افراد را می شناســیم.  را شــر
تعدادی از افــراد متخصــص در یک رشــته هســتند و تقوای 
آنــان ایــن اقتضــا را دارد کــه مخالــف علــوم دیگــر نباشــند و 
حداقــل به رشــته هایی کــه نمی داننــد حملــه نکننــد، البته 
همــه اینگونه نیســتند و عــده ای چنــان متخصــص در یک 
رشــته می شــوند که به رشــته های دیگر حمله و رشــته های 

دیگر را سرکوب می کنند.
این اســتاد دانشــگاه گفت: شــاید شــخصیتی که در زمان ما 
جامــع ایــن رشــته ها و از نــوادر شــخصیت های جامع اســت 
آیت اهلل جــوادی آملــی باشــد. او حکیم اســت و بیســت جلد 

َتْفِقُدوِنــی، تحریــر نهــج البالغــه« تألیــف آیــت اهلل العظمــی  ن ْ
َ
کتــاب »َســُلوِنی َقْبــَل أ

جــوادی آملــی، 24 آذر در کتابخانــه ملــی بــا ســخنرانی آیــت اهلل مقتدایــی، آیت اهلل 
محقق داماد و وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی رونمایی شد. 

آیت اهلل مرتضی مقتدایی در این مراســم با اشاره به شــروح مختلفی که بر نهج البالغه نوشته 
شده گفت: نهج البالغه ســید رضی شــامل 242 خطبه، 78 نامه، 489 کلمه از کلمات قصار 
حضرت اســت، این کلمات بســیار با ارزش اســت و بســیاری از بزرگان ما تصریــح می کنند که 
فرمایشــات علی)ع( فــوق کالم مخلــوق و دون کالم خالق اســت یعنــی در مورد نهــج البالغه 
اینگونه توصیفی کرده اند که از کلمات انســان باالتر اما نســبت به فرمایشــات خداوند پایین 
اســت و حتی برخی از بزرگان، نهج البالغــه را به قرآن تطبیق کردنــد و می گویند کلمات، کالم 

قرآن است و همان مواعظ را دارد اما عبارت ها متفاوت است.
ج نهاده نشــده اســت عنــوان کرد: ابن  او با بیان اینکه فرمایشــات مــوال در میان ما چندان ار

درس ݣݣݣهستی ݣݣݣشناسی
ِقُدوِنی، 

ْ
نْ َتف

َ
ْبَل أ

َ
گزارش رونمایی از کتاب »َسُلوِنی ق

تحریر نهج البالغه« تألیف آیت اهلل جوادی آملی
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»رحیق مختوم« شــاهد حکیم بودن او است. تفسیر تسنیم 
شــاهدی بر مفسر بودن او اســت. ادیب اســت و از همه باالتر 
گــر می خواهیــد شــخصیت فقهــی او را  اینکــه فقیــه اســت. ا
گــر از من  ببینیــد بایــد در دوره حــج و بیــع و خمــس ببینید. ا
بپرســند در تاریخ چهــارده قرن ادبیات اســالمی، چــه کتابی 
معرف حقوق عمومی اســالمی اســت می گویــم نهج البالغه؛ 
کــم می گویــد از من انتقــاد کنید و  آنجا که بــه عنوان یک حا
حق انتقاد دارید. در کــدام کتاب بهتــر از نهج البالغه حقوق 

اپوزیسیون محترم شمرده شده است؟
البالغــه  نهــج  ذیــل  را  گفتــن  ســخن  فقیهانــه  گفــت:  او 
کــه مســلحانه قیــام  کســانی  ج و  می بینیــم. حقــوق خــوار
ج یکــی از زیباتریــن  کرده انــد و برخــورد مــوال)ع( بــا خــوار
مــواردی کــه در نهج البالغــه آمــده اســت. حقــوق بشــر کــه 
حضرت بــه والــی اش می فرماید یــازده قــرن قبــل از اعالمیه 
حقوق بشــر در نهــج البالغه آمده اســت. در قــرن حاضر پس 
کــه اعالمیــه حقــوق بشــر را نوشــتند  از جنــگ جهانــی بــود 
و مهم تریــن اصــل آن را نیــز برابــری انســان ها قــرار دادنــد؛ 
ح کند.  بنابراین چنین عباراتــی را حتمًا باید یک حکیم شــر
کجا هســتند کســانی کــه ضدفلســفه هســتند و بتواننــد این 

عبارت نهج البالغه را معنا کنند؟ 

     فرا زمان و فرا مکان
همچنین در این مراســم ســید عباس صالحی وزیر فرهنگ 
و ارشــاد اســالمی با بیان اینکه نهج البالغه منشوری ماندگار 
نه فقط برای شیعیان و مسلمانان، بلکه برای بشریت است 
گفت: نهج البالغــه به اعتبــار اینکه تجلی یک جــان بزرگ، 
یک انســان کامل، یک روح متعالی بوده و هست، به اعتبار 
اینکــه از بزرگ مــردی اســت کــه قــرآن ناطــق اســت، همدم 
و هم نفــس پیامبــر اعظــم بــوده اســت، در توحید مســتغرق 
اســت، سیاســتمدار بــزرگ، فرمانــده ســپاه بــزرگ، ادیــب و 
سخنور اســت، دارای باالترین روح لطیف انســانی است که 
وقتی می شــنود خلخال از پای زن یهودی باز شده است آن 

تعبیر بلند را به کار می برد و بسیاری از نگات دیگر.
او بــا اشــاره بــه اینکــه چنیــن روحــی، در مفاهیــم و معانــی 
نهج البالغه تجلی یافته اســت، افزود: مفاهیــم و معانی نهج 
البالغه ژرف است و گســتردگی و تنوع موضوعات، فرازمانی، 
فرامکانــی بــودن در ایــن کتــاب وجــود دارد. آن روح بلنــد بــا 
ایــن معانــی ژرف و گســترده، در کالبــد الفاظی آمده اســت که 
ســیدرضی آن را گزینــش کــرد. همــه این مــوارد موجب شــده 
که نهج البالغه در تاریخ کتب انســانی، کتابــی متمایز و ممتاز 
باشــد و بعد از قرآن، کمتر کتابی مانند نهج البالغه وجود دارد 

که در جهان اسالم، توجه دیگران را به خود جلب کرده باشد.
به گفتــه صالحی، البتــه نهج البالغه شــروح فراوانی داشــته 
ح آیت اهلل جوادی آملی، طعم  اســت اما به نظر می رســد شــر
دیگــری دارد. شــارحان نهج البالغــه برخی ادیــب بودند و از 
منظر ادبیــات ورود کرده اند یا وجه ممتازشــان ادبیات بوده 
اســت و برخی فقیــه بودنــد و برخــی نیــز از منظــر اجتماعی و 
سیاســی به نهج البالغــه ورود کردند، آیت اهلل جــوادی آملی 
ویژگی هــای متعــددی دارند و ویژگــی خاص مرتبــط به این 

بحــث آن اســت کــه ایشــان در حــوزه دانش هــای مرتبــط با 
نهج البالغه یک متخصص جامع است. 

وزیر فرهنگ و ارشــاد اســالمی با بیان اینکه مناســبات قرآن 
ح نمایان  کریــم و نهج البالغــه به شــکلی عمیقــی در این شــر
شده است گفت: رفت و برگشــت این دو کتاب که یکی ثقل 
ح نمایان  کبر و دیگری ثقل اصغر است، در تار و پود این شر ا
است و با تســلطی که آیت اهلل جوادی بر تفســیر دارند رفت و 
ح نهج البالغه با  برگشــت قابل توجهی بین حوزه تفسیر و شر
قرآن پدید می آید و با دیدن اثر جدید ایشــان، حس می کنیم 

ح نهج البالغه را می بینیم. که هم تفسیر قرآن و هم شر
در  آملــی  جــوادی  اهلل  آیــت  همچنیــن  کــرد:  عنــوان  او 
کیــد می کند کــه نهج البالغه خودش مفســر  روش شناســی تا
گر کسی می خواهد نهج البالغه را بفهمد  نهج البالغه است. ا
بایــد آن را در یک مجموعــه شــبکه ای مترابط ببینــد. البته 
اســتفاده های متعــددی را از ایــن منظــر می کننــد کــه چطور 

بخش ها و فرازهای نهج البالغه به کمک هم می آیند.
صالحــی بــا اشــاره بــه روش شناســی آیــت اهلل جــوادی آملی 
گفت: نهج البالغــه را وقتی می توان شــناخت که تا حدودی 
کالم و متکلــم  بــه افــق جــان علــی نزدیــک شــویم، بیــن 
سنخیت است. بر همین اساس نمی توانیم به کالم نزدیک 
شــویم بدون اینکه به متکلم نزدیک شــویم. در فضای این 
دو جلــد، تصویری از امــام وجود دارد که بســیار مهم اســت؛ 
اینکه امام علی)ع( را در این افق بشناســیم که مثاًل حضرت 
ع  بدتریــن دشــمن خــود را بی آبــرو نمی کــرد، در واقع یــک نو
شــخصیت شناســی از امــام به مــا می دهــد که ممکن اســت 

تفسیر ما از نهج البالغه را نیز دستخوش تغییر کند.
صالحی با بیان اینکه نهج البالغه یک کتاب هستی شناسی 
اســت گفــت: طبیعتــًا کلیــد هستی شناســی ســخت اســت و 
گاهی انســان وقتی با یک عالم مباحثه می کند سعی می کند 
بفهمــد و گاهی می خواهــد تفهم کنــد و بر آن مائده بنشــیند 
و بفهمــد. ایــن ســختی ورود در میــدان قــرآن و نهج البالغــه 
اســت. با ایــن نــگاه در هستی شناســی و خداشناســی، منظر 
ایشــان منظر حکیمی اســت کــه از منظر حکمــت متعالیه به 

این مسیر نزدیک شده است. 
او ادامــه داد: نخســتین خطبــه نهــج البالغــه از خطبه های 
دشــوار اســت و شــارحان در آن گرفتــار هســتند امــا آیــت اهلل 
جوادی به خوبی توانسته نکات مهمی را در این زمینه ارائه 
کند که البته بن مایه آن برگرفته از حکمت متعالیه اســت، از 
سوی دیگر آیت اهلل جوادی آملی یک متکلم و ادامه دهنده 
راه شهید مطهری اســت، بنابراین باید با ســؤاالت جدید نیز 
خود را درگیــر کند و ویژگــی جریــان حکمــت نوصدرایی این 
است که باید بتواند با مسئله های نو مواجه شود. عالمه نیز 
ح نهج البالغه در موارد فراوانی به پاســخ شبهات  در این شــر

پرداخته است. 
صالحی گفــت: ایــن تألیف کــه به 22 جلــد خواهد رســید در 
ذیــل خــود پروژه هــای جدیــدی را تعریــف می کنــد، کلماتی 
که از امیرالمؤمنین)ع( تا به حال تفســیر نشــده است در این 
کتاب بــه آن پرداخته شــده و از آنهــا می تــوان پژوهش های 

جدیدی را رقم زد.     

 آیت اهلل 
جوادی آملی در 

روش شناسی 
کید می کند  تا

که نهج البالغه 
خودش مفسر 

نهج البالغه 
گر کسی  است. ا

می خواهد 
نهج البالغه را 

بفهمد باید آن را 
در یک مجموعه 
شبکه ای مترابط 

ببیند. البته 
استفاده های 

متعددی را از این 
منظر می کنند که 
چطور بخش ها 

و فرازهای 
نهج البالغه به 

کمک هم می آیند
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کتاب با اولین فراز از نیاش حضرت علی)ع( به نام عاشــقانه 
آغاز می شــود و در این فراز کــه از جلد 74 بحاراالنــوار برگرفته 
شــده و از زبان امام علی)ع( می خوانیــم: »ِالهی َکَفــی بی ِعّزا 
کون َلــک َعبدًا و َکَفی بی َفخــرًا ان َتکوَن ِلی ربــًا انَت َکما  َان َا

.» احُب فاجَعلنی َکما ُتحّبُ
کنــار  بســیاری از مضامیــن نیایش هــای نبــوی و علــوی در 
نیایش های قرآنی در نیایش های برگزیده نثــر و نظم ایرانی 
جلوه گــر شــده اســت و می تــوان گفــت یکــی از مظاهــر تفکــر 
اســالمی در تمدن ملل مســلمان شــده، همین تأثیرپذیری از 
گر ســنایی و نظامی را از  ادعیه قرآنی و نبوی و علوی اســت. ا
ستایش کنندگان برگزیده و نیایشــگران ارزنده بدانیمـ  که به 
حــق همینگونه اندـ  می تــوان ایــن اثرپذیری را به روشــنی در 

آثارشان دید.
موضوعی که در مقدمه کتاب اشاره می شود استفاده امامان 
معصوم شــیعه از نیایش های علوی در دعاهای خود ایشان 
اســت. با توجه به فراوانی دعــا در خطبه هــای نهج البالغه و 
آشــنایی اهل بیت)ع( به آنهــا و کتاب های حضــرت امیر که 
میــراث ارزنــده آن حضــرت اســت، بســیار طبیعــی اســت که 
بــه عنــوان مثــال حضــرت ســجاد)ع( در صحیفه خــود از آن 
اســتفاده فرمــوده باشــد. بــرای نمونه تمــام دعــای حضرت 
ح نهج البالغه  امیر)ع( که به شــماره دویست و بیست در شــر
ابــن ابی الحدیــد آمــده اســت، در دعــای بیســتم صحیفــه 
ســجادیه هم با انــدک فزونی که آن هــم صلوات بــر حضرت 

ختمی مرتبت و خاندان ایشان است آمده است.
»گزیــده ای از نیایش هــای حضــرت علــی)ع(« بــا گزینــش و 
ویرایش محمــود مهــدوی دامغانی بــه ترجمــه کمال الدین 
غــراب در 236 صفحــه توســط انتشــارات علمــی - فرهنگی 
منتشر شده است. مؤلف در این کتاب مانند نمونه ای که در 
ادامه می خوانیــم، زبانی ادبی را بــرای انتخاب نیایش های 

امام علی)ع( انتخاب کرده است.
خدای من

مرا این ارجمندی بس
که بنده تو باشم

و این سرافرازی بس
که پروردگار من تو باشی

تو همانگونه هستی
که من دوست دارم

پس مرا آنگونه بساز
که تو دوست می داری

خداوندا!
گر بر من بخشایش و مهر آوری ا

گمان من بر نو نیک تر شده است
گر عذابم کنی و ا

از سر ستم و بیداد
و بزهکاری و گزافکاری من

بر خویشتن بوده است
پس هیچ بهانه ای نخواهم داشت

گر بهانه بجویم      ا

نیایش از وجود انســان جدا نیســت. زیرا انســان موجود ناقصی اســت و خــود به خود 
نیازهایی دارد و همــواره یکی از راه ها و ابزارهایی که بــرای رفع نیازهای خود پیش رو 
می یافته نیایش بوده اســت. نیایش البته فقط اظهار نیاز نیســت بلکه فراخواندن معبود هم 
هســت. واژه فارســی نیایش ناظر بر نیازمندی انســان اســت و واژه عربــی آن دهه ناظــر بر بعد 

فراخواندن معبود.
کتاب »گزیده ای از نیایش هــای حضرت علــی)ع(« دربرگیرنده 72 فراز از نیایش های ایشــان 
اســت کــه محمــود مهدوی دامغانــی از منابــع مختلــف از جملــه الکافــی از محمدبــن یعقوب 
کلینی، مصباح المتهجد و سالح المتعبد از محمدبن الحسن طوسی، بحاراالنوار از محمدباقر 
ح نهج البالغه ابن ابی الحدید و نظایر آن گردآورده و کمال الدین غراب آنها را به  مجلسی، شر

نثری متناسب با نثر عربی و تقریبًا مسجع ترجمه کرده است.
اســتاد مهدوی دامغانی در مقدمه خــود ابتدا بــه تعریفی از معنــای دعا و چگونگــی دعا کردن 
بر اســاس آیات قرآن می پردازد. ســپس به اهمیت دعا نزد امیرالمؤمنین)ع( اشاره می کند و با 
کردن  بیان روایتی از امام سجاد)ع( در مورد دعا کردن جدش؛ یعنی امام علی)ع( فراوانی دعا
نزد امام اول شیعیان را نشان می دهد. این مقدمه گرانسنگ، روایت های دیگری از اصحاب 
حضرت علی)ع( از جمله کمیل نخعــی و ِضرار را در مــورد حاالت آن امام همــام )ص( در زمان 

خواندن پروردگار دربر می گیرد.
او در پیشــگفتار کتاب نیز ابتدا به بیان تعریف از نیایش می پردازد و می نویســد: نیایش، البته 
فقــط اظهار نیاز نیســت؛ بلکــه فراخواندن معبود هم هســت. واژه فارســی نیایش ناظــر بر بعد 
نیازمندی انســان اســت و واژه عربی دعا ناظر بر بعد فراخواندن معبود. درواقع هیچ نیایشــی 
گــر نیــازی وجود نداشــته باشــد، اصــاًل دعا و نیایشــی شــکل  تهی از ایــن دو بعــد نیســت؛ زیرا ا

نمی گیرد.

عاشقانه های 
امیرالمومنین)ع( برای خدا 

»گزیده ای از نیایش های حضرت علی)ع(« منتشر شد
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اما این کتاب همان انــدازه که از زخم می گویــد نوید دهنده 
هــم هســت؛ یعنــی آنجا کــه پــای دیگــری بــه میــان می آید 
همیشــه روشــن اســت. به خصوص که این دیگــری کودک 

باشد و نوید زندگی و آینده ای روشن دهد:
 قبل از تو چاهی بودم که هر لحظه در تاریکی فرو 

می ریخت/چشم تو روشن/ که در چشمهات هزار و یک 
پری تن شسته اند/... ببین چه طور از بهانه هایت 

بهشت می تراشم/ در خنده هایت از جهان کناره می گیرم/ 
ومثل تو با زمین آشتی می کنم

فصــل ســوم مفصــاًل در بــاب عاشــقی اســت. عشــق شــاعر را 
نجــات می دهــد و شــاید برعکــس، ایــن شــاعر اســت کــه با 
لغاتــش عشــق را از بــا طــاق ملزومــات زندگــی جدیــد بیرون 
می کشــد. آنقدر در این ســرزمین غزل های عاشــقانه نوشته 
شــده که گویا قالب غزل قالب عشــق اســت. ایــن فصل هم 

غزل های عاشقانه اش غوغا می کنند:
چنان لیالست چشمانت که قطره قطره مجنونم

که می میرم ولی از قاتل زیبام ممنونم...
آنچه این  فصل را متمایز می کند، تصاویر زنده و نابی اســت 
که شاعر از معشوقه ترسیم می کند. در غزل پنج شاعر دو هنر 
شــعر و نقاشــی را در هــم می تنــد و شــعر، تصویری زیبــا خلق 
می کنــد و در شــعر »شــب آبانــی« چنــان دقیــق صــدای ترک 
کســتان بیــان می کنــد کــه احســاس  برداشــتن انارهــا را در تا
می کنیــد در آنجــا حضــور داریــد و ایــن صــدا را با گــوش خود 

شنیده اید: 
شبی از شب های آبان باشد/ در سکوت باغ انار نشسته 

باشی/و صدا ترک بردارد...
در فصل چهارم »مکتوبات مهلکه« به میان می آیند. شــاعر 
متعهــد اینجــا اعتــراض می کنــد، موضــع اش را مشــخص 
مظلومیــت  می دهــد؛  ســر  ظلم ســتیزی  فریــاد  و  می کنــد 
فلســطین را بــه نمایــش در مــی آورد و در تاریکــی و تنهایــی 
حاصــل از زندگــی جدیــد چــون بیــد بــاران خــورده می لــرزد 

سروپایش ... .
در پایان و پیوســت ترانه بلند »کولی قزک بارون کن« با زبانی 
روان و فولکلر برای کودکانش از قدیم و جدید افسانه می گوید 

و دست دیوها را می بندد و نوید آینده ای خوش می دهد:
شادی رو بر پا می کنیم

خشکی رو حاشا می کنیم
بهــت  و  خلســه  دچــار  را  مخاطبشــان  خــوب،  شــعرهای 
می کننــد. بــا خوانــدن شــعرهایی کــه در عیــن ســاده بــودن 
زبــان، مفاهیم چند الیــه و عمیــق را پیش می کشــند و زاویه 
جدیدی باز می کنند. مخاطب احساس می کند پیش از این 
شــعر یا این تصویر، چقدر ســاده و دور بوده و بعد از آن شعف 
گاهی در وجــودش ایجاد می شــود که از  و نــوری از کشــف و آ
آن لذت می برد و دوســت دارد ایــن لذت را با تکــرار خواندن 
و دوبــاره خواندن حفظ کند. شــعرهای این کتــاب حرف ها 
و تصاویــر عمیقی دارند که هــر چند اغلب قصه گو نیســتند و 
داســتان واحدی را دنبال نمی کننــد، اما لحظه ســاز و به یاد 

ماندنی می شوند.     

گر با ســابقه شــاعری که نام کتابش »صدای بهتر زخم« اســت، آشــنا نباشــیم  حتی ا
گرا و متفاوت  شنیدن این نام تکلیفمان را روشن می کند که با شعرهای شاعری معنا
روبرو هستیم. با نگاهی سریع به فهرستی از شــعرهای نیمایی و غزل را که شاعر درهم و یکی 
پس از دیگری پشــت هــم آورده و دغدغه مرزبندی بیــن قالب ها را نداشــته، عــالوه بر اینکه 
متوجه تجربه گرایی و پختگی شاعر می شــویم، صدایش را هم می شنویم که می گوید: برای 
من قالب بهانه ای است برای رســاندن معنا؛ من حرف هایی برای زدن دارم که با خون خود 
نوشــته ام و حــاال در قوالب شــعری تبدیل به صــدای بهتــری بــرای زخم هایم شــده اند. این 
اواخر کمتر کتاب شعری را می بینیم که شاعرش دست به قلم برده و مقدمه ای نوشته باشد 
اما ایــن کتــاب مقدمــه مفصــل و تاریــخ واری از شــاعران و شــعر ارائــه می دهد کــه خواندنش 

غنیمت است.      
نام دفتر نخســت، »عقل اول« اســت و همچون شــاعران بزرگ گذشــته با ثنــای الهی و نعت 
پیغمبر )ص( و امامــان)ع( پیش می رود؛ البته بــا رویکردی مدرن و امــروزی. در ذکر زیبایی 

امام حسین)ع( می خوانیم:
بر گلویت بوسه می دادند مردان و زنان

می شنیدند از قدیم آواز اسماعیل را
آن قدر زود از حرم رفتی که سرگشته است حج

کعبه احرام سیاهی بسته این تعجیل را
شاعر در دفتر دوم با »بستگانش« به ســخن نشسته اســت؛ او در نقش پدر یا برادر، مفاهیمی 
همچون کودکــی، گذشــته و رنج و راحــت مردمانــی را پیش می کشــد که ســال های انقالب، 

جنگ و فقر طعم گس زندگی را به آنها چشانده است:
ما آینده را در کیف کوچک مدرسه می گذاشتیم/ بی آنکه بیاموزیم/ شهر بی هیچ 

مالحظه ای بزرگ خواهد شد/ و شلوغی/ کارگزار تنهایی است.

صدای بهتر زخم
کتاب شعر علیرضا سمیعی منتشر شد

ملیکا آلیک
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خواندنــی و لذت بخــش باشــد، کاری بــس دشــوار اســت و 
کارهــا شــکلی شــعارگونه، سفارشی نویســی و  اغلــب، ایــن 

غیرادبی به خود می گیرند.
در ایــن خصــوص، بــا نگاهــی بــه آثــار سیدســعید هاشــمی 
درمی یابیــم، وی در غالــب نوشــته هایش بــا بــه کار گرفتــن 
طنز شیرین، توانسته بر این معضل غلبه کند و از عهده این 
امر، به خوبی فائق آید. وی از جمله شــاعران و نویســندگان 
کــودک و نوجوان معاصری اســت کــه فعالیــت و تالش های 
مؤثــری در حیطه آثار طنــز انجام داده. هاشــمی با اســتفاده 
از این راهکار در اغلب آثارش به مســائل روز جامعه پرداخته 
و در کنــار بیــان مشــکالت و دغدغه هــای مردمــی، نگاهــی 
طنزآمیز به آنها دارد؛ مســائلی که در حوزه کــودک و نوجوان 
کمتر کســی به آنها توجه داشته اســت. از جمله این مسائل، 
ع اقتصــاد مقاومتی اســت کــه سیدسعیدهاشــمی در  موضــو
مجموعه داســتان »ضامن های نامعتبر« به شــکلی ســاده و 
جذاب، به آن پرداخته و در آن بســتری مناســب برای رشــد 

فکری و نگاه منتقدانه نوجوان فراهم نموده است.
اقتصاد مقاومتی، سیاســتی اســت که هدف از آن، اســتفاده 
کــه  کشــور اســت  بهینــه از پتانســیل های مردمــی و منابــع 
به واســطه آن گامی مؤثــر در روند رشــد اقتصــادی و کاهش 
آســیب پذیری در مقابــل تحریم هــا برداشــته شــود تــا جایی 
که که نیازهــا و وابســتگی مان را به دیگر کشــورها به حداقل 
برســاند. هاشــمی در نمایانــدن و معرفــی ایــن مقولــه بــه 
در  توانســته  و  برداشــته  موفــق  گامــی  معاصــر،  نوجــوان 
ایــن مجموعــه داســتانی، بــا محوریــت قــرار دادن اقتصــاد 
مقاومتــی، سیاســت های برشــمرده از آن را در 10 داســتان 
کوتــاه، در قالــب طنــز و به گونــه ای شــیرین بــرای مخاطــب 

نوجوان به نمایش بگذارد.

ادبیــات اصیل کــودک به عنــوان آیینــه تمام نمای 
مخاطب خود، هرگز از نمایاندن ویژگی های وی در 
گــون زندگــی،  گونا مراحــل مختلــف رشــد و موقعیت هــای 
غافل نبوده و از همین رو به منبعی دقیق برای پاسخگویی 
به پرســش ها و نیازهای مختلف او تبدیل شــده اســت. چه 
بســا مواقعــی کــه والدیــن و مربیــان اندیشــمند نیــز، راهکار 
برخــورد صحیــح را در میــان صفحــات بــه ظاهــر ســاده و 
بچه گانه آن یافته اند. مفهوم قول و پایبندی به آن، یکی از 
موضوعاتی ســت که همه بچه ها، دیر یا زود به درکش نائل 
می شــوند. »آخ جــون دیگــه فهمیــدم!« بــا زبانــی ســاده، به 

ح همین مسئله پرداخته است. شر
در آغــاز اثر، قهرمــان دومین داســتان تصویــری از مجموعه 
»خوشمزه های اندیشــه« با شــادی و افتخار برای دوستش 
ع را فهمیــده اســت. »لیــدا طرزی«  می گویــد که ایــن موضــو

یکی از مشــکالت ادبیات کــودک و نوجوان، شناســاندن مســائل اخالقی، سیاســی و 
اقتصــادی بــه مخاطبینــی اســت کــه آینده ســاز ایــن مــرز و بومنــد. تفهیــم اینگونــه 
مسائل، به ویژه پرداختن به آنها در قالب داســتانی، به گونه ای که برای مخاطب نوجوان، 

ضامن های نامعتبر
لیال دارابی

دیگه فهمیدم
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از  بجــا  و  صحیــح  اســتفاده  کارآفرینــی،  اشــتغال زایی، 
تسهیالت بانکی، مبارزه با مفاسد اقتصادی، تولید داخلی، 
کشــاورزی، الگــوی مصــرف، صــادرات و واردات  صنعــت 
و بیکاری از جمله مســائلی اســت که سیدســعید هاشــمی در 
ایــن مجموعه 128 صفحه ای به آنها اشــاره داشــته اســت. 
وی در هــر کــدام از داســتان هایش حمایت از تولیــد داخلی، 
ل بــازی در مســکن، نــزول خــواری، زمین خــواری و تــن  دال
پروری اقتصادی را درونمایه کار خویش قرار داده و به جای 
مســتقیم گویی و تعریف این مفاهیم، به تأثیــرات منفی آن 

در جامعه و زندگی مردم پرداخته است.
به عنوان نمونه، نگاه کوتاهی می اندازیم به اولین داستان 
از این مجموعه که عنوانش اســت »بچــه زبان نفهم«. این 
داســتان، روایتــی گزارش گونــه از ماجرای پدری اســت که از 
دســت پســر نااهلش ذله شــده و بعد از مرگش نیــز در آن دنیا 
تقاص کارهای او را پس می دهد. شخصیت اصلی داستان 
که نامش، مش اســماعیل اســت، نماینده پدرانی اســت که 
یک تنه بار مشــکالت اقتصادی زندگی را به دوش می کشند 
و بــه دلیــل نابســامانی های جامعه، گویــی از عهــده تربیت 

فرزندان هم بر نمی آیند.
در بخشــی از کتــاب می خوانیــم: »تــو ایــن چنــد مــاه مــش 
اسماعیل یک پایش بیمارســتان بود و یک پایش مغازه. دو 
تا لیچار از زنش می شــنید و سه تا از پزشــک ها، چند تا لیچار 
هم خودش به خودش می گفت که آخه آدم حســابی نونت 

نبود، آبت نبود بچه خواستنت چی بود؟«
کار، مشــکل مــش اســماعیل خــودش را   از همــان ابتــدای 
نشــان می دهــد؛ تهیه شیرخشــک بــرای بچــه که بــه علت 
تحریم، در بــازار پیدا نمی شــود و مش اســماعیل را به طرف 
ل هــای شیرخشــک می کشــاند. بــا  بــازار ناصرخســرو و دال

نویســنده اثر با اســتفاده از تکنیک گفتگو، تجربه شــخصی 
کــرده اســت؛ تجربــه ای تقریبــًا  قهرمــان داســتان را بیــان 
مشــترک برای اغلب کودکانی که از شــانس داشتن خواهر یا 

برادر کوچک برخوردارند.
کتــاب بازخوانــی دفترخاطــرات اســت و از روز اول تــا هفتم، 
مراحل روبه رو شدن قهرمان با تولد نوزاد جدید و احساسات 
کنش بزرگترهــا در آن را به نمایش درآمده  متناقض خود و وا
اســت. »ملیحه محمدی«، تصویرگر نیــز به خوبی لحظات 
کلیــدی را با متــن همراه کــرده. لجبــازی و بدقولــی قهرمان 

هرروز بیشتر شده و شکل های مختلفی را دربرگرفته است.
نقطه اوج داســتان، حضور مهربان و دلگرم کننده پدر اســت 
که در فضایــی آرام و با اســتفاده از ابزار داســتان، کودک را به 
آســودگی می رســاند. در صفحــات باقی مانــده اثــر، خبری از 
رنگ های ســرد و تیره و احساســات منفی نیســت. شــادی، 

بزرگ تر شــدن بچه، مشــکالتش هــم بزرگ تر می شــود. عاقبت، پســر مــش اســماعیل که نه 
حرفه ای دارد، نه هنــری و نه کاری، نان خــور پدر باقی می مانــد. این گره، بعــد از مرگ مش 
اســماعیل هم باز نمی شــود. او فوت می کند و پســر خالفکار، همچنان از یارانه پدر مرحومش 

بهره می برد.
سیدسعید هاشــمی در این داســتان به مســئله تحریم و هدفمندسازی یارانه ها اشــاره دارد و 
نیز به مســئله پرورش نســل آینده می پردازد که گویی قرار اســت مصرف کننده تربیت شوند. 
خواننده شاهد است که مش اســماعیل فقط به نان و آب و مدرسه رفتن پسرش توجه دارد و 
ج زندگی، به دزدی و مواد مخدر روی می آورد.  ج و مخار عاقبت، پســر به دلیل بیکاری و خر
هاشــمی با به صدا درآوردن ایــن زنگ خطر، از یک ســو، نگاه مــردم و دولت را به این ســمت 

کشانده و از سوی دیگر، خواننده نوجوان را درمورد عاقبت پسر، به تفکر وا می دارد.
 بــا شــرحی اجمالــی، از دیگــر داســتان های ایــن مجموعــه می تــوان بــه »مســکن آقــای 
خوش نشــین« اشــاره کرد که به بی ثباتی قیمت ها در مســکن و مشــکالت حادث شــده از آن 

می پردازد. 
خ بــاالی بهره بانکی اســت. در  در »ضامن هــای نامعتبر« مخاطب، شــاهد نزول خــواری و نر
ج و آقا رضا« نویســنده، حمایت نکردن از تولیدات داخلی و در نتیجه  »رابطه غیرمســتقیم ار
ح می نمایــد و در داســتان های »حیوانــات شــکایت نامه تنظیم  تعطیلــی کارخانه هــا را مطــر

می کنند« و »بنگاه داداش« به ساخت و سازها و زمین خواری می پردازد. 
ک  ک ایرانی و مقایســه آن با پوشا در داســتان »دزدی که ول کن نبود« مســئله کیفیت پوشا
چینی را به نمایش می گذارد و در »البه الی صدتا شغل جورواجور« به چند شغله بودن بعضی 
آدم ها اشــاره دارد. همچنین نویســنده در داســتان »حقوق دوبرابر« از زمین های کشــاورزی 

ج سازی ها رو به نابودی است. صحبت به عمل می آورد که زیر ساخت و سازها و بر
سیدسعیدهاشــمی در تمامــی ایــن داســتان ها از پیچیدگــی و ابهــام، دســت شســته و بــا 
نثــری بســیار ســاده و روان کــه متناســب بــا ســن مخاطــب و طنز موجــود در داســتان اســت، 
موقعیت هایی نمایشــی و لطیفــه وار خلق کــرده. چیزی که ایــن مجموعه را بــرای عموم نیز 
خواندنــی می کنــد داســتان هایی بــدون پیچیدگــی موضوعــی و کالمــی اســت؛ موضوعاتــی 
بســیار ســاده که با توجه به بحــران اقتصادی موجــود در جامعــه، دغدغه اغلب مردم اســت 
و نویســنده در این مورد، ســعی داشــته با شــیرینی طنــز، از تلخــی این وقایــع کم نمایــد. این 

مجموعه، در قطع جیبی و توسط انتشارات جمکران به چاپ رسیده است.     

بازی و خنده جای آنها را گرفته و صفحه آخر عنوانی امید بخش دارد: »دوباره روز اول«.
 پدیدآورنــدگان »آخ جون دیگــه فهمیدم!« موقعیت ســخت ورود عضــو جدید خانــواده را به 
فرصتی شــیرین تبدیل کــرده و با نمایش مراحل طی شــده توســط پســرک قهرمان، به ســایر 
کودکانی که در شــرایط مشــابه قرار دارنــد، نشــان می دهند که احساسات شــان اعــم از غم یا 

لجبازی و بهانه گیری غیرعادی نیست و همه چیز درست می شود. 
توصیف شاعرانه پدر از »قول« در داستانکی که  وقت خواب تعریف می کند، تمام گره ها را باز 
می کند و با عینیت بخشــیدن به مفهومی انتزاعی، کودک را بــه خوش قولی ترغیب می کند. 
اثر با اســتفاده از تکنیک خاطره نویسی تنظیم شــده که با شیوه مرســوم روایت داستانی فرق 

دارد و به کودکان سال های نخست دبستان، کمک می کند تا با شیوه ای جدید آشنا شوند. 
دومیــن جلــد از »اندیشــه های خوشــمزه« پســربچه ای را به عنوان قهرمــان انتخــاب کرده و 
شانس برگزیده شدن توسط پسرها را باالتر برده اســت. امید که مطالعه در برنامه روزانه تمام 

کودکان قرار بگیرد.
 »آخ جون دیگــه فهمیدم!« در قطع خشــتی کوچک در 24 صفحه از ســوی انتشــارات کتاب 

نیستان منتشر شده است.     
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»خانـم تمسـاحی معـروف بـه مامـان گانـدو، دارای پوسـت زیتونـی رنـگ 
مایـل بـه قهـوه ای، بـا پـوزه پهـن، یـک دم خیلـی قوی، قـد دو متـر و چهل 
و پنـج سـانتی متـر و بسـیار خجالتـی امـا باهـوش، اهـل سیسـتان و بلوچسـتان، 
رودخانـه سـرباز، توسـط شـکارچی حیوانـات اسـیر شـده اسـت. هـر کـس اطالعـی 

دارد بـه پسـرش گانـدو خبـر بدهـد تـا از نگرانـی دربیایـد.«
اعالمیـه  ایـن  بـا  یزدانـی  معصومـه  اثـر  بلوچسـتان«  و  سیسـتان  از  »تمسـاحی 
شـروع می شـود و بـا سـفر گانـدو بـه شـهرهای مختلـف ایـران ادامـه پیـدا می کنـد 
تـا مخاطبـان کتـاب را در قالـب داسـتان و بـا زبـان طنـز بـا جانـوران بومـی ایـران و 
مشکالتشـان آشـنا کند. مشـکالتی که بیشترشان را انسـان ها ایجاد کرده اند. این 
کتـاب بـه تازگـی از سـوی بخش کودک و نوجوان انتشـارات فنی ایـران )کتاب های 
نردبان( منتشر شده است. به این بهانه به گفتگو با معصومه یزدانی، نویسنده 

حـوزه کـودک و نوجـوان، پرداختیـم کـه در ادامـه می خوانیـد.  

سیســتان و بلوچســتان در عین ســادگی و محرومیت پر است 
از رنــگ و زیبایــی. هــم در طبیعتــش هــم در صنایع دســتی و 
لباس های زیبای زنان و دخترانش که برای من خیلی جالب 
گر چه ذهنی به  بود. دوســت داشــتم به بهانه گاندو ســفری ا

این استان داشته باشم و خودم را در آن فضا حس کنم.
 

شخصیت های دیگر داستان چطور انتخاب شده اند؟
ســایر گونه های جانوری که در کتاب حضــور دارند با کمک 
کارشــناس محیــط زیســت انتشــارات نردبــان، حمیدرضــا 
میرزاده، انتخاب شــد تا ضمن آشــنا کــردن مخاطب کودک 
گونه هــای جانــوری بومــی ایــران بچه هــا را  و نوجــوان بــا 
کثــر ایــن  نســبت بــه مراقبــت و حفــظ آن هــا ترغیــب کنــد. ا
جانوران بومــی ایــران هســتند و ویژگی های خاصــی دارند. 
مثــاًل حشــره خوار کوتولــه با قــدی انــدازه یک چــوب کبریت 
کوچک تریــن پســتاندار جهــان اســت. یــا زاغ بــور کــه پرنده 
بومی ایــران و در معرض خطر انقراض اســت. مســیر حرکت 

گاندو هم با توجه به زیستگاه این جانوران انتخاب شد.
 

کتــاب بــا زبــان طنــز و در قالــب پیامــک و  داســتان ایــن 
ایمیل هایی که گاندو برای مربی و دوســتش می فرســتد 

روایت می شود، چرا این شیوه روایت را انتخاب کردید؟
در انتخــاب ایــن شــکل از روایــت ســعی داشــتم کــه فاصلــه 
مؤلــف و مخاطب را کــم کنم تــا مخاطب با حــس نزدیکی و 
همذات پنــداری بیشــتری کتــاب را بخواند و امیــدوار بودم 
که دغدغه هایی که در پشــت تألیــف این کتاب بــرای من و 
ناشر بوده اینطوری بهتر به مخاطب منتقل شود. در بعضی 
قســمت ها گاندو عکس هایی برای دوســتش می فرستد که 
زحمت این تصویرها را عاطفه فتوحی کشــیده اســت. البته 
مــن ایــن کتــاب را ســال 1392 نوشــتم ولی بــه دلیــل اینکه 
چاپ کتاب پنج سال تمام زمان برد بعد از ایمیل و پیامک، 
گر قــرار بود  راه های ارتباطــی دیگری هــم به وجود آمــد که ا

دوباره بنویسم حتمًا از آن ها هم استفاده می کردم.
 

در طول داستان ردپای آموزش مهارت های زندگی را هم 
می بینیم، آیا به این دلیل است که اغلب کتاب هایی که 

می نویسید در حوزه مهارت های زندگی است؟
بله. غیــر از محیط زیســت که مســئله اصلی کتــاب و بالطبع 
گوشــه چشــمی هــم بــه  مــن و ناشــر بــوده موقــع نوشــتن 
مهارت هــای زندگــی به ویژه مهــارت حــل مســئله و همدلی 
داشــته ام هم به خاطر اینکه دغدغه اصلی من مهارت های 
زندگی و عــدم وجــود آموزش کافــی در ایــن باره اســت و هم 
چون فکر می کنم معرفی صرف، برای حل کردن مشــکالت 
امروز در هر زمینه ای مخصوصًا محیط زیســت کافی نیست 
ع  و در کنارش بایــد توانایی حل مســئله و حــس همدلی و نو
دوســتی هم به مخاطــب آمــوزش داده شــود. بــرای همین 
گاندو دنبال متهم کردن شــکارچی و انسان هایی که به او و 
دوستانش آسیب زده اند نیست، او بیشــتر دنبال راه نجات 

است و در آخر داستان هم موفق می شود.     

چــرا شــخصیت گانــدو را بــرای داســتان تان انتخــاب 
کردید؟

به نظر من عالوه بر اهمیتی که گاندو از نظر محیط زیســتی داشــت 
شــخصیت داســتانی خیلی خوبی هم داشــت. اینکه با وجود جثه 
بزرگش ذاتًا حیوان خجالتی اســت. اینکه در عیــن آرام و کند بودن 
گهان و به ســرعت شــکار می کند برایم جالب بود و چون آن موقع  نا
گاندو خیلی معرفی نشــده بود دوست داشتم درباره اش بنویســم و مخاطبان کودک را با گاندو 

آشنا کنم. جغرافیای زیست گاندو هم برایم خیلی مهم بود. 

توانایی ݣݣݣحل ݣݣمسائل ݣݣمحیط زیستی
ݢزݢݢش ݣݣدهیم کودکان ݣݣآموݢ را به 

معصومه یزدانی، نویسنده »نامه های گاندو«:



در ایـن بخـش از »مهـر و مـاه« بـا عنایـت بـه ایـام فاطمیـه جایـگاه زن را بـا 
توجـه بـه مقـام واالی حضـرت فاطمـه زهـرا)س( در جامعه اسـامی بررسـی 
کرده ایـم. نقـل قول هـای اصحـاب پیامبـر گرامـی دربـاره دخـت رسـول اهلل، 
رفتـار پـدر، همسـر و انعـكاس ایـن رفتـار در جامعـه بـدوی آن روز از جملـه 
مباحثـی اسـت کـه بـه آن پرداختـه شـده اسـت. از دیگـر مطالـب این بخش 
کـه مـورد  ریشـه یابی و شـباهت های قیـام عاشـورا و انقـاب اسـامی اسـت 

بررسـی قـرار گرفتـه اسـت. 

کوثر
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کند مس وجود را فضه او طال 
مطلع نور ایزدی؛ مبدأ فیض سرمدی
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در طول زمان، نوعــی فرهنگ ضد زن را به وجــود آورده بود. 
آنچــه عمــاًل وجــود داشــت، خشــونت بــود و جنــگ و گریــز و 
چپاول و غارت. و این همه به مرد نیرومند و چابک و شمشیر 
به دست نیاز داشت. در چنین اوضاع و احوالی، زن عنصری 
مزاحم بود. چرا که تــوان جنگ و غارت نداشــت و بدتر آنکه 

ممکن بود خود به غنیمت گرفته شود.
ایــن اجمــااًل شــرایطی بــود کــه بــه فرهنــگ عمومــی شــکل 
مــی داد. اما ایــن پایــان ماجــرا نبود. چــرا زنــان که خــود را در 
چنین وضعیت طاقت فرسایی می یافتند، به گونه ای دیگر، 
ضعــف خــود را جبــران می کردنــد و آن از طریــق مکــر و حیلــه 
و ســخن چینی و فتنه انگیزی بــود. این ویژگی هــا عمومًا در 
جوامع بسته مردساالر، شکوفا می شود. و بیش از آنکه ناشی 

از خصلت های فردی باشد، متأثر از شرایط اجتماعی است.
نکته مهمتــر این بود که اصواًل برای زن شــأنی انســانی قائل 
نبودند. او بیش از آنکه شریک مرد باشد، همچون کاالهای 
دیگــر، متعلــق بــه او بــود. روابــط زن و شــوهر بیــش از آنکــه 
همســرانه باشــد، مالکانه بود. و بدتــر آنکه چنیــن رویکردی 
نســبت بــه وی را نشــانه ای از حمیــت و رجولیــت و قــدرت و 
مردانگــی می دانســتند. دختــر را مایــه ننــگ می انگاشــتند و 
به همین دلیل بعضًا آنــان را زنده به گــور می کردند. مواردی 
نقــل شــده کــه فــردی داســتان فجیــع زنــده بــه گــور کــردن 
دختر کوچک خــود را برای پیامبــر )ص( گــزارش می کند که 
پیامبر )ص( بــه گریه می افتــد و ناقل را از مجلــس خود، دور 
می سازد. به واقع، چنین تصورات و اعتقاداتی وجود داشت 

و مورد عمل قرار می گرفت.

     طعنه  حاسدان
دخــت پیامبــر )ص( در چنیــن وضعیتی می زیســت. هشــت 

در بین شــاخه های مختلف اســالمی تنها شــیعیان هســتند که معتقدند شــأن و مقام 
یک زن می تواند تا ســر حد »عصمت« و »انســان کامل« ارتقا یابــد. البته مصداق این 
زن دخت گرامی پیامبر )ص( اســت، اما مســأله این اســت که به هر حال او یک بانو اســت نه 
یک مــرد. این بدین معناســت کــه نیل بــه مقام یــاد شــده در انحصار مــردان نیســت و زن نیز 
می توانــد به چنیــن جایگاهی نائــل آید. از ایــن زوایه حجیــت و اعتبــاری را که بــرای »فعل«، 

»قول« و »تقریر« امامان معصوم قائل هستیم، برای این بانوی بانوان نیز قائلیم.
واقعیــت ایــن اســت کــه درک مراتــب و مقامــات پیامبــر )ص(، امامــان معصــوم )ع( و مــادر 
بزرگوارشــان عمدتًا بــا توجه به حکمــت و تقدیــر الهی و فلســفه خلقت جهــان و چرایی خلقت 
انســان و هدفداری مجموع آفرینش، قابل دریافت اســت؛ و برای دریافت این نکات می باید 
به احادیث معتبــر و به ویــژه ادعیــه و زیارت هــای مطلقه و مخصوصــه ای کــه متضمن بیان 
گرچه فلســفه و عرفــان مبتنی بر  مراتب بلند معنــوی و روحانی معصومان اســت، رجوع کرد. ا
این معارف نیــز می تواند بیان کننده و توضیح دهنده بســیاری از مســائل یاد شــده باشــد. اما 
علیرغم این همه، بررســی زندگانی این جهانی آنان نیز می تواند گوشــه ای از عظمت روحی و 

اخالقی و انسانی ایشان را نشان دهد.
جهت مطالعه حیات این جهانی فاطمه زهرا )س( مســأله اصلی، کوتاهی عمر ایشــان است. 
در بین معصومان، آن حضرت کوتاه ترین عمر را داشــته اند و لذا اطالعات فراوانی در دسترس 
گرچه خود این کوتاهی عمــر و حوادثی کــه پس از رحلــت پیامبر )ص( بــا آن مواجه  نیســت. ا
بود، محتوی و کیفیــت وصیت آن حضرت و ســخنان امام علــی )ع( خطاب به همســرش در 
کســپاری غریبانه همســر، خود  دوران پــس از پیامبر )ص( و به ویژه ســخنانش پــس از به خا

بازگوکننده مسائل فراوانی است. در اینجا می کوشیم به نکاتی چند اشاره کنیم.

     جبر جاهلی
جامعه عربســتان به هنگام ظهور اســالم ذاتًا یک جامعــه مردانه بودـ  و هنوز هم چنین اســتـ  
این ویژگی بــه دلیل خصوصیت های محیطــی، تاریخــی و اجتماعی آن بود. ســرزمینی قفر و 
خشــک که در خود قبایل مختلفی را جا داده بود. صرف خشــونت ســرزمین انســان را خشن و 
خشــونت طلب می کند. امــا گرســنگی و حتی تشــنگی دائمی هم مزیــد بر علت بــود. کمی آب 
و باران و ناســازگاری و ســختی محیط، علــت اصلی بــود. این گرســنگی، جنگی مداوم بر ســر 
گاه و به غارت بــردن آذوقه و اموال قبایل دیگر را موجب شــده بــود. این مجموعه عوامل  چرا

مس وجود را 
کند فضه او طال 

آیا مقام یک زن می تواند
تا سر حد »انسان کامل« ارتقا یابد؟

حجت االسالم و المسلمین دکتر محمد مسجد جامعی
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ســاله بود که از مکه به مدینه آمد و پیامبــر )ص( پس از ورود 
به مدینــه بــه مهمتریــن شــخصیت آن تبدیل شــد. جریانی 
که ادامه یافــت. بدین معنی که پیامبر )ص( بــه مرور زمان، 
قدرت و موقعیت ممتازتری پیدا کرد. یک ســال بعد، با امام 
ک، شایســته و برومنــد بــود، ازدواج  علــی )ع( کــه جوانــی پــا
کــرد. امــا ایــن ازدواج بــه ســادگی ســرانجام نیافــت. چــرا که 
خواســتگاران متعددی وجود داشــت که با توجــه به جایگاه 
کــه بــرای حضرتــش پیش بینــی  پیامبــر )ص( و آینــده ای 
می کردند، به ازدواج بــا دخت او اصرار داشــتند. این جریان، 
پیامبــر )ص( را در موقعیت دشــواری قــرار داد. و ایــن همه را 
این دختر خردسالی که سال ها قبل، مادر بزرگوار و مهربانش 

را از دست داده بود، از نزدیک شاهد بود.
رفتار پیامبــر )ص( بــا فاطمه )س( هــم به عنوان یــک زن و 
هم به عنوان دختر گرامی اش برای عموم اطرافیان حضرت 
که در بســتر فرهنگ جامعه خویش، بالیــده بودند، نامفهوم 
و بلکــه مــورد ایراد بــود و آنــان بارهــا بــدان اعتــراض کردند. 
شــگفت آنکه این اعتراض هــا، صرفــًا از جانب مــردان نبود، 
در موارد فراوانی زنان هم چنیــن می کردند. البته در اینجا به 
کم، عوامل روانی و رقابت های شــخصی هم  جز فرهنگ حا
دخالت داشت. آنها این مقدار محبت و احترام پیامبر )ص( 
نســبت به دخت خویش را کــه عمیقًا ناشــی از فضایل واالی 
وی بود، بر نمی تافتند. اصــواًل حضرتــش را درک نمی کردند 
تا منطــق رفتاری پــدرش را بــا او دریابنــد. طبیعتــًا دختری با 
هــوش و ذکاوت و تیزبینی فاطمه )ع(، تمامــی علل و عوامل 
پنهــان و آشــکاری را کــه منجــر به اعتــراض بــه رفتــار پیامبر 
)ص( می شــد، در می یافت اعم از آنکه از جانب مردان باشد 
و یا از جانــب زنان. این همــه را می دید اما بزرگوارانه ســکوت 
کنشی نشان نمی داد. این روح بلندتر از آن بود که  می کرد و وا

به ســخنان و طعنه ها و زخم زبان های برخاسته از جهالت و 
کنش نشان دهد.  حسادت و کوچک منشی، وا

     شکیبایی
با قــدرت یافتن اســالم از جنگ خنــدق به بعــد و خاصه پس 
از فتــح مکــه، موقعیــت پیامبــر )ص( نیــز تغییــر کــرد. از آن 
کم بخش های  کــم مدینه که عمــاًل حا پس حضرتش نه حا
گونــه ای  وســیعی از جزیــره العــرب بــود. ایــن جریــان بــه 
غیرمســتقیم، مشــکالت فراوانی را برای نزدیکان و خانواده 
پیامبــر )ص( ایجاد کــرد. قدرت مــادی و دنیوی اســالم که 
به طور فزاینــده ای گســترش می یافت، چشــم های فراوانی 
را به ســوی خود کشــیده بود؛ چه از میان مســلمانان و چه از 
میان دیگرانی که در دوران متأخر و عمدتًا به دلیل ترس و یا 
مصلحت بــدان گرویــده بودند. حتی شــخص پیامبر )ص( 
هــم چنــدان نمی توانســت بــا ایــن مشــکالت جدیــد مقابله 
کند. قــدرت در آنجا کــه منشــأ دینــی دارد، محدودیت های 
خــاص خــود را دارد. نمی توان ایــن محدودیت هــا را نادیده 
گرفت. به هر حال می باید اجماع عمومی حفظ شــود و پرده 
رودربایســتی حتی با مخالفان و بد اندیشان شکسته نشود. 

در غیر این صورت، قدرت فرو می پاشد.
مشــکالت یاد شــده به دالیل مختلــف، عمدتــًا متوجــه امام 
علی )ع( بود. ایــن دالیل به مراتب بیشــتر و فراتر از آن اســت 
کــه بتــوان حتــی بــدان اشــارت کــرد. چنیــن واقعیتــی وجود 
داشــت و علیرغم مالحظات امام که می کوشید مسائل راجع 
به شــخص ایشــان به همسرشــان انتقال نیابد و حتی از آنها 
مطلع نشــود، اما فاطمه )ع( در جریان آنها قــرار می گرفت و با 

شکیبایی آنها را تحمل می کرد.
شرایط و واقعیت های جدید محیط زنانه مدینه و مخصوصًا 
محیــط زنانــه اطرافیــان پیامبــر )ص( را متأثــر می کــرد و این 
جریانــی طبیعی بــود. علیرغــم موقعیت نــازل زنــان حتی در 
دوران جاهلــی، اما دخالت آنــان از طریق تحریــک مردان در 

شکل دادن به حوادث به هیچ عنوان کم اهمیت نبود.
نمونــه بــارز آن داســتان جنــگ احــد اســت. در ابتــدا مکیــان 
شکست خوردند و در حال عقب نشینی بودند که زنان همراه 
آنــان بــه تحریکشــان پرداختنــد. نتیجه بازگشــت بــه جبهه 
و حملــه بــه مســلمانان از کمینــگاه کوه احــد بود کــه جنگ را 
مغلوبه ســاخت و تعــداد زیــادی از برجســتگان از اصحاب به 
شهادت رسیدند.  عماًل آنچه بیشترین تأثیر را داشت، همین 
تحریــکات زنانه بود. ایــن جریان پــس از قدرت یابی اســالم، 
به مراتب نیرومندتر شــد. چرا که با تمرکز قــدرت در مدینه که 
پدیده ای بی ســابقه در تاریخ جزیــره العرب بــود، تاثیرگذاری 

زنان، زمینه به مراتب مناسب تر و گسترده تری یافت.

     بزرگ منشی
زنــان فراوانــی در اطــراف پیامبــر )ص( بودند که هــر یک به 
دلیل و مصلحتی بدین حلقــه راه یافته بودنــد. اینان عمومًا 
غیر جــوان بودند و وجــه مشترکشــان عقیم بودن آنــان بود. 
به جــز ماریــه قبطیه کــه ابراهیــم را بــه دنیــا آورد و مدتی بعد 

زندگانی را بدرود گفت، همگی بی فرزند بودند.

رفتار پیامبر )ص( 
با فاطمه )س( 

هم به عنوان 
یک زن و هم 

به عنوان دختر 
گرامی اش برای 
عموم اطرافیان 
حضرت که در 

بستر فرهنگ 
یش،  جامعه خو

بالیده بودند، 
نامفهوم و بلکه 
مورد ایراد بود و 
آنان بارها بدان 
اعتراض کردند. 

شگفت آنکه این 
 
ً
اعتراض ها، صرفا
از جانب مردان 
نبود، در موارد 

فراوانی زنان هم 
چنین می کردند. 
البته در اینجا به 

کم،  جز فرهنگ حا
عوامل روانی 
و رقابت های 
شخصی هم 

دخالت داشت
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در چنین شرایطی دختر پیامبر )ص( که از همگان کوچک تر 
بــود در فاصلــه کوتاهی دو پســر بــه دنیــا آورد و مدتــی بعد دو 
دختر. این دو پســر، روشــنایی چشــم پیامبر )ص( بودند. با 
چشم پوشــی از تمامی مقامــات بلند معنوی ایــن دو کودک، 
صــرف اینکــه شــخصیتی در ســن و موقعیــت آن حضــرت 
نوادگانــی می یابــد، حادثــه ای بــزرگ و ســرور آفریــن بــود و 
طبیعی بود که پیامبر )ص( نســبت بــه نوادگانش، عواطف 

و احساسات سرشاری داشته باشد.
در آن حلقــه بســته زنــان و بــا توجه بــه مجمــوع ویژگی های 
کنش هــای منفــی  جامعــه عربــی آن زمــان ایــن همــه، وا
کنش ها  مختلفی را به همراه می آورد و عمده این رفتارها و وا
بر فاطمه )س( متمرکز بــود. اما علیرغم این همه، حضرتش 
تمامی ایــن نامالیمات زبانــی و غیرزبانی را تحمــل می کرد. و 
از آنها با بزرگ منشی در می گذشــت. در حلقه بسته یاد شده، 
کمتر زنــی رویکــردی مثبــت نســبت به دخــت پیامبــر )ص(  
داشت. اما حضرتش هیچگاه دخت پیامبر)ص(  بودن را به 
خ نکشــید و فراتــر از آن بود که مقابلــه به مثل کنــد و در برابر  ر

کنش نشان دهد. طعنه ها و زخم زبان ها وا
حساســیت حلقه بســته تــا بدان حــد بود که نســبت بــه خود 
پیامبــر )ص( هــم هنگامی کــه ذکر خیری از همســر وفــادار و 
کارش جناب خدیجه )س( می کرد، عکس العمل نشــان  فدا
می داد. آنان در نمی یافتند که احســاس حضرتش نسبت به 
آن بانوی بزرگ به دالیل فضایل واقعــی او بود و اینکه اصواًل 
عواطف و احساســات انســان های بزرگ همچــون خود آنان 
بزرگ و از ســر بزرگ منشی است و نه ناشــی از مسائل روزمره و 

کوچکی که تنها برای مردمان عادی جاذبه دارد.
بــه واقــع مشــکالت فاطمــه)س(  حتــی در دروان حیــات 
گرچــه از نوعــی دیگر و بیشــتر  پیامبــر)ص(  وجــود داشــت. ا
از جنس مســائلی بود کــه حلقه زنان بــه طور مســتقیم یا غیر 
مســتقیم برای حضرتــش ایجــاد می کردند. چنانکــه گفتیم 
ایشــان در خلــق چنیــن مشــکالت هیــچ نقشــی نداشــت امــا 

مجبور به تحمل آن بود.

     طاقت فرسا
بدیــن ترتیــب دختــر پیامبــر )ص( و همســرش در پایــان 
ســال های عمــر ایشــان در شــرایط ســخت و دشــواری قــرار 
گرفتنــد. در اینجــا نیــز آن دو، در پیدایــی آن هیــچ دخالتــی 
نداشــتند و بهتــر اســت بگوییــم در آن واقــع شــدند. ایــن 
وضعیت تا بدان حد سنگین شد که لبخندی بر لبان فاطمه 
)س( در واپســین لحظــات عمــر پیامبــر )ص( در حالــی کــه 
می گریست، نقش بست. هنگامی که اطرافیان علت را جویا 
شدند فرمود: پدرم بشــارت داد که پس از من تو اولین فردی 

از خاندانم هستی که به من ملحق می شود.
گر چــه نباید شــخصیت و عظمت چنین اشــخاصی بــا افراد  ا
عادی مقایســه شــود اما اینکــه بانوی جوانــی با چهــار فرزند 
و شــوهری بی بدیــل از مرگ خود خوشــحال شــود، بــه واقع 
تعجب انگیــز اســت، و بــه هــر حــال نشــان دهنــده وضعیت 
طاقت فرسایی بود که یقین داشــت با آن مواجه خواهد شد. 
وضعیتــی کــه نشــانه های ســختی و ســنگینی اش در اواخــر 

حیات پیامبر )س(  پدیدار شده بود.
آن حضرت ایــن همه را صبورانــه تحمل کــرد و وظیفه بزرگ 
خــود را که نشــان دادن حــق و حقیقت و راه درســت بــود، به 
بهترین وجه به انجام رســانید. مصونیت نســبی ناشی از زن 
و تنها یادگار پیامبر بودن او را به انجام رســالتی قادر ســاخت 
که حتی همســر برومنــدش قادر بــه انجــام آن نبود. چــرا که 
به ســادگی و با ســرعت و با تمهید توطئه ای پیچیده به قتل 
می رسید بدون آنکه نتیجه ای از آن حاصل آید. یادگار بزرگ 
او همین نشان دهندگی اســت و اینکه راه درست در جنجال 

و کشمکش پس از رحلت پیامبر )ص( گم نشد.

     تاریخ مردانه
گرچــه تاریخ نخســتین اســالم عمدتــًا تاریخی مردانه اســت  ا
و کمتــر از زنــان و نقش آفرینی آنها کــه بعضًا بســیار مؤثر بوده 
ســخن رفته اســت، اما در مقایســه با تاریخ عربســتان دوران 
جاهلی و حتــی تاریخ اقــوام و امت هــای دیگــر، گزارش های 

متعددی درباره زنان آن ایام وجود دارد.
نکتــه اینجاســت کــه گزارش هــای مربوط بــه دخــت گرامی 
پیامبــر )س( از جانــب هــر شــاخه و گروه مســلمانی کــه نقل 
شــده باشــد، همگی بزرگوارانه و با رعایت تمامــی مالحظات 
اخالقی اســت. فاقد هرگونه عالئمی از حیله و حســد و کینه و 
انتقام ستانی و بدخواهی اســت و هیچ نکته ای که به زندگی 
خصوصی یک زن راجع می شــود و نباید در میــان جمع بیان 
شــود، در آن نیامده اســت. عفت در کالم، عفت در خانواده، 
عفت در زندگی روزمره و عفت در برخورد با زنان و مردانی که 

به گونه های مختلف موجب آزردگی حضرتش می شدند.
نشــیب ها حضــرت،  و  فــراز  ایــن  تمامــی  در  آنکــه  مهم تــر 
شــخصیت »زنانــه« خویــش را حفــظ کــرد. حتــی در آنجا که 
مجبــور شــد بــرای روشــن شــدن حقیقــت بــه صحنــه آیــد و 
اعتــراض کند، نکوشــید در قالبــی »مردانه« زیســت و یا حتی 
اعتــراض کند. ایــن احتمــااًل مهمتریــن پیام ایشــان به همه 
تاریخ اســت و آن اینکه زن، »زن« اســت و باید چنین بماند و 
برای نقش آفرینی و اثبات خویش نباید شخصیتی »مردانه« 
بیابد. او بایــد ایده آل خــود را در چارچوب »زن بــودن« و »زن 
گــر این ایده آل شــدن  ماندن« بجوید. اشــتباه بزرگی اســت ا
را در »مرد شــدن« قــرار دهد و بکوشــد خود را در مدلــی مردانه 

تعریف کند و شکل دهد.
به واقــع یکــی از مشــکالت جهان مــا و جامعــه ما، بــه همین 
نکته باز می گردد. در اینجا مســأله، چگونگی تحقق ایده آل 
»زن بودن« برای زنان نیســت، مسأله این اســت که ایده آل 
آنها چیســت و چه بایــد باشــد؟ هنگامی کــه ایــده آل »مردن 
شــدن« باشــد، راه هــای نیل بــدان به کلــی متفاوت اســت با 

آنجایی که ایده آل »زن بودن« و »زن ماندن« است.
در  امــروز  جامعــه  واقعیت هــای  منکــر  نبایــد  و  نمی تــوان 
زمینه های مختلف و از جمله مسأله زنان شد، اما باید روشن 
شــود که کدامین هدف تعقیب می شــود؟ آیا قرار است »زن« 
برای حضور و اثبات خود، »مرد« شــود؟ یا آنکه »زن« بماند؟ 
گــر این اصــل پذیرفته شــود، آنگاه بــه مراتب بهتــر می توان  ا

درباره چگونگی تحقق این جریان اندیشید.     

در تمامی این 
فراز و نشیب ها 

حضرت، 
شخصیت »زنانه« 

یش را حفظ  خو
کرد. حتی در آنجا 

که مجبور شد 
برای روشن شدن 

حقیقت به صحنه 
آید و اعتراض 

کند، نکوشید در 
قالبی »مردانه« 

یست و یا حتی  ز
اعتراض کند. این 
ین  احتماًل مهمتر

پیام ایشان به 
یخ است  همه تار

و آن اینکه زن، 
»زن« است و 

باید چنین بماند و 
ینی  برای نقش آفر
یش  و اثبات خو
نباید شخصیتی 

»مردانه« بیابد



شــأن معنوی و الهی حضرت فاطمه زهرا )س( بر بیشــتر مســلمانان مجهول اســت. 
آحادی از مســلمانان هســتند که بــه این مســئله توجه دارنــد که حضــرت زهرا )س( 
عنداهلل چــه مقــام واالیــی دارند. ایشــان بســیار مــورد توجــه حضرت رســول )ص( هســتند. 
حضــرت وقتی می خواســتند بــه ســفر بروند آخرین شــخصی کــه بــا او خداحافظــی می کردند 
حضــرت زهــرا )س( بودند که بــه منزل ایشــان می رفتنــد و از ایشــان خداحافظــی می کردند. 
وقتی هم که از ســفر بر می گشــتند اول به خانه حضرت فاطمه )س( می رفتند و دست ایشان 
را می بوسیدند. این کارها بســیار معنا و مفهوم دارد. حضرت رســول )ص( با آن مقام، دست 

حضرت فاطمه )س( را می بوسید و با دیدن ایشان از جای خود بلند می شدند.
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بــه چنــد مناســبت و در چنــد جــا  حضــرت رســول )ص( 
فرمودند: »فاطمــه بضعه منی ...« یعنی فاطمه جگرگوشــه 
و جگرپــاره مــن اســت. هــر کــس او را اذیــت کنــد، مــرا اذیت 
کرده اســت و هر کس مرا اذیت کند خدا را اذیت کرده است. 
روایات بســیار زیادی در مورد شــخصیت حضرت زهرا)س( 

وجود دارد.
مسأله شناخت شخصیت و مقام حضرت فاطمه زهرا )س( 
به مسأله بســیار مهمی بر می گردد که توجه کافی و شایسته 
بــه آن نشــده اســت. صورتــش هســت امــا بایــد بــه باطــن و 
معنای آن بیشــتر پرداخته شــود که آن مســأله والیت است. 
اولیــاء اهلل در قرآن بســیار آمده اســت عــده ای از مســلمان ها 
ْوِلیاء اهلِل اَل َخْوٌف 

َ
ال ِإّنَ أ

َ
به این مســئله کمتر توجه کردنــد. »أ

َعَلیِهــْم َواَل ُهْم یْحَزُنوَن« آیات بســیاری در مورد ویژگی های 
اولیاء اهلل هست؛ یک آیه همین آیه هست که ذکر کردم. هر 
کســی ولی خدا نیســت. فرمود اولیاء خداوند کسانی هستند 
که »ِإّنَ ِعَباِدی َلیَس َلک َعَلیِهْم ُســْلَطاٌن« اولیاء اهلل کسانی 
هســتند کــه شــیطان نمی توانــد در آنهــا تصــرف کنــد، آنهــا 

معصوم هستند.
باطن دین والیت الهی است. والیت اهلل است. والیت حقیه 
الهیــه والیتــی کــه مــا حضــرت علــی )ع( و ائمــه )ع( را به آن 
گر برداشته  می شناســیم. والیت، باطن همه ادیان اســت و ا
شود دین فاســد می شــود؛ چنانچه می بینیم در ادیان دیگر 
خاصه در ادیــان ابراهیمی، یهود و مســیحیت، والیت رفت 
و بــه چیز دیگــری تبدیــل شــد. بنابراین مــا بایــد ببینیم که 
والیت الهیه چیســت که باطن همــه ادیان اســت و حضرت 

فاطمه )س( چه مقامی دارد.
چهارده معصوم، ُلّب والیت هســتند. حضرت رســول )ص( 
خاتم نبــوت و خاتم والیت اســت، منتها ظهور او به رســالت 
اســت نه به والیت، ولی باطن والیت را دارند، همان طور که 
حکمای الهــی در این بــاره بحث های کافی و وافی و شــافی 
کردند کــه ال مزید علیــه و مــا باید ایــن بحث هــا را بخوانیم. 
گــر والیــت را برداریم  باطن رســالت و نبــوت، والیت اســت. ا
گــر والیــت را برداریــم اصــاًل  اصــاًل نبوتــی باقــی نمی مانــد. ا
رســولی باقی نمی ماند. جنبه لداللهــی و لدالحقی والیت که 
رو به ســوی حق دارد و انســان را به حق و خداوند می رساند 
منظورم هســت نه جنبه لدالخلقــی. امروزه بیشــتر به جنبه 
لدالخلقی والیت توجه دارند. درســت است که والیت جنبه 
گر جنبه  لدالخلقی دارد ولی اصل آن جنبه لدالحقی است و ا
گر والیت را  لدالحقی را برداریم اصاًل نبوتی باقــی نمی ماند. ا
برداریم نبوت و رســالتی باقــی نمی ماند، پــس والیت باطن 

همه ادیان است.
حضرت فاطمه )س( دارای والیت مطلقه الهیه هســتند. ما 
بایــد واقعًا والیــت را از دیــد یداللحقــی توجه کنیم کــه جنبه 
حقــی دارد. ایــن خیلــی اهمیــت دارد. عالــم اســالم درســت 
نمی شــود، مگر اینکه رابطه خودش را با والیت لدالحقی که 
هم جنبه لدالخلقی دارد و هم جنبه لدالحقی دارد، درســت 
گر والیــت لدالحقی برود، دیــن از بین مــی رود. امروزه  کند. ا
گرایشهایی در جهان اســالم پدید آمده است که توجه صرف 

به ظاهر است و والیت در آنها راهی ندارد.     

مطلع نور ایزدی
مبدأ فیض سرمدی 

دکتر غالمرضا اعوانی

جایگاه والیت در شناخت مقام فاطمه )س(
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فریفته نباش
که مردم می گویند
 دختر »محمد«
هستی!

خطاب پیامبر)ص( به دختر گرامی ݣݣݣشان: 

روایت های کاربردی در زندگی حضرت فاطمه)س( وجود دارد که معمواًل به آن 
توجه نمی شـود. مرحوم اسـتاد سـید جعفر شهیدی در کتاب »زندگی فاطمه 
زهرا )س(« به تفصیل با بررسی اسناد و روایت ها بخش های مهمی از زندگی این بانوی 

بزرگ را روایت کرده است. گزیده ای از این روایت را در ادامه می خوانید.  

     زمان والدت
فاطمه اطهــر بانوی بزرگ اســالم، از پــدری برگزیده 
ک دامن چــون خدیجه )کــه درود  چون محمــد و مادری پــا
خدا بر آنان باد( زاییده شــد. کــی و در چه تاریــخ؟ روز و بلکه 
سال آن به درستی روشن نیست. یعنی تاریخ نویسان در آن 
هم داستان نیستند. با همه کوششــی که به کار رفته است، 
متاســفانه درباره ســال تولد دختر پیغمبر )کــه درود خدا بر او 

باد( اطالعات درست و دقیقی نمی توان داد.
در آن دوره هــا ضبــط وقایــع و نوشــتن آن معمــول نبــود. 
راویــان می شــنیدند بــه خاطــر می ســپردند و مــردم آن چــه 
کــه  ســالخوردگان قــوم می گفتنــد می پذیرفتنــد. در حالــی 
عموم نویســندگان ســیره و مورخــان اهل ســنت و جماعت، 
تولــد فاطمــه را پنج ســال پیــش از بعثــت نوشــته اند، تذکره 
نویســان و علمــای بــزرگ شــیعه معتقدنــد وی ســال پنجم 

بعثت متولد شده است.
بــن  عبــاس  »روزی  می کنــد:  روایــت  چنیــن  بــالذری 
عبدالمطلب نــزد علی رفت، علــی و فاطمــه در گفتگو بودند 
که کدام یک از دیگری به ســال بزرگتر اســت. عباس گفت: 
تو علی! ســالیانی چند پیش از ســاختن کعبه متولد شــدی. 
اما دخترم )زهرا( ســالی به دنیــا آمد که قریش خانــه کعبه را 

می ساختند.«

     القاب دختر پیامبر
نویســندگان ســیره و محدثــان اســالمی بــرای دختــر پیغمبر 
لقب هایــی چند نوشــته اند: زهــرا، صدیقه، طاهــره، راضیه، 
مرضیه، مبارکــه، بتول و لقب هــای دیگر. از ایــن جمله لقب 
زهرا از شهرت بیشــتری برخوردار اســت، و گاه با نام او همراه 
می آیــد )فاطمه زهــرا( و یا بــه صــورت ترکیب عربــی )فاطمه 
الزهرا(. زهرا که در تداول بیشــتر به جای نام او به کار می رود 
در لغت، درخشنده، روشــن و مرادف هایی از اینگونه، معنی 

می دهد  و این لقب از هر جهت برازنده این بانوست.
او چهره درخشان زن مســلمان، فروغ تابان معرفت و نمونه 
روشــن پرهیزگاری و خداپرستی اســت. این درخشندگی به 
ســاعتی مخصــوص و روزی معیــن اختصــاص نــدارد. از آن 
روز که وظیفه خود را تعهد کرد تا امروز و برای همیشــه چون 

گوهری بر تارک تربیت اسالمی می درخشد.
نــام او فاطمــه اســت. فاطمه وصفــی اســت از مصــدر فطم. 
و فطــم در لغــت عربی بــه معنــی بریــدن، قطع کــردن و جدا 
شــدن آمده اســت. این صیغه که بر وزن فاعــل معنی معنی 
مفعولی می دهد، به معنی بریده و جدا شده است. فاطمه از 
چه چیز جدا شده اســت؟ در کتاب های شیعه و سنی روایتی 
می بینیم که پیغمبر فرمود او را فاطمــه نامیدند، چون خود 

خ بریده اند.  و شیعیان او از آتش دوز
مجلســی از عیون اخبــار الرضــا و او به اســناد خویــش از علی 
بن موســی ارضا و محمدبن علــی )ع( و آنان از مأمــون و او از 
هارون و او از مهدی و او به سند خویش از ابن عباس روایت 
کنند که: وی از معاویه پرسید می دانی چرا فاطمه را فاطمه 
نامیدند؟ گفــت نه! ابــن عباس گفت چــون او و شــیعیان او 
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خ نمی روند. فتــال نیشــابوری ضمن حدیثــی از امام  بــه دوز
صادق آورده اســت که چون از بدی ها بریده شد او را فاطمه 
نامیده اند. بدین مضمون روایت های دیگر هم آمده است. 
آن چنان که برای صیغه وصفی نیز معناهای دیگر جز آنچه 

نوشتیم ضبط کرده اند.
پیــش از ظهــور اســالم دو ســه تــن از زنان بدیــن نام موســوم 
بوده اند که در اســالم بــه فواطم مشــهور انــد، ماننــد فاطمه 
دختــر اســدبن هاشــم و فاطمــه دختــر عتبه بــن ربیعــه و نیز 

فاطمه دختر عمروبن عائد.

     تربیت در خانه وحی
باری پرورش زهرا)س( در کنار پدرش رســول خدا و در خانه 
نبوت بــود، آنجا که فــرود آمد نــگاه فرشــتگان، و مرکز نزول 
وحــی و آیه هــای قــرآن اســت. آن جا کــه نخســتین گــروه از 
مســلمانان به یکتایی خدا ایمان آوردند، و بر ایمان خویش 
اســتوار ماندند. آنان که پــروردگار دل هایشــان را آزمود، و در 
قرآن کریم مدح فرمود. تربیت دینی را هم از آموزگاری چون 
محمد )که درود خدا بر او باد( فرا گرفت، پیغمبری که معلم 
انسان های جهان اســت. و تا جهان باقی است مشعل دین 

و دانش به نام او فروزان.
کودک خردسال این نومســلمانان را می دید که هر روز با شور 
و هیجان برای فــرا گرفتن آیت هــای قــرآن و آموختن روش 
پرســتش پــروردگار نــزد پــدرش می آینــد. در ایــن خانــه بــود 
که تکبیر گفتــن، روی به خــدا ایســتادن، و هر شــبانه روز در 

اوقاتی خاص پروردگار یکتا را به بزرگی یاد نمودن آغاز شد.
آن ســال ها در سراســر عربســتان و همــه جهــان ایــن تنهــا 
کبر«  خانه ای بود که چنین بانگی از آن برمی خاست. »اهلل ا
و زهرا تنها دختر خردسال مکه بود که چنین جنب و جوشی 
را در کنــار خــود می دید. ایــن بانگ آســمانی این مراســم بی 
ماننــد، در روح این طفل خردســال چــه اثری نهاد، ســال ها 

بعد آشکار گردید.
تنهایــی  بــه  را  خردســالی  دوران  و  بــود  تنهــا  خانــه  در  او 
می گذرانــد. دو خواهر او رقیــه و ام کلثوم ســالیانی چنــد از او 
بزرگ تــر بودنــد. او در ایــن خانــه همبــازی نداشــت. شــاید 
این تنهایی هــم یکــی از انگیزه هایی بوده اســت کــه باید از 
دوران کودکــی همــه توجــه وی بــه ریاضت هــای جســمانی 
کبر، اشــهد ان  و آموزش هــای روحانــی معطوف گــردد. اهلل ا

محمد رسول اهلل.
انــدک انــدک آیه هــای دیگــر می رســد و درس های وســیع تر 
داده می شــود. درس هایی از اخــالق قرآنی و ســفارش هایی 

برای تحصیل خوی انسانی.
 مردم همه برابر خدا و حکم الهی یکسانید!

 کسی بر دیگری برتری ندارد! 
برده و ارباب در پیشگاه حق تعالی مساوی هستند. 

شما موظفید با بردگان، با اسیران، با مســتمندان، مهربانی 
کنید و با آنان خوش رفتارتر باشید. 

بــه دختــران چــون پســران حرمــت نهیــد و بــا آنــان درشــتی 
نکنیــد! و در کنــار رســیدن ایــن تعلیمــات و آموختــن آن بــه 

مسلمانان و شوری که آنان در فرا گرفتن این درس ها نشان 
می دادند، دشــمنی همشــهریان و خویشــاوندان را با پدرش 

می دید.

     زندگی به دور از اشرافی گری
روزی ســلمان به خانه دختر پیغمبر می رود. فاطمه چادری 
بــر ســر دارد کــه از چنــد جــا پینــه خــورده اســت. ســلمان بــه 
تعجب در آن چــادر می نگرد و اندوهگین می شــود. چرا باید 
چنین باشــد؟ مگــر او دختر پیشــوای عرب و زن پســر عموی 
رهبر مســلمانان نیســت؟ ســلمان حــق دارد نزد خــود چنین 
بیندیشــد. او زندگانــی اشــراف زاده هــای ایــران و شــکوه و 
جالل چشــمگیر آنــان را دیده اســت. چون فاطمــه به دیدن 
پدر می رود، می گوید: پدر! ســلمان از چــادر وصله خورده من 
تعجب کرد. به خدا پنج ســال اســت من در خانه علی به سر 
می برم. تنها پوســت گوســفندی داریم که روزها شــترمان را 

بر آن علف می خورانیم و شب روی آن می خوابیم.
ک به حداقل قناعت می کرد و بر  ک و پوشا او نه تنها در خورا
خود سخت می گرفت، کارهای خانه را نیز به عهده دیگری 
نمی گذاشت. از کشــیدن آب تا روفتن خانه، دستاس کردن 
ذرت یــا گنــدم، نگاهــداری کــودک، همــه را خــود بــه عهده 
می گرفــت. گاه بــا یــک دســت دســتاس می کــرد و بــا دســت 

دیگری طفلش را می خواباند.
ابن ســعد به ســند خود از علــی )ع( روایت می کنــد: روزی که 
زهرا را بــه زنــی گرفتم، فــرش ما پوســت گوســفندی بود که 
شــب بر آن می خوابیدیم و روز شــتر آبکش خود را بر آن علف 

می خوراندیم و جز این شتر خدمتگزاری نداشتیم.
با این همه خویشــتن داری و زهد، روزی پیغمبــر به خانه او 
می رود و گردنبنــدی را که علی از ســهم خود خریــده بود، در 
گردن او می بیند. می گوید: دخترم فریفته شــده ای که مردم 
می گوینــد دختــر محمــد هســتی! و لبــاس جبــاران بپوشــی. 

فاطمه گردنبند را فروخت و با بهای آن بنده ای را آزاد کرد.
روزی بدو گفتم چه می شــود که از پدرت خادمی بخواهی تا 
اندکی در برداشــتن بار ســنگین زندگی تو را یــاری دهد؟ زهرا 
نزد پــدر رفت. ابــن ســعد در کتاب خود نوشــته اســت پس از 
آنکه فاطمه از پدر درخواست خدمتکار کرد، در پاسخ گفت: 
به خدا قســم در حالی که اصحاب صفه در گرســنگی به ســر 

می برند من خدمتکاری به شما نخواهم داد.
صدوق در امالی نویسد: که پیغمبر چون از سفر باز می گشت 
نخســت بــه دیــدار فاطمــه می رفــت و مدتــی دراز نــزد او 
می نشســت. در یکــی از ســفرهای پیغمبــر، زهرا دســتبندی 
از نقــره و گردنبنــد و گوشــواره ای بــرای خــود فراهــم آورده و 
پرده ای به در خانه آویخته بود. پدرش به عادت همیشگی 
به خانه وی رفــت و پس از توقفی کوتاه ناخرســندانه بیرون 
آمــد و روی بــه مســجد نهــاد. طولــی نکشــید کــه فرســتاده 
فاطمــه بــا دســتبند و گوشــواره ها و پــرده نــزد پیغمبــر آمــد و 
گفت: دختــرت می گوید ایــن زیورهــا را بفــروش و در راه خدا 
صــرف کــن. پیغمبــر گفت: پــدرش فــدای او بــاد آنچــه باید 

بکند کرد. دنیا برای محمد و آل محمد نیست.     

باری پرورش 
کنار  زهرا)س( در 

پدرش رسول 
خدا و در خانه 
نبوت بود، آنجا 

که فرود آمد نگاه 
فرشتگان، و 

مرکز نزول وحی 
و آیه های قرآن 

است. آن جا که 
گروه  نخستین 

از مسلمانان به 
یکتایی خدا 

ایمان آوردند، و 
یش  بر ایمان خو

استوار ماندند. 
آنان که پروردگار 

دل هایشان را 
آزمود، و در قرآن 
یم مدح فرمود کر
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 ما حتی خیلی مواقع برای معرفی ایشان از تعبیرهای ناقص 
یــا غلــط اســتفاده می کنیــم کــه باید آســیب شناســی شــوند. 
این اســت کــه تحلیــل کاملــی از شــخصیت او برای نســل نو 
ارائــه نداده ایــم و این بایــد به طور جــدی توســط محققان و 

متفکران چاره اندیشی شود.

تعبیر معروفی دکترعلی شــریعتی دارد کــه »فاطمه )س( 
فاطمه است«، این تعبیرچقدر گویاست؟

کســان بســیاری در باب حضــرت فاطمه )س( ســخن هایی 
گفته اند که هــر کدام قابــل توجه اســت و یک تعبیــر معروف 
همین تعبیر »فاطمه )س(، فاطمه است« است؛ این سخن 
بیانگر این اســت که مــا در ارتباط با تعریف ایــن بانوی بزرگ 
به این نکته می رســیم کــه بهتر از ایــن عبارت کــه »فاطمه« 
باشــد، عبارتــی را نمی یابیــم تــا او را تعریــف کنیم. چــون هر 
عبارتی را بــه کار بگیریم احســاس می شــود کــه کوتاهی ها و 
نقص هایی دارد و البتــه تعبیرهای مختلفــی در باب فاطمه 
زهــرا )س( وجــود دارد؛ از خود پیامبــر اســالم )ص( و امامان 
کــه  گرفتــه شــده اســت،  کار  معصــوم )ع( هــم عباراتــی بــه 
یکــی از آنها روایتی اســت کــه فاطمه زهــرا )س( را اســوه امام 
مهــدی )عج( معرفــی می کنــد؛ یعنی امــام مهــدی )عج( که 
در آخرالزمــان یک اصــالح جهانی و یک تحــول جهانی را پی 

می افکند، مقتدا و اسوه او فاطمه زهرا )س( است.
این نشان می دهد که قابلیت های نهفته بسیاری در زندگی 
حضرت فاطمه زهــرا )س( وجود دارد که به تحلیل درســتی 
همچنــان نیامده اســت و اهمیــت آنها، آنقــدر زیاد اســت که 

می تواند مبدأ یک حرکت جهانی در فضای آخرالزمان باشد.

یکی از آســیب هایی کــه به نــام حضــرت زهــرا در جامعه 
گاهــی  گرچــه بســیاری نیــز آ اســالمی رواج پیــدا کــرده و ا
بخشــی کرده اند مســاله تفرقه افکنی در مناسبت هایی 
مثل والدت و شــهادت حضــرت فاطمه )س( اســت. آیا 
ایــن تفرقه آفرینــی بیــن مذاهــب مطابق ســیره حضرت 

زهرا و اهل بیت است؟
در میان معصومــان )ع( هیچ شــخصیتی را نداریم که ســیره 
و رفتار آنها در جهت ایجاد تفرقه بین جامعه اســالمی باشــد. 
یعنــی از فاطمــه زهــرا )س( گرفتــه تــا دیگــر امامــان معصوم 
)ع(، همگی ســیره ای را داشــتند که می تواند عامل و مبنای 

وحدت در جامعه اسالمی باشد.
البتــه امامــان معصــوم )ع( و نیــز فاطمــه زهــرا )س( دو رفتار 
همزمــان را در پیــش داشــتند؛ یکــی در پیــش گرفتــن رفتــار 
و بیان ســخنانی کــه ارائه راهــی را حمل می کرد که به تشــیع 
می انجامید و دیگر اینکه سلوک و رفتاری که در عین ترسیم 
کردن راه شیعی که راه خود اهل بیت )ع( است، به شدت هر 
چه تمام تر حافظ چارچوب های وحدت در جامعه اسالمی و 

کیان امت اسالمی بودند.
مــا ایــن دو محــور را بایــد در کنــار هــم ببینیــم؛ چــرا کــه کنار 
گذاشــتن یکــی بــه ایــن معناســت کــه اهــل بیــت )ع( را بــه 
درســتی نشــناخته ایم. شــخصیتی چــون حضــرت فاطمــه 
زهرا )س( هم وقتی که ســیره رفتاری شان، تبیین و تحلیل 

به نظر می رسد هنوز با وجود همه تالش های معرفتی 
الگــوی  از  بعــدی  یــک شــخصیت همــه  و توصیفــی 

حضرت فاطمه)س( معرفی نکرده ایم. چرا؟
در مورد شــخصیت حضــرت زهــرا )س( باید گفت این شــخصیت 
کوثر اســت و کوثر یعنی خیــر کثیر؛ الــف و الم که بر ســر آن می آید به 
این معنی اســت که ایــن خیر کثیر نــه فقــط در یک زمینــه بلکه در 
زمینه های مختلف است؛ او کانون و منشــأ خیر بود؛ همانگونه که حضرت فاطمه زهرا )س( 
لقب کوثر داشــته و به معنای واقعی خیر کثیر بودند، نســل حضرت فاطمه زهرا )س( که اهل 
بیت عصمــت و طهارت هســتند نیز، بهتریــن و پربارتریــن و پرخیرترین نســل، در طول تاریخ 
بشریت هستند و آینده بشریت، تحول خود را مرهون این نسل و یکی از فرزندان این نسل که 

امام زمان )عج( باشد، است.
نقشــی که حضرت زهرا )س( در ارتباط با تبییــن راه اهل بیت )ع( داشــتند یک خیر کثیر تمام 
نشدنی است؛ همچنین نقشــی که این بانوی بزرگ جهان اســالم در حفظ کیان امت اسالمی 
و داشتن یک نگاه ویژه به جامعه اسالمی داشــتند، یک نقش پویای ماندگار و بالیده در طول 
گر چه ما امروز برای شــناخت این نقش و فقدان تحلیل های درست درباره این  تاریخ اســت، ا

شخصیت، در فقر به سر می بریم. و این دلیلی جز عملکرد تک بعدی و ناقص ما ندارد.
زندگانــی فاطمه زهــرا )س( یــک زندگانــی پربــار و قابــل، بــرای تأثــی در زمینه هــای مختلف 
است که ما در شــناخت ابعاد زندگانی اجتماعی، سیاســی، عبادی، فردی و ... کوتاهی هایی 
داشتیم و هنوز نتوانستیم تحلیل کافی و کاملی را از این زندگانی به عمل بیاوریم و شاید وقتی 
بگویند که از حضــرت زهرا )س( چه شــناختی داریــد، عمدتًا به ســمت حجاب رفتــه و یا دو یا 
ســه خصلت دیگر را بیان کرده و در نهایت یک تحلیل کاملی از شــخصیت بزرگترین زن عالم 
ارائــه نکرده ایم. خود حضرت زهــرا )س(، نقش عجیبی را در شناســاندن پیامبر اســالم )س( 
به جامعه اســالمی و نیز آرامش بخشــیدن به پیامبر اســالم )ص( و زمینه هــای مختلف دیگر 
داشــتند. بنابراین حضرت فاطمه زهرا )س( یک شــخصیت نادر و اســتثینایی تاریخ بشریت 
است که در باب او سخن گفتن کار سهلی نیست. بنابراین خالصه کردن یک شخصیت تمام 
عیار که الگوی کامل بشریت است در چند مساله مثل حجاب یا برخی رفتارهای خاص، این 

موجب می شود که تحلیل کاملی از این شخصیت ارائه نکنیم.

شناخت ما از 
برترین زن جهان
کامل نیست

گفتگو با مدیر مرکز تحقیقات اسالمی مجلس شورای اسالمی:

حجـت االسـالم و المسـلمین دکتـر احمـد مبلغـی، عضـو مجلـس خبـرگان 
رهبـری، مدیـر مرکـز تحقیقـات مجمـع جهانـی تقریب مذاهـب، مدیر مرکز 
تحقیقـات اسـالمی مجلـس شـورای اسـالمی و رئیـس پیشـین پژوهشـگاه علـوم 
و فرهنـگ اسـالمی اسـت. وی در گفتگـو بـا »خبرآنالیـن« از شـخصیت ناشـاخته 
و غفلت هـای مـا بـه عنـوان جامعـه شـیعی در معرفـی یـک شـخصیت چنـد بعـدی 
می گوید. او معتقد اسـت که هنوز نتوانسـته ایم تحلیل کافی و کاملی را از حضرت 

فاطمـه )س( و تبییـن زندگانـی ایشـان بـه عمـل بیاوریـم.  
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شــود، ما را بــه همین نقطه می رســاند کــه این بــزرگ بانوی 
جهان اســالم، در عیــن اینکه می کوشــید، که امــام علی ابن 
ابی طالب )ع( را به عنوان مبنای حــق و امام جامعه معرفی 
کند، اما خطوط قرمزی را هم ارائــه و رعایت می کرد، که این 
خطوط قرمــز عبــور از مصالــح جامعه اســالمی نباشــد و امت 

اسالمی را واژگون نکند.
یکــی از قرائن و شــواهد بر ایــن حقیقــت، این اســت که همه 
می داننــد، امــام علی ابــن ابــی طالــب )ع(، در جامعــه آن روز 
نقش مهمی را برای حفــظ و تقویت آن جامعه اســالمی ایفاء 
کرد؛ چنان که گاهی با ســکوت خود، گاهی با رفتن در درون 
جامعه و گاهی با مشورت دادن به آن جامعه و بودن در متن 
آن، ایــن هــدف را دنبــال می کــرد؛ این امر مســلمی اســت که 
گر ایــن را پذیرفتید؛ یا بایــد بپذیرید  همــه آن را قبول دارنــد؛ ا
که حضرت فاطمه زهرا )س( و امــام علی )ع( دو رفتار متضاد 
با هم داشــتند و دو جریان متضاد بودند که این ســخن غلط 
اســت و غلط بودنش روشــن اســت و معاذاهلل که مــا بیاییم و 
ایــن دو را مخالف هم ببینیــم، و یا بایــد بپذیریم کــه این دو 
بزرگوار بر اساس پیچیدگی های زمان، تقسیم کاری را انجام 
داده بودنــد و رفتــار یکــی مکمل رفتــار دیگری اســت که این 
گر این طــور باشــد، بنابرایــن آن راهی  درســت اســت؛ خوب ا
که امام علی )ع( برای حفظ و تقویــت جامعه در پیش گرفته 
بودند، مقصود و مطلوب فاطمه زهرا )ص( بود و آنچه را هم 
که حضرت فاطمه زهرا )س( در پیش گرفته بودند، مقصود 

و مطلوب امام علی )ع( بود.
امــام علــی )ع( و حضرت فاطمــه زهــرا )س( با هم بــه دنبال 
آن بودند که هــم اصالت اهــل بیــت )ع( و راه اهــل بیت )ع( 

را به اثبات رســانده و تبیین کننــد و هم به دنبــال این بودند 
ک  کــه جامعه اســالمی متالشــی نشــود و بــه وضعیــت خطرنا
و در حال از بیــن رفتن قــرار نگیرد؛ ایــن رفتار این دو بــود؛ اما 
شــگردها ایــن بــود کــه بیــان حــق را بــه صــورت ظریــف پــی 

می گرفتند و خواهان وحدت جامعه اسالمی بودند.

امــروز مطابــق شــرائط جهانــی و داخلــی امــت اســالمی و 
روند تشیع، شیعیان چه وظیفه ای در مقابل حرکت های 

منسوب یا منتسب به حضرت فاطمه)س( دارند؟
امروزه مــا نیز نبایــد از ایــن خطوط قرمز تبیین شــده از ســوی 
کنیــم؛  اهــل بیــت )ع( در ارتبــاط بــا جامعــه اســالمی عبــور 
همانطــور کــه نبایــد دســت از شــیعه گــری کــه اصالــت را بــه 
اهــل بیــت )ع( می دهــد دســت بکشــیم؛ ایــن می طلبــد کــه 
مــا فاطمــه زهــرا )س( را بــه عنــوان مبنــای وحــدت جامعــه 
اســالمی معرفی کنیم؛ امروزه نزدیک شدن شــیعه به سنی و 
سنی به شــیعه، راهی اســت که فاطمه زهرا )س( و امام علی 
گــر اســالم ضربــه ای بخورد شــیعه  )ع( می خواســتند؛ امــروز ا
هم ضربــه می خــورد و مذاهــب دیگر هــم ضربــه می خورند. 
اسالم یک چارچوب کالنی اســت که به صورت قطع و بدون 
هیچ شــک و ریبــی بایــد ایجــاد و حفظ شــود و نبایــد نزدیک 
رفتارهایی رفت که این چارچوب، اصل و فضای کلی اسالم 
را از بیــن ببــرد؛ شــیعه گــری درون ایــن چارچــوب معنــا پیدا 
می کند و البته مــا در ارتباط با برادران اهل ســنت، می توانیم 
مباحــث اختالفی مــان را بــه شــکل علمــی و فقــط و فقــط در 
فضای علمی دنبال کنیم ولی هر دو طرفمان باید اتفاق نظر 

بر حفظ جامعه اسالمی داشته باشیم.     

 امروزه نزدیک 
شدن شیعه به 
سنی و سنی به 

شیعه، راهی است 
که فاطمه زهرا 

)س( و امام علی 
)ع( می خواستند؛ 

گر اسالم  امروز ا
ضربه ای بخورد 
شیعه هم ضربه 

می خورد و 
مذاهب دیگر هم 
ضربه می خورند
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فاطمه )س(، خطاب به 
جمعیتــی کــه در مســجد 
بــه ســخنان او گــوش می دادند، 
می گویــد: تصــور می کنیــد علــت 
واجــب شــدن نمــاز چیســت؟ آیــا 
این اســت که هــر روز یک بــار، دو 
بار، پنــج بار یــا هفتــه ای یک بــار، بیشــتر یــا کمتــر، بیاییم و 
حرکاتی ظاهری به نام نماز انجام دهیم و برگردیم؟ نماز این 
اســت؟ آیا حقیقت نماز و انگیزه نماز خواندن، این است؟ آیا 
خدا به این گونــه اعمال نیــاز دارد؟ چنین چیزی بــا ایمان ما 
سازگاری ندارد. ما معتقدیم خدا از عبادت ما و از نماز و حج و 
روزه و زکات مــا بــی نیــاز اســت. پــس چــرا نمــاز واجــب شــده 

است؟
خداوند نماز را واجب کرده است تا مردم را برای عبادت خدا 
و فروتنــی در برابــر او تربیت کنــد و تمرین دهد. نمــاز آنگونه 
که قــرآن کریــم فرموده اســت، از زشــتی و گنــاه باز مــی دارد. 
در حدیث آمده اســت که نماز معراج )وســیله عــروج( مؤمن 
اســت و همچنین وســیله تقرب جســتن هــر پرهیــزکاری به 
خداوند اســت. حال به خودمان بنگریم. آیا نمازمان ما را از 
زشــتی و گناه باز می دارد؟ آیا وقتی نماز می خوانیم، گرایش 
جدیدی در خود نســبت به دوری از گناهان می یابیم یا نه؟ 
گــر نمی یابیــم، بدان معناســت کــه نماز مــا، معنــا و جوهر و  ا

هدف خود را از دست داده است.
فاطمــه )س( بــه ایــن امــت می نگــرد و می بینــد آنــان نمــاز 
می خوانند و بســیار هم نماز می خوانند، ولی ـ ســبحان اهلل ـ آیا 
سخن پیامبر را درباره علی بن ابی طالب نشنید ه اند؟ آیا این 
مردم تا دیروز با پیامبر زندگی نمی کردنــد و احکام و حقوق را 
ِکُت  از زبان ایشان نمی شنیدند؟ آیا نشنیدند که فرمود: »السا
َعِن الَحِقّ َشیطاٌن أخَرٌس.« )کسی که از گفتن حق خاموش 
بماند، شــیطانی الل اســت.( آیا این ســخنان را از رسول خدا 
شــنیده بودند؟ چطور اجــازه دادند در برابر چشمانشــان حق 
ج شــود؟ از حجه الوداع و خطبه غدیر و  از دســت اهل آن خار
فرمان پیامبــر به والیت علی، تنهــا چهار ماه گذشــته بود. آیا 
کت  فرامــوش کردنــد؟ یا خــود را بــه بی اطالعــی زدند؟ یا ســا
ماندنــد؟ مگر نه این اســت کســی کــه از گفتن حــق خاموش 
بماند، شــیطانی الل اســت؟ چــرا نمازهــا و عبادات و شــعایر 
دینی و حج و دیگر اعمال، آنها را از رو آوردن به باطل و چشم 
بستن از حق باز نداشــت؟ زیرا عبادت برای آنان عادت شده 
و معنا و روح خود را از دســت داده بود. فقط نماز می خواندند 

و می رفتند.

     چطور نماز می خوانید و به غرور دچارید؟
فاطمــه)س( می گویــد:  ای مردم! ایــن نمــاز و روزه و زکات و 
حــج و امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر، معنــا و مفهــوم دارد. 
چطور نماز می خوانید و بــه غرور و خودپســندی دچارید؟ آیا 
چنین چیزی ممکن اســت؟ نماز چیزی جز عبادت و بندگی 
و اطاعــت خداوند نیســت. نماز تمرین اســت بــرای فروتنی 
انسان در برابر خداوند. چگونه است که ما نماز می خوانیم، 
ولی پــس از یــک یا دو ســال یــا بیشــتر، هنــوز احســاس غرور 

چگونه نماز می خوانید 
کتید؟ ولی در برابر ظلم سا

شرح بخشی از خطبه حضرت زهرا )س(

امام موسی صدر

در سلسـله نشسـت هایی در ایـام شـهادت حضـرت زهـرا)س( تـا والدت 
امـام موسـی صـدر  کبـری)س( توسـط  ایشـان، خطبـه مشـهور صدیقـه 
شـرح و توضیـح داده شـده اسـت. در ایـن سـخنان، امـام صـدر بـه مسـئله عبـادت 
و آسیب شناسـی آن و خصوصـًا آثـار نمـاز می پـردازد. بخشـی از ایـن شـرح را کـه در 

کتـاب »گام بـه گام بـا امـام« منتشـر شـده در ادامـه می خوانیـد.  
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و خودبینــی داریــم؟ مــا نمــاز نمی خوانیــم. نمــازی کــه بــه 
غــرور بینجامد، نمازی اســت کــه نفس امــاره بــه آن فرمان 
می دهــد،  فرمــان  آن  بــه  خداونــد  کــه  نمــازی  می دهــد. 
می دانیــد چه نمازی اســت؟ نمازی اســت که قلب را روشــن 
می کنــد و نفــس را در برابــر حقیقــت بــه کرنــش وا مــی دارد و 

انسان را فروتن و افتاده می کند. 
در نمــاز چــه می کنیــم؟ چنــد بــار از خــدا و نــام خــدا ســخن 
می گوییم؟ از آغاز تا پایان نمــاز، چند بــار در برابر خدا تعظیم 
ک می اندازیــم و  می کنیــم؟ چنــد بــار خــود را بــه روی خــا
سجده می کنیم؟ ســجده یعنی چه؟ انســان با سجده کردن 
می گوید: همــه وجــودم را، از طــول و عــرض و جســم و روح و 
بزرگــی و وقــار و خودبینــی و افتخــارات، در پیشــگاه خداوند 
قرار می دهم. سر و پیشــانی خود را که نماد سربلندی و عزت 
ک می گــذارم. آیــا نماز  مــن اســت، در برابــر خداونــد روی خــا
این نیســت؟ چرا ســجده می کنید؟ آیا جایز اســت که در برابر 
بزرگ تریــن پادشــاهان یــا رؤســا ســجده کنید؟ ســجده های 
انســان باید تنها برای خداوند باشــد. نمی توانیم در این دنیا 
در برابر هیچ چیز یا هیچ کس جز خداوند ســجده کنیم. این 

سجده به چه معناست؟
ســجده یعنــی نهایــت فروتنــی و تواضــع. نمــاد ســجده قــرار 
دادن پیشــانی روی زمیــن اســت. یعنــی خدایــا مــن تســلیم 
کســار درگاه تــو هســتم و در برابــر تــو، خــود را بــر زمین  تــو و خا
ک می گــذارم. ما در حین  می اندازم و پیشــانی ام را بر روی خا
نماز با خــدا زندگی می کنیم. چگونه با خــدا زندگی می کنیم؟ 
مگر نه این اســت که در نماز با خدا ســخن می گویید؟ مگر در 
َک َنسَتعیُن.« با که صحبت  َک َنعُبُد َوِاّیا نماز نمی گویید: »ِاّیا
می کنیــد؟ می گوییــد تنهــا تــو. ایــن »تــو« کیســت؟ آیــا خــدا 
نیســت؟ به خــدا می گویید تنها تــو را می پرســتیم و تنهــا از تو 
یاری می جوییم. از هیــچ کس جز تو یــاری نمی خواهم و جز 
تو را عبادت نمی کنم. بنابراین، شــما در نماز بــا پروردگارتان 
مناجات می کنید و با معبودتان ســخن می گویید و در برابر او 

به رکوع و سجده می روید.
نتیجه و برآیند همه این اعمال چیســت؟ غرور؟ خودبینی؟ 
« )غــرور شــرک  در حدیــث آمــده اســت: »الُغــروُر ِشــرٌک َخفــٌیّ
پنهانــی اســت.( بنــده نمی توانــد تکبــر بــورزد. انســان بــه 
چــه چیــزی می خواهــد خــود را بــزرگ بشــمارد؟ قــرآن کریم 
ــَک َلــن َتْخــِرَق  می فرمایــد: »َواَل َتْمــِش ِفــی األْرِض َمَرًحــا ِإَنّ
األْرَض َوَلــن َتْبُلــَغ اْلِجَبــاَل ُطواًل.« بــه چه چیــزی می بالیم و 
خــود را بزرگ می شــماریم؟ من موجودی هســتم کــه اختیار 
ســود و زیان و مرگ و زندگــی و رســتاخیز خود را نــدارم. هیچ 
چیــز نــدارم. نگویید: ثــروت مــن، افتخــار من، دانــش من، 
بزرگواری من. من و شما که هستیم که چیزی از خود داشته 
باشــیم؟ برهنه بــه دنیــا آمدیــم و چیــزی نداشــتیم و برهنه 

می میریم و چیزی با خود نمی بریم.
بنابراین، این شــکوه و قدرت و حرکت و تفکر و اقتدار و زکات 
و ثــروت و دانش در دســت مــا امانت اســت و بــرای خودمان 
نیســت. مــا امانــت دار آنهــا هســتیم. پــس چرا غــرور داشــته 
باشــیم؟ نمــازی کــه در نفــس انســان غــرور پدیــد آورد، نماز 
نیست. نماز آن است که از زشتی و گناه باز دارد. وقتی نماز از 

زشــتی و گناه باز می دارد که آن را تنها برای خدا و برای تقرب 
جستن به او بخوانیم.

بنابرایــن، نمــاز مــا را بــرای فروتنــی تربیــت می کنــد و به آن 
عــادت می دهد، زیــرا وقتی من تعظیــم می کنم و ســر خود را 
ک می گذارم، حس می کنم که تســلیم پــروردگارم و  روی خا
از خود هیــچ نــدارم: »ِإَنّ َصاَلِتی َوُنُســِکی َوَمْحَیــاَی َوَمَماِتی 
هلِلِّ َرِبّ اْلَعاَلِمیــَن.« در ایــن هنگام اســت که حــس می کنیم 
هیچ نداریم و هر چه هســت، از آن خداوند است. پس دیگر 
چرا به ایــن و آن فخــر بفروشــیم و تکبر کنیم؟ چرا احســاس 
خودبینی داشته باشــیم؟ من کیســتم که خودبین باشم؟ و 
به ایــن و آن تکبر کنم و از ایــن و آن انتقام بگیــرم و این و آن 
را مســخره کنم؟ من کیســتم؟ موجــودی ضعیــف و ناتوانم 
که اختیــار ســود و زیــان خــود را نــدارد. ایــن چکیــده مفهوم 
نماز اســت، ولی هرگز بدان معنا نیســت که در برابر دشمنان 
و ســتیزه جویان، ضعیف و ناتوان باشــیم، زیرا قــدرت ما به 

خداوند است نه به خودمان.

     چطور نسبت به حق پایمال شده سکوت می کنید؟
کــه  ای مــردم!  ح می کنــد  فاطمــه )س( ایــن ســؤال را مطــر
ترفندهــا  و  توطئه هــا  از  ولــی  می خوانیــد،  نمــاز  چگونــه 
می هراســید؟ چگونــه نمــاز می خوانیــد، ولی نســبت به حق 
پایمال شده ســکوت می کنید؟ دیروز خالفت را غصب کردند 
و امــروز فــدک را؛ این هدیــه پــدرم کــه روزِی فرزندانــم در آن 
اســت. ولی شــما ســکوت کرده اید. همه شــما ســفارش های 
پیامبــر را شــنیده اید. پــس چــرا خاموشــید؟ گروهــی از شــما 
به ســبب طمــع و گروهــی به ســبب تــرس ســکوت کرده اید. 
گروهی ســود می برید و گروهی می ترســید. نمازگــزاری که در 
اثر پیونــد با خداوند، قوی و با اقتدار اســت، نه می ترســد و نه 
طمع مــی ورزد. چرا نمی ترســد و طمع نمی برد؟ چــون قوی و 
نیرومند است. انسانی که نماز می خواند، در واقع روزی پنج 

بار با خدا ارتباط دارد. این طور نیست؟ 
شــما در نمازتــان آیــا بــا خــدا ارتبــاط نداریــد؟ آیــا بــا او ســخن 
نمی گویید؟ آیا نمی گویید: »تنها تو را می پرســتیم و تنها از تو 
گر خدا درون شــما و در برابر شــما حضور  یاری می جوییــم؟« ا
نداشــته باشــد، نمی توانید بگویید »تو را می پرســتیم.« باید 
بگوییم »او را می پرستیم.« این طور نیست؟ وقتی می توانید 
خطاب بــه خــدا صحبــت کنیــد کــه خــود را در پیشــگاه خدا 
ببینید و کســی که در ارتباط با خــدا و در محضر خــدا و همراه 
با خداســت، چنین فــردی، در راه حق قوی و نیرومند اســت 
و انســان قــوی نمی ترســد و طمــع نمی بــرد، زیرا طمع ناشــی 
از فقــر روحی و روانی اســت. کســی کــه از درون فقیر باشــد، از 
دیگــران می خواهد نیــاز و ناتوانــی او را برطرف کننــد. چنین 
انســانی کجــا می توانــد قــوی باشــد و ترســو و پیمان شــکن 
نباشد؟ فاطمه می پرسد: آیا نماز نمی خوانید؟ آیا نماز، شما را 
از گناهان باز نمی دارد؟ آیا نماز، فقر و ناتوانی شــما را برطرف 

کت مانده اید؟ نمی کند؟ پس چرا سا
روشــن اســت که عبادت شــما، جوهــر و روح خود را از دســت 
داده اســت. درود خــدا بــر تــوای فاطمه! گویــا پس از هــزار و 
ســیصد و چهل ســال، خطاب بــه ما ســخن می گویــی! گویا 

سجده یعنی 
نهایت فروتنی 
و تواضع. نماد 

سجده قرار دادن 
پیشانی روی 

زمین است. یعنی 
خدایا من تسلیم 

تو و خاکسار درگاه 
تو هستم و در 

برابر تو، خود را بر 
زمین می اندازم 
و پیشانی ام را 
بر روی خاک 

می گذارم
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هفتاد ســال پیــش، ایــن ســخنان را گفتــه ای! گویــا همین 
امروز بــرای مــا صحبــت می کنــی و خطاب بــه مــا می گویی:  
ای گــروه مســلمانان،  ای نمازگــزاران،  ای شــب زنــده داران 
عبادت پیشــه، چطور نماز می خوانید، ولی احساس قوت و 

استواری نمی کنید؟ 
نمــاز حقیقــی این گونــه نیســت. نمــاز تمرینــی اســت بــرای 
ِذیــَن ُیَقاِتُلــوَن ِفــی َســِبیِلِه 

ّ
جنــگ و جهــاد: »ِإَنّ اهلَلَّ ُیِحــُبّ اَل

ْرُصوٌص.« نمی بینیــد در نماز جماعت،  ُهم ُبنَیــاٌن َمّ َنّ
َ
ا َکأ

ّ
َصًف

چگونــه صف هــا به هــم فشــرده اســت؟ هــم از چپ، هــم از 
راســت، هــم از پشــت ســر و هــم از جلــو؟ نمی بینیــد چگونــه 
حرکت ها هماهنگ و یکپارچه اســت؟ چگونه امام به جای 
ع  مأمومــان قرائــت را می خوانــد؟ چگونــه وقتــی او بــه رکــو
ع و ســجده  و ســجده مــی رود، شــما نیــز بــه دنبــال او بــه رکو
می رویــد؟ محــراب بــرای چیســت؟ چــرا در هــر مســجدی 
محراب وجود دارد؟ محراب یعنی وسیله و ابزار جنگ. نماز 
انســان را از عــادت بــه فرومایگی و خواری و تســلیم شــدن و 
ناپایداری بازمی دارد. در آیــه »َیا َبِنی آَدَم ُخــُذوْا ِزیَنَتُکْم ِعنَد 
ُکِلّ َمْســِجٍد« بنا بر تفســیر پیامبــر، منظور از »الزینه« اســلحه 
اســت؛ زیرا پیامبر فرموده اند: »زینت مردان اسلحه است.« 

بنابراین، تفسیر »زینت« اسلحه است.

     کارخانه ای برای ساختن انسان کامل
نمــاز تمرینــی اســت بــرای اقتــدار و موضــع اجتماعی مــردم، 
ولی کدام اقتدار؟ اقتداری که به غــرور و خودبینی نینجامد؛ 
اقتــداری کــه متکــی بــر نفــس نیســت، بلکــه یاری گرفتــه از 
خداونــد اســت. بنابرایــن، فاطمــه )س( می گویــد: چــرا نماز 
شما را قوی نکرده است؟ چرا نماز شما موجب غرور شما شده 
اســت؟ فاطمه می خواهد این وضــع را تعدیــل و اصالح کند. 
می گوید:  ای مسلمانان، درست اســت که خدا به نماز فرمان 

داده اســت، ولــی ایــن فرمــان به ســبب نیــاز او بــه نماز شــما 
نیست، بلکه خدا برای تربیت شما و تقویت اوضاعتان به آن 
فرمان داده است. ولی شما، آن گونه که پیداست، از آن بهره 
نمی گیرید، زیرا به سبب ترس و طمع در برابر حقی که پایمال 

شده است، سکوت کرده اید.
آنگاه حضرت فاطمــه)س( به ما خطاب می کنــد و می گوید:  
ای مســلمانان، شــما چگونــه نمــاز می خوانیــد، ولــی راضــی 
می شــوید که حــق غصب شــود و کرامت بــر بــاد رود؟ چگونه 
احســاس ضعــف می کنیــد، در حالــی کــه هــر روز پنــج بــار بــا 
خداوند رب االرباب و آفریننده آســمان ها و زمین پیوند برقرار 
می کنید؟ از چه می ترسید؟ چگونه می ترسید، در حالی که هر 
روز با خدا ارتبــاط برقرار می کنید؟ خدایی کــه او را آن گونه که 
سزاست، نشــناخته اید و زمین در قبضه قدرت او و آسمان ها 

درهم پیچیده به دست اوست. از هیچ چیز نباید ترسید.
می دانید چه وقت نماز پذیرفته است؟

 می دانید کی نماز شما مقبول می افتد؟ 
وقتی که متوجه خدا می شــوید و در پیشگاه او هستید و پس 
از نماز، نیرویی جدید و آسایشــی تازه و قدرتی نو پیدا کنید و 
در همان وقت، احســاس فروتنی به شما دســت دهد؛ یعنی 
هم زمان احساس قدرت و فروتنی کنید، نه احساس قدرت 

و غرور، نه فروتنی و خواری و درماندگی.
 احســاس قدرت و بزرگی و ســربلندی، باید در کنــار فروتنی و 
حس بندگی باشــد. بزرگی و عــزت در بندگی خداوند اســت، 
زیرا بندگی خدایی که دربردارنده همه صفات کمال اســت، 
مــا را بــه او نزدیــک می کنــد. دانــش و عدالــت و فضیلــت و 
بزرگی مــا، در گرو نمــاز و عبادت خداســت. حضــرت فاطمه 
می پرســد: چرا خــدا نمــاز را بر شــما واجب کــرده اســت؟ نماز 
کارخانه ای برای ســاختن انســان کامل اســت. آیا نمازهای 

ما، چنین تأثیری در ما دارد؟     

شما در نمازتان 
آیا با خدا 

ید؟  ارتباط ندار
آیا با او سخن 

یید؟ آیا  نمی گو
یید: »تنها  نمی گو

تو را می پرستیم 
و تنها از تو یاری 
گر  ییم؟« ا می جو
خدا درون شما و 

در برابر شما حضور 
نداشته باشد، 

یید  نمی توانید بگو
»تو را می پرستیم.« 
ییم »او را  باید بگو
می پرستیم.« وقتی 
می توانید خطاب 
به خدا صحبت 

کنید که خود را در 
پیشگاه خدا ببینید
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یعنــی آویخت؛ نــه انداخــت. آن طوری کــه قرآن نازل شــده 
است باران نازل نمی شود و آن طوری که باران نازل می شود 
قرآن نازل نشــده اســت. نــازل کــردن بــاران یعنــی انداختن 
ایــن قطره هــا روی زمیــن. نازل کــردن قــرآن یعنــی آویختن 
این طناب از بــاال به زمین؛ چــون قرآن حبل خداســت و خدا 
این طنــاب را آویخت؛ نــه انداخت، لــذا از عبارات تا اشــارات 
و لطایــف و حقایــق درجــات ایــن حبــل اســت و هر کســی به 
اندازه علم و عملش می توانــد در خدمت طناب الهی باشــد. 
اینهــا  کبــری)س(  بیــت )علیهم الســالم( و صدیقــه  اهــل 
حبل اهلل اند، حبــل متین اند و حبل متین را خــدا آویخت؛ نه 
انداخت؛ چــون آویخت نه انداخــت؛ رهبری قلــوب اینها به 

دست خدای سبحان است اینها جزء اولیای الهی اند. 
بــه انســان کاملــی می گویند »ولــی اهلل« کــه در بخــش علم و 
عمــل بــدون واســطه از ذات اقــدس الهی فیــض بگیــرد. در 
ِجــوار او باشــد، مــواالت داشــتن متوالــی بــودن یعنــی فاصله 
برقرار نشــدن. چنین انســانی می شــود ولی خــدا کــه از ولی و 
ِجوار فیض الهــی طرفی می بنــدد. در همــان حدیث معروف 
ثقلیــن ذات اقدس الهــی فرمود: ایــن طناب »طــرف بید اهلل 
تعالی«؛ یک طرف این طناب یعنی قرآن به دست خداست؛ 
طرف دیگرش در دســت شماســت. پس مطلب دوم این شد 
که ایــن بانو مانند ســایر ائمه معصــوم )علیهم الســالم( حبل 
متین خدایند و این طناب را خدا آویخــت؛ نه انداخت و یک 
طرفش به دســت خداســت؛ طرف دیگــرش به دســت مردم 

است، در دسترس مردم است.

جامع کماالت علمی و عملی
گر کســی بــا تقــوا بود و  بخشــی دیگــر از آیــات این اســت که ا
ذیــَن 

َ
منحــرف نشــد، فرشــتگان بــر او نــازل می شــوند »ِإّنَ اّل

ُل َعَلْیِهــُم اْلَمالِئَکة«. حضرت  َنا اهلُل ُثّمَ اْســَتقاُموا َتَتَنّزَ قاُلوا َرّبُ
کمــاالت  کبــری )س( جامــع تمامــی ایــن مراحــل  صدیقــه 
علمــی و عملی بــود. اینکــه در برخــی روایــات وجــود مبارک 
امــام صــادق )ع( فرمــود جبرئیــل بر جــده مــا نازل می شــد و 
مطلبی را با ایشــان در میان می گذاشــت در حالی که جبرئیل 
بر همه انبیا نــازل نمی شــد و تنها بــر برخی انبیای برجســته 
وارد می شــد، حال اینکه جبرئیل بر حضرت زهرا )س( نازل 

می شود نشانه عظمت و جالل و شکوه آن حضرت است.
گر چیزی جزو شــریعت و قوانین کلی باشــد نزول فرشــتگان  ا
گر فرشته ای  در مورد این مسائل مخصوص انبیا اســت، اما ا
نازل شــود و در مدار شــریعت دســتور خاصی بدهد، مثاًل فالن 
نماز را بخــوان و یا فــالن ذکــر را بگو، ایــن دیگر نیــاز به نبوت 
ندارد چرا که حکم کلی نیست بلکه دستور خاصی نسبت به 
گر آن را بدون دستور خاص و به قصد  یک شخص است که ا

قربت انجام بدهیم ثواب دارد چون به قصد ورود نیست.
گــر در روایــات آمــده کــه امــام صــادق )ع( فرمــود  بنابرایــن ا
جبرئیل بــر جده مــا، فاطمه زهــرا )س( نازل شــد و دو رکعت 
نماز به او یاد داد، این امر قابل قبول اســت زیرا این شریعت 
و حکــم کلــی نیســت تــا اختصــاص بــه انبیــا داشــته باشــد، 
بلکــه این دســتور خاصی اســت کــه بــا اطالقــات و عمومات 

هماهنگ است.     

وجــود مبــارک صدیقــه کبــری فاطمه زهــرا )س( ســیره و 
ســنتی دارد که معــرف هویت اوســت؛ چــون ایــن ذات پر 
برکت هماننــد ســایر ذوات قدســی همتای قــرآن کریم انــد و قرآن 
کریــم عباراتــی دارد، اشــاراتی دارد، لطایفــی دارد، و حقایقــی؛ چه 
اینکه از امام حســین )ع( و امام صادق )ع( رســیده اســت که قرآن 
به چهار بخش تقســیم می شــود، چهار درجه دارد: یک درجه اش 
برای توده مردم اســت به نام عبارات قرآن؛ برتر از آن اشارات قرآن اســت و واالتر از آن لطایف 

قرآن است و قله قرآن حقایق قرآن است که مخصوص انبیاست.
صدیقه کبــری هم کــه از ذوات قدســی عتــرت )علیهم الســالم( انــد، ســیره و ســنتی دارد که 
بخشی جزء عبارات آن سیره اســت، توده مردم از آن بهره می برند؛ بخشی مربوط به اشارات 
سیره آن حضرت است که خواص استفاده می کنند و بخشــی مربوط به لطایف سیره و سنت 
آن حضرت اســت که أخص بهره می برند و بخشــی مربوط بــه حقایق فاطمیه اســت که أنبیا 
اســتفاده می کنند و دیگران طرفــی نمی بندند؛ بحث دربــاره آن حضــرت در حقیقت همانند 

بحث درباره قرآن کریم است.

     ریسمان آویخته الهی
گسســتنی الهی اســت؛ ایــن حبل و طنــاب را خدا نازل  قرآن کریم که حبل خداســت، طناب نا
کرده اســت، لکن انزال قرآن همانند انزال باران نیســت. این حبل را خدای سبحان نازل کرد 

حضرت فاطمه)س(
حبل متین خداوند است
آیت اهلل جوادی آملی
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مختصری پیرامــون موقعیت تاریخــی و نقش آفرینی 
حضــرت فاطمــه )س( در آن شــرایط خــاص تاریــخ 

اسالم بفرمایید.
در ایــن بــاره بایــد ابتــدا نگاهــی بــه موقعیــت تاریخی  کــه حضرت 
زهــرا )س( در آن قــرار داشــتند، بیندازیــم. از یــک طــرف، حضرت 
کــه جهــان بشــریت و محیــط  گرفتنــد  در شــرایط و دورانــی قــرار 
زندگــی پیرامــون ایشــان، دوران گمراهــی و مســیر انحرافــی و مســیر ضاللــت و تباهــی بســیار 
کی را طــی کــرده و در کنــار آن، پیامبر بزرگ اســالم آمدنــد و مســیر جدیدی را  آســیب زا و خطرنا
فراروی بشــریت قرار دادند، جامعه اســالمی را پدید آوردند و مســیر ضاللت را به مســیر هدایت 
و ســعادت تبدیل کردند. ایشــان تحــوالت فوق العــاده عمیقی ایجــاد کردنــد و موفقیت های 
بســیار چشــمگیری به دســت آوردند که شــخصیت های بزرگ جهــان، اعم از شــرقی، غربی، 
مستشــرقان و امثالهــم، حرکــت پیامبر اســالم را بــه عنــوان یکــی از برجســته ترین نمونه های 

موفقیت در تاریخ بشریت و تحول عظیم در زندگی انسان ها معرفی کردند.
آن ســابقه تاریخی بشــریت، آن وضعیتی که بوده و آن تغییری کــه پیامبر پدید آوردند بســیار 
حائز اهمیت اســت و زمانی کــه پیامبــر بــه اوج موفقیت خود می رســند حضــرت فاطمه)س( 
گر  می بینند که حرکت ها و گام هایی برداشــته می شــود و تالش هایی در حال انجام است که ا
استمرار پیدا کند و به ثمر بنشیند دوباره نوعی بازگشت به مسیر پیشین است ولی در قالبی نو 

و شکل جدید اتفاق خواهد افتاد و جامعیت جدیدی شکل می گیرد.

در واقع یک نوع ارتجاع و بازگشت به دوران جاهلیت؟
بله دقیقًا. ارتجاعی که دیگــر، قالب ها و شــعارها و صورت ظاهری آن صورت های پیشــین را 
ندارد ولی در باطن خــود در حال میل به آن سوســت. حضرت این را به خوبی از یک ســو درک 
گر  می کنــد و از طــرف دیگــر می داند کــه این نقطــه تاریــخ چقدر بــرای أینده حســاس اســت و ا
ذره ای انحــراف در این برهه از تاریخ در مســیر اصیل اســالم به وجــود بیاید، به تدریــج زاویه از 
اســالم را افزون و زیاد می کند و چنان فاصله زیاد می شــود کــه جز نامی از اســالم باقی نمی ماند 

ریشه انقالب اسالمی
در عاشورا و ریشه عاشورا 
در خانه زهرا)س(ست

گفتگو درباره موقعیت شناسی تاریخی دختر گرامی پیامبر

یکـی از شـخصیت های بسـیار بـزرگ جهـان اسـالم کـه پیامبر گرامی اسـالم 
)ص( نیز بسیار درباره ایشان تأکیدات فراوان داشته اند و در بیان شخصیت 
عظیمشـان سـخنان ارزشـمندی بیان فرموده اند، حضرت فاطمه زهرا )س( اسـت. 
درباره این شخصیت بزرگوار دنیای اسالم، بحث و مطلب فراوان است، اما یکی از 
مباحث قابل توجه پیرامون دخت گرامی پیامبر اسـالم، موقعیت شناسـی تاریخی 
ایشـان اسـت. برای بحث و بررسـی پیرامون این موضوع به سـراغ حجت االسـالم 
و المسـلمین دکتـر حمیدرضـا شـاکرین، عضـو هیئـت علمـی پژوهشـگاه فرهنـگ و 
اندیشـه اسـالمی و صاحب کتب و مقاالت متعدد در حوزه اندیشـه سیاسـی و کالم 

اسـالمی رفتیـم تـا بـا ایشـان در این باب گفتگو کنیـم.  
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و این اســتمرار تاریخی پیدا خواهد کرد و زیــان آن، زیان یک 
مقطــع تاریخی خــاص نیســت، بلکه یک زیــان پایــدار برای 
بشریت خواهد شــد و دوباره مسیر انســان ها را عوض خواهد 

کرد و این نگرش استمرار بسیار طوالنی خواهد داشت.

حضرت چه رسالتی در این برهه داشت؟
سؤال خوبی است. حضرت چه نقشی در این میان می تواند 
ایفا کنــد و چه مســیری را باید طی کنــد تا در حد مقدور مســیر 
امت اســالم را در مســیر درســت هدایت کنــد و اثــری تاریخی 
گر جریــان مخالف  هر چنــد کوچک بر جــای بگذارد تــا حتی ا
به یک موفقیت های ظاهری نســبی دســت پیدا کند، اصل 
اسالم محفوظ و باقی بماند و میزان خسارت در این زمینه به 

حداقل ممکن کاهش پیدا کند.
اینجاســت که حضرت فاطمه زهرا)س( وارد عمل می شــود 
و نقــش تاریخــی خــود را ایفــا می کنــد و مســیری را پیــش پــا 
می گذارد. البته نه آنکه آن حضرت پیش پا گذاشــته باشند، 
بلکه مســیری بود کــه پیامبــر )ص( پیــش پای امت اســالم 
گذاشــته بودند ولی در قالب جریانی که بتوانــد در حد امکان 
این مســیر را حفظ کنــد و اســالم را حفــظ و احیا کنــد و جریان 

اعتراضی در مسیر انحرافی پدید آورد.
حضــرت فاطمــه)س( حرکــت خــود را از دفــاع همه جانبــه و 
ذوابعاد از اسالم آغاز می کند و اســلوب خاصی را طی می کند و 
در پیش می گیرد که مؤلفه های جالبی دارد. حرکت حضرت 
فاطمــه زهــرا، تکیه گاهــی منطقــی بســیار نیرومنــدی دارد و 
از منطقی فــوق العاده قوی اســتفاده می کند با تکیــه بر قرآن 
مجید و ســنت پیامبر )ص(. ایشــان با شــهامت و شــجاعت 
وارد می شــود و روی نقاط اصلی انحراف انگشت می گذارد و 
آنها را بیان می کند و مسیر اصلی که در واقع می تواند سرجمع 
همه حرکت فاطمه زهرا تلقی شــود، دفاعی است که از حریم 
گر به درســتی کشف و  والیت می کند. به عنوان مســیری که ا
شناخته شــود و امت آن را به درستی این مســیر را دنبال کند 
دیگر هرگز آسیب ها و گزندهای انحرافی دیگر نمی تواند این 
امت را از راه و مســیر ســعادت خــود دور کنــد. لذا تمــام تالش 

حضرت در جهت حفظ این مسیر است.
گــر جامعــه آن زمان به  و ثمره بزرگ این مســیر این اســت که ا
خوبی نتوانســت عمق آن حرکت حضرت را به خوبی کشــف 
و درک کنــد و بــه آن جــواب بدهد ولــی حضرت مســیری را به 
عنوان یک حرکت اعتراضی پایه ریزی کرد که در مقابل روند 
و نقطه ای که مقابل والیت الهی جانشین پیامبر قرار داشت، 
همــواره حافظ اســالم و والیت بــوده و در طــول تاریــخ همواره 
پرنشــاط بوده و ثمــرات زیــادی را بــه دنبــال داشــته و حرکت 
مقابل را محدود کرده و در مســیری قرار داده که در واقع ناچار 
باشد برخی حقایق اسالم را همواره در خودش زنده نگه دارد و 
شعارهای اسالمی را تا حدی حفظ کند و گستره انحراف تا حد 
زیــادی کاهش پیدا کند و در مســیری قــرار بگیرد کــه خیلی از 

ارزش های اسالمی در مسیر درست قرار گیرد.

به طور خاص حضــرت فاطمه زهرا چــه اقداماتی در این 
راستا و مسیر انجام دادند؟

اقدامــات آن حضــرت را می توان بــه خصــوص در ســخنرانی ها و موضع گیری های ایشــان به 
خوبی مشــاهده کرد. مثــاًل خطبه آن حضرت یک ســند بســیار معرفتــی، تاریخــی، پرمحتوا و 
ارزنده است که ابعاد مختلفی دارد و از عمیق ترین معارف دینی تا سایر مسائلی که آن حضرت 
با آنهــا مواجه بوده انــد در آن وجــود دارد. منطق آن حضرت در مقابل ســایر خلفا نکات بســیار 
مهمی دارد کــه می تواند بســیاری از مســائل را برای ما روشــن کنــد و حتی آخریــن وصیتی که 
می کند کاماًل معنادار و درس آموز اســت و ســخن دارد و می تواند حقایقی را بــرای افرادی که در 

جست وجوی حقیقت اند روشن و آشکار سازد.

علت این ارتجاع و انحــراف در امت را چگونه تحلیل می کنید؟ چه می شــود که مثاًل نیم 
قرن پــس از رحلــت پیامبــر گرامی اســالم، فرزند دختــرش فاطمــه)س( را ایــن گونه به 

شهادت می رسانند؟
نکته مهم این اســت که تأثیر ســخن حضــرت فاطمه زهــرا)س( در جای خــودش نوعی تأثیر 
اســت ولی مســیر انحرافی نیز راه خود را مــی رود. یکــی از اتفاقاتی کــه آن مســیر انحرافی افتاد 
ایــن بــود کــه متأســفانه اخالقیــات و ارزش هــای اســالمی و معارف اســالمی به شــدت آســیب 
دیده بــود، به گونــه ای که جامعه اســالمی پس از مــدت کوتاهی چنــان دچار دگرگونی شــد که 
ارزش های اســالمی و اخالق رنگ باخت و عوض شــد و هواپرستی و دنیاپرســتی و بی توجهی 

به ارزش های دینی، جامعه را پر می کند.

شما نقش حضرت فاطمه)س( را در این مسیر چگونه ارزیابی می نمایید؟
نقش ایشــان را می توان بعدها در جریان قیام حســینی پیدا کرد. هر چند این جریان به لحاظ 
تعداد، اندک بود، چرا که جامعه درک و تجربه عمیقی از اتفاقات آینده نداشت و نمی دانست 
که جامعــه در آینده به کدام ســو مــی رود. منتها حضــرت زهرا)س( بــا حرکت خود، مســیری را 
ترســیم و پایه ریزی کردند که هر چند در زمان خودشــان جز عده محدودی پاســخگو نداشت 
و در زمان قیام امام حســین)ع( نیز جز تعداد اندکی که با حضرت آمدند، پاســخگوی چندانی 
نداشــت ولی کســانی کــه در ایــن مســیر قــرار گرفتنــد، بــا تأســی از این مســیر شــخصیت های 

برجسته ای شدند که یک الگوی کامل شده و توانستند تاریخ اسالم را دگرگون کنند.
البته انحــراف بعد از آن هــم ادامه یافت ولی حکام زمانه ســعی کردند مفاســد خــود را محدود 
کننــد و بــه برخــی از شــعائر دینــی احتــرام بگذارنــد. خاصیــت آن حرکــت ایــن بــود کــه در آنها 
محدودیــت ایجاد کرد. همچنین بســط کســانی که در این مســیر قــرار گرفتند نیــز نکته مهم 
دیگــری بود؛ بــه گونــه ای کــه شــیعه اوج گرفــت و تحوالتی بــه وجود آمــد. بعــد از عاشــورا نیز 
قیام های دیگری توسط شیعیان و علویان شــکل گرفت که همواره برای طاغوتیان شکننده 

بود و نهایتًا انقالب اسالمی به وجود آمد.
ریشه انقالب اســالمی در عاشوراســت و ریشه عاشــورا در خانه فاطمه)س( اســت و البته ریشه 
همه اینها در اصل اســالم و پیامبر و قرآن اســت. ولی مجرا و مســیری که آئین قــرآن و پیامبر را 
عرضه کرده و معارف اســالم را ارائــه کرده و حقیقــت اســالم خواهی را به طور جــدی در کالبد و 

جان و روح انسان ها دمیده، و انسان ها را به حرکت در آورده، آنجاست.
گر بــه طــور تاریخــی دنبال شــود مشــاهده می شــود کــه همــان مســیر علی رغــم تعــداد اندک  ا
طرفدارانــش ادامــه و گســترش یافتــه و دایــره خــودش را بســط داده و باعــث به وجــود آمدن 
انقالب اسالمی و پس از آن زنده شدن حرکت بیداری اسالمی شده است. با این حال، کسانی 
که در این فضــای بیداری اســالمی تنفــس می کنند توجهــی به ایــن ندارند کــه جان مایه این 
بیداری کجاست. متأسفانه بدان توجه نمی کنند اما این از آن بینش، حرکت ها و تالش های 

خانه حضرت زهرا)س( شروع شده و از متن تعالیم قرآن و پیامبر مایه گرفته است.     

......
کردند تا در طول  یزی   حضرت زهرا)س( با حرکت خود، مسیری را ترسیم و پایه ر

یادی با تأسی از این مسیر شخصیت های برجسته ای شدند که  یخ افراد ز تار
کنند یخ اسالم را دگرگون  یک الگوی کامل شده و توانستند تار
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     محوریت در میان اهل بیت 
حــال در میــان اهــل بیــت )ع(، حضــرت زهــرا )س( یــک 
محوریت و مقــام و عظمت خاصــی دارند که همــه ائمه )ع( 
به وجود ایشــان افتخار می کنند. در واقع، آن وجود مقدس 
برای همــه اهــل بیت حجــت اســت، یعنــی بــرای حقانیت 
خودشــان و بــرای بطــالن غاصبیــن و ســتمگران بــه وجــود 
آن بزرگــوار احتجاج می کننــد. همه اهل بیــت حجتند، ولی 
حضرت فاطمه زهــرا )س( از این جهــات، حجیتش از همه 
بیشتر اســت. فاطمه زهرا )س( سیده نساء العالمین، بضعه 
الرسول و قرینه ولّی اهلل، بانویی که در مباهله به حکم قرآن 
مجید، اختصــاِص شــرکت داشــت، و از اهل بیــت )ع( هم، 
یگانه بانویی بود که به مقام عصمــت و طهارت چون پدر و 

همسر و فرزندانش آراسته بود.

     خطبه فدکیه
یکــی از معجــزات حضــرت زهــرا )س(، خطبــه بالبدیهة آن 
حضرت بــود. آن بزرگــوار در آن جّو اختنــاق و کودتای بزرگی 
کــه شــده بــود، بــا آن مصیبــت جانــکاه و عظمــای ارتحــال 
حضرت رســول )ص( و بعد مصائب دیگر، ایــن خطبه را که 
در اوج فصاحت و بالغت اســت انشــاء کرد که امیرالمؤمنین 
)ع( هــر چنــد امــام البلغــاء و امیــر الفصحــاء اســت، ولــی جــّو 
اجازه نمــی داد که چنان ســخنرانی جامــع، گویــا، کوبنده و 

ماندگاری ایراد کند.
عظمــت حضــرت صدیقــه طاهــره )س( باعــث شــد کــه در 
مانــع  نتوانســتند  بــزرگ  کمــه  و محا تاریخــی  اجتمــاع  آن 
کــه شــخص  خطبه خوانــدن ایشــان شــوند و چنــان بــود 
کــرم )ص( حضــور یافته انــد و بســیاری از  حضــرت رســول ا

مردم حاضر وقتی آن حقایق بیان می شد گریه می کردند.
به هر حــال، این خطبــه متضمن مطالب بســیار باال اســت و 
از معجزات اهل بیت )ع( اســت و لــذا در مثل کتــاب بالغات 
کــه در قــرن دوم هجــری نوشــته شــده اســت ایــن  النســاء 

در مقام بیان عظمت اهل بیــت )ع( به خصوص حضرت 
فاطمــه زهــرا )س( و بــرکات وجــودی آن بزرگــواران چــه 
می توان گفت و از کجا باید شــروع کرد؟ باید دانســت که ما هرچه 
داریم از اهــل بیت )ع( اســت. غیر از آنهــا هرکس هرچــه می گوید، 
وقتــی انســان آنهــا را مالحظــه می کنــد می بیند بــه جایــی متصل 
کــرد. همــه چیــز در مکتــب  نیســت و نمی شــود بــه آن اعتمــاد 
اهل بیت)ع( اســت که پیامبر فرمود: إنی تارک فیکم الثقلین کتــاب اهلل و عترتی، یعنی همه 
چیــز را از اهل بیــت بگیرید و از غیــر اینها نگیــرد. حضرت رســول )ص( فرمود: نــه از اینها جلو 

ک. گر عقب بیفتید هال گر جلو بروید گمراه می شوید و ا بیفتید و نه عقب که ا

درباره معنای فاطمیه

آیت اهلل لطف اهلل صافی گلپایگانی

آن وجود مقدس برای 
اهل بیت حجت است
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خطبــه را نقــل می کنــد. البتــه فضائــل آن حضــرت بســیار 
کــرم )ص( هنگامی  زیاد اســت؛ این حدیــث کــه پیغمبــر ا
که می خواهند حضــرت فاطمه را دلداری و تســکین خاطر 
بدهند می فرمایند: »أبشری یا َفاِطمة إّن الَمْهِدّی منک«؛ 
ای فاطمــه! بشــارت بــر تو بــاد کــه مهــدی از توســت؛ این 
کرم شخص اول عالم امکان،  بسیار مهم است که پیامبر ا
برای آرامش روان و آماده ســاختن دختر عزیــز و یگانه خود 
برای تحمل مصائب و مســائلی که پیش می آید این گونه 
دلــداری می دهند که مهــدی از توســت، یعنی همــه از تو و 
برای توســت، و ســیر جهان به ســوی تو، و پیروزی حق بر 
باطل و نور بر ظلمــت برای تو اســت. به هر حال ســخن در 

عظمت حضرت زهرا )س( بسیار زیاد است.
گرامیداشــت فاطمیــه و مواضــع فاطمــه، ســیره فاطمــه، 
زهد فاطمــه، عبادت فاطمــه، علم و حکمــت فاطمه باید 
همیشــه جزء برنامه ها باشــد و در ســخنرانی ها، تألیفات و 
در هــر فرصت مناســب بایــد آن را بازگو کرد. بایــد مصائبی 
کــه بــر آن حضــرت وارد شــده اســت و آنقــدر فاش و آشــکار 
اســت که حتی در مثــل کتــاب النهایه ابــن اثیر - بــا اینکه 
سنی اســت و کتابش لغت است- به مناســبت از اشاره به 
این مصائب پس از رحلت رســول اهلل نتوانسته خودداری 

کند و آنها را برای همه بازگو می کند.
کلمــات حضــرت  کــرد،  بایــد تاریــخ را بــرای مــردم بیــان 
زهــرا )س( مخصوصــًا آن خطبــه عظیمــه و بلیغــه را که از 
معجزات ایشــان اســت به گوش جهانیان رســاند. باید در 
ایــن فاطمیه ها، شــخصیت ملکوتــی آن حضــرت تجلیل 
و تعظیــم شــود و همه مــردم در ایــن ایــام، ارادت و مودت 
خود را به یگانه بانوی اســالم دخت گرامــی پیامبر رحمت 

حضرت فاطمه زهرا )س( اثبات کنند.

     فاطمیه یعنی فریاد بر سر ظالمان
فاطمیــه یــک تاریــخ اســت، فاطمیــه یعنــی فریــاد بــر ســر 
ظالمان، فاطمیه یعنی جهاد برای پیروزی حق بر باطل و 
باالخره فاطمیه یعنی روز حکومت جهانی و الهی حضرت 
مهدی )عــج(. آری! فاطمیه عاشوراســت، فاطمیه شــب 
قدر اســت، فاطمیــه غدیر و نیمه شــعبان اســت و فاطمیه 
یعنــی روز پیــروزی نــور بــر ظلمــت. در پرتــو بیــان فضائل 
آن حضــرت، همــه ابعــاد دیــن و والیــت ائمــه طاهرین، و 
دعوت اســالم و قرآن و مکتــب اهل بیت و در کل، رســالت 
کــرم را بایــد تبلیــغ کــرد. بایــد بــا بدعت هــا، بــا به  رســول ا
ع مناهی و  یگانه گرایی ها، با نابسامانی ها، با گناه، با شیو

مالهی، با فساد، با جهل و ضاللت مبارزه کرد.
مکتــب اهــل بیــت )ع(، مکتــب معرفــت، مکتــب علــم و 
گاهــی و عدالــت و برابری و رشــد عقلی  بیــداری، مکتــب آ
و اندیشــه های نورانــی اســت کــه همــه بایــد آن را در ایــن 
فرصت ها بازگو کنیم و همه باید قــدردان مجالس نورانی 
فاطمــی باشــیم و از بــرکات آن کمــال اســتفاده را کــرده و 
ع و انابه بــه درگاه  مهم تریــن وظیفــه خــود را دعــا بــا تضــر
ج فرزند عزیــز فاطمه،  خداوند متعــال برای تعجیــل در فر

حضرت مهدی )عج( قرار دهیم.     

حجت االسالم و المسلمین جواد محدثی

نیایش در سیره فاطمی

معنــی  انســان  وجــود  بــه  آنچــه  عبــادی  بعــد 
می بخشــد، رابطــه نیایــش و پرســتش بــا معبود 
است. هر که در دستگاه خدا بنده تر باشد، آزادتر و مقّرب تر 
است. پیروان ســیره زهرا )س( همچون او باید اهل ذکر، 
دعا، خلــوت، تهّجد و نماز باشــند. حضــرت فاطمه )س( 
بســیار شــیفته عبادت و نیایش به درگاه الهی بود. از همه 
دل بریــده بود و دلش پیوســته با پــروردگارش بــود. آنقدر در پیشــگاه خدا بــه عبادت 
می ایستاد که پاهای مبارکش ورم می کرد و هرگز از نماز و دعا و نیایش خسته نمی شد، 
بلکه لّذت معنوی او در عبادت بود. در نمازهایش از خوف خدا می گریســت. برای هر 
روز از روزهای هفتــه، و تعقیبات نماز، دعاهــای ویژه ای داشــت )در کتاب های دعا، 

متن دعاها و ذکرهای روزانه و تعقیبات نماز آن بانوی بزرگ آمده است(.
در دعاهایش بــرای زنان و مــردان مؤمن دعــا می کرد، ولی بــرای خود دعــا نمی کرد. 
وقتــی عّلــت را می پرســیدند، می فرمــود: اول همســایه، ســپس خانــه! تســبیحات 
حضرت زهرا )س( از برکات آن بانو اســت. روزی خســته از کارهای طاقت سوز خانه، 
با دســت های تاول زده بــه محضــر پیامبر خــدا )ص( رفت تا بــرای کمــک در انجام 
کارهــای خانه کنیــزی برای خــود بگیرد. رســول خــدا )ص( بهتــر از کنیــز و خدمتکار 
را به او عطا کــرد، یعنی »تســبیحات حضــرت زهــرا )س(« را. این ذکرهای شــریف را 
حضرت جبرئیل )ع( از ســوی خداوند آورد و بــه حضرتش تعلیــم داد. آری... الهام و 

نیرو گرفتن از یاد خدا برای غلبه بر دشواری های زندگی!
انس او با محراب عبادت و خلوت او در پیشگاه پروردگار و عشقی که به نماز داشت، 
او را محبوب خدا و حبیب رسول ساخته بود. شب های قدر، برنامه های مفّصل تری 
داشت، حتی افراد خانه را هم در طول روز آماده می کرد تا شب قدر را بیدار بمانند و به 
عبادت بپردازند و می فرمود: »محروم کسی است که از خیر شب قدر محروم بماند«. 
هر که در پی سیرت فاطمی باشد، باید در کنار تالش های روزانه، اهل نیایش شبانه 

هم باشد و نماز و یاد خدا را در زندگی، سرمایه تقّرب به خدا قرار دهد.

     نگاهی به سه درخواست حضرت زهرا )س( در یک دعای ماندگار
از جمله دعاهای حضرت فاطمه )علیها الّســالم( این اســت: َالّلُهّمَ إنی َاسئلَک َکِلَمَة 
ضــا َوالَغَضــِب َوالَقصَد ِفــی الِغنی َوالفقــِر؛ خداونــدا! از تو  اإلخالِص َو َخشــَیَتَک ِفــی الِرّ
اعتقاد خالص و توحید را می خواهم، و این که در حالِت خشــم و رضا از تو بترسم و در 

حالت فقر و غنا اعتدال را رعایت کنم. )بحاراالنوار، ج 94، ص 225(
خواســته های حضرت فاطمــه )س( در این دعــا یکی اعتقادی اســت، یکــی قلبی و 
یکی هم اخالقی و رفتاری.کلمه اخالص و عقیده به توحید نخستین خواسته است. 

گر توجه به معبود یکتا نباشد، عمل تباه و اندیشه منحرف می گردد. ا
خواسته دوم خداترسی در حال غضب و رضاســت. بعضی وقتی عصبانی می شوند، 
از مرز حق می گذرند و قضاوت نادرســت و تصمیم نابجا می گیرند. رعایت حکم خدا 

وحق و عدل در همه حال معیار سالمت اخالقی و ایمانی انسان است.
خواسته ســوم میانه روی در حال ثروتمندی و تنگدستی است. برخی وقتی فقیرند، 
هم ناشــکری می کنند، هم بخــل می ورزند. برخی هــم وقتی ثروت و مــال دارند، به 

افراط و زیاده روی و ریخت و پاش و اسراف روی می آورند.
ع و عقل اســت. میانــه روی هــم در دوران فقر و  حرکــت در راه »اعتدال« مطلوب شــر
تنگدســتی هم در دوره توانگری و برخورداری فضیلتی اخالقی است. افراط و تفریط 

در هر مسأله ای ناپسند است، حتی در بذل و بخشش مالی.     
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زنان احتــرام بگــذارد و شــخصیت آنهــا را حفظ کند. شــما از 
ایــن آموزه هــا در کانــون شــخصیتی حضــرت فاطمه بســیار 

خواهید یافت.«

     الگویی که در نسل های تاریخ، مدل فاطمیون شد
دکترآئینه وند می گویــد: »الگوهایی چــون حضرت فاطمه و 
حضــرت علی و فرزنــدان او به عنوان نســل هاشــمی، علوی 
و فاطمــی بــه نســل های بعــدی منتقــل شــد و حرکتــی را به 
عنــوان فاطمه الزهــرا و الفاطمیون بــه وجــود آورد. در واقع، 
فاطمیــون بــه عنوان یــک واحــد اجتماعــی ارزشــمند و یک 
طبقه متفکر و مصلــح برای کســانی که خواهــان پناهندگی 
ح شــد؛ یعنی  مســتحکم برای مبارزه بــا انحرافها بودند مطر
ســیره فاطمی مورد اســتفاده آنهــا قــرار گرفت و دلیــل اصلی 
ایــن مســأله تأثیرگــذاری فرزنــدان زهــرا )س( بــود. جوهــر 
و اصل همان اســت و مــا بایــد شــیوه ها و مکانیســم کار را به 
اقتضای تحــوالت جامعه تغییر دهیم و این مســأله بر عهده 
جامعــه شناســان، روانشناســان و علمــای تعلیــم و تربیــت 
ماســت که این اصول را تبیین و کاربردی کــرده و به صورت 

استراتژیک، میان مدت و دراز مدت عملی کنند.«

     این تصور از حضرت فاطمه تأسف آور است
وی ادامــه می دهد: »ســیره آن بزرگــوار قابلیت پاســخگویی 
بــه نیازهــای امــروز را دارد، امــا وقتــی ما هنــوز ابعــاد علمی و 
عملی شــخصیت او را به جامعه نشناســانده ایم، متاســفانه 
شــاهد خواهیم بود که تصویر و تصور جوان مــا و دختر امروز 
و زن فردای ما از حضــرت زهرا)س( یک مدل ناقص اســت 
که برای زندگی امــروز جهان مدرن کافی نیســت، این تصور 

بسیار دردآور و تأسف برانگیز است.
با وجــودی که مکتــب تربیتــی حضــرت فاطمــه )س( مملو 
از آموزه هــا و درس هــای انسان ســاز اســت؛ درس اخــالق، 
درس ایمــان و تقوا، درس مبــارزه با ظلــم، درس دینداری و 
دین خواهــی و درس هــای حرکت آفرینــی. چقــدر از جوانان 
گر  ما تنهــا با خطبــه فدک حضــرت فاطمه آشــنا هســتند؟ و ا
نیســتند چــه کســی مســئول بــوده و هســت؟ بایــد در تبیین 
علمــی و عقلــی و معرفتی شــخصیت آن حضرت بکوشــیم و 
این مسئولیت اهل قلم و رسانه و ســخنرانان را هر روز بیش 

از دیروز سنگین تر کرده است.«

     از میراث دختر پیامبر بودن خود استفاده نکردند
دکتــر آیینه وند اضافــه می کند: »بــا وجود ایــن، هیچگاه آن 
حضرت از میــراث دختر پیامبر بــودن خود اســتفاده نکردند 
و همیشــه می فرمودند: مــن فاطمه هســتم که دارم ســخن 
می گویم، زیرا پیامبر )ص( به ایشــان ســفارش کرده بودند: 
تو فقط از طریق اعمال و کردارت می توانی خود را در جامعه 
نشان دهی؛ یعنی نسبت داشــتن با من نباید هیچ نقشی در 
زندگی و پیشــبرد امورت داشته باشــد و آن حضرت نیز ثابت 
کردند که ابعاد شــخصیت علمی و دینی ایشــان جدا از دختر 
پیامبر بودنشان اســت. که این مسأله، درســی برای جامعه 

آن روز به ویژه فرزندان خلفا بود.«     

»باید ابعاد عملــی زندگ حضرت فاطمــه به عنوان شــخصیتی که در کانــون وحی و 
توســط پدر و مادری بزرگوار تربیت شــده شناســایی شــود. شــخصیتی که از عصمت 
برخوردار اســت، فرزندانی مانند حضرت زینــب )س( و امام حســین )ع( را تربیت کرده که به 
ح هســتند. بســیاری از ایــن ابعــاد هنــوز بــرای جامعــه  عنــوان الگــو و اســوه در جامعــه مطــر
خ و  مسلمانان ما شناخته شــده نیست.« این مســاله ای اســت که دکتر صادق آئینه وند، مور
استاد دانشگاه مهمترین نیاز جامعه شیعه به حضرت فاطمه )س( می نامد. او  معتقد است: 
»حضــرت فاطمــه )س( از نظــر اخالقــی بــرای عمــوم جامعه امــروز مــا نیــز درس های بســیار 
ح می کنند، برای مثال ایشــان در حدیثی فرموده اند: بهترین شــما کســی  آموزنده ای را مطــر
اســت که بیش از همــه شــانه هایش را در اختیار مردم قــرار دهــد و خدمتگزار مردم باشــد و به 

 مکتب
درس های انسان ساز
دکتر صادق آیینه وند



گرامیداشـت دهمیـن سـالروز حماسـه نهـم  گزارش هایـی از  در ایـن بخـش 
کنـش داوطلبانـه  دی در هـال احمـر، نشسـت تخصصـی »دشـواری های 
در ایران«، امضاء سـند همكاری شـورای سیاسـتگذاری ائمه جمعه اسـتان 
تهران و هال احمر، دیدار مسـئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در هال احمر 
قم با آیت اهلل مكارم شـیرازی و غبار روبی و عطرافشـانی مزار شـهدای شـهر 

تبریـز ارائه شـده اسـت.

هالل

 90

خیرخواهی، بنیادی ترین ارزش انسانی است
که فکر دیگرانی بهارت خوش 
امداد در اساطیر ایرانی پشتوانه ای اخالقی دارد
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گر بنــده ای نماز خواند  چیزی نخواهد. در روایت اســت که ا
و از خــدا چیزی نخواســت، خداونــد می فرماید ایــن بنده به 
من احتیاج نــدارد، پس مــن هم به نمــازش احتیــاج ندارم. 

بنابراین بعد از نماز از خدا حاجتی بخواهید.
وی گفــت: در یکــی از تعقیبات بعــد از نمــاز از خداونــد دو چیز 
می خواهیــم. یکــی اینکه بــه ما بصــر بدهد کــه بتوانــم عالم 
محسوســات را درک کنیــم و دیگر اینکــه بصیرت بدهــد تا در 
ورای ایــن عالم مــادی بتوانیم ملکــوت، جبــروت و حقیقت 
کید  اشــیا را دریابیم. این بصیــرت کــه در دعاهای ما بــر آن تا
شــده، در حقیقت چیزی جز نقشه راه نیســت. آدمی بصیرت 
گر کســی  دارد کــه برای زندگی خود نقشــه راه داشــته باشــد. ا
بدون بصیرت کار کند، در مسیری غیر از آنچه که باید باشد، 
در حرکت است، بنابراین هر چه بیشــتر راه برود و تالش کند، 
از مقصد دورتر می شــود. پس برای زندگی خود باید نقشــه راه 

داشته باشیم و ما اسم این نقشه را بصیرت می گذاریم.
5 هزار نفر از بسیجیان غیور جمعیت هالل احمر به مناسبت 
گرامیداشت دهمین ســالروز یوم اهلل نهم دی با مقام معظم 
رهبری تجدید بیعت کردند و نامه ایــن تجدید بیعت، پس 
از قرائت، توســط حجت االسالم والمســلمین محسن قمی و 
حجت االســالم والمســلمین معزی رونمایی و مقرر شــد این 
نامه تجدید بیعت 5 هزار نفر از کارکنان بسیجی هالل احمر 
توســط معاون دفتر معظم له به محضر رهبــر معظم انقالب 

تقدیم شود.     

گرامیداشت دهمین سالروز حماسه نهم دی 
گرامیداشــت حماســه نهم دی بــا حضــور حجت االســالم والمســلمین محســن قمی 
معاون ارتباطــات بین الملل دفتر مقــام معظم رهبری، حجت االســالم والمســلمین 
معزی نماینده ولــی فقیه در جمعیت هالل احمر، حســین جعفــری فرمانده مرکز ویژه بســیج 

هالل احمر، مدیران ارشد و مسئوالن و کارکنان بسیجی جمعیت هالل احمر برگزار شد.
بــه گــزارش پایــگاه اطالع رســانی جمعیــت هالل احمــر، حجت االســالم والمســلمین محســن 
قمی، معاون ارتباطات بین الملل دفتر مقام معظم رهبری در این مراســم با تشکر از جمعیت 
هالل احمر بابت برگزاری این مراســم گرامیداشــت، گفــت: هم افزایی بــا گروه های مختلف 

می تواند کارآمدی هالل احمر را افزایش دهد.
وی با اشــاره به اینکه امروز ایران ســرافراز و ســربلند ایســتاده و در عرصه های مختلف حرفی 
گر امروز ســالگرد حضور ارزشــمند  برای گفتن و گفتمــان و قدرت معنایی در دنیا دارد، افزود: ا
مــردم را در 9 دی 88 گرامــی می داریــم، فقط یادآوری گذشــته نیســت، بلکــه 9 دی برای ما 
فرهنگ اســت، فرهنگی که امــروز هم با اتکا بــه بصیرت خــود و اســتراتژی بازدارندگی فعال 

جمهوری اسالمی باید از آن بهره بگیریم.
کید بر اهمیت بازدارندگی فعال، گفت: باید همه تالش  حجت االســالم والمســلمین قمی با تا
خود را بــه کار بریــم تا بــا تکیه بــر اقتصــاد مقاومتــی و وحدت کلمــه، افزایــش تــوان نظامی، 

بصیرت و قدرت علمی کشورمان را محقق کرده و همگی پشت سر رهبری گام برداریم.
ع بصیــرت و اهمیــت آن، گفت: بزرگ ترین شــخصیت تاریخ بشــریت  وی با اشــاره به موضو
که جبرئیل در برابــر او فرمود کــه در برابر ایشــان جلوتر نمی توانــد برود، وجود مقــدس پیامبر 
اســالم )ص( اســت که پس از بزرگترین ســفر خــود در تاریخ هســتی که همان ســفر بــه معراج 
بود، فرمودند که برای شما بزرگترین ســوغاتی، یعنی نماز را آوردم و فرمودند که نماز، معراج 

مؤمن است.
معــاون ارتباطــات بین الملــل دفتر مقــام معظم رهبــری افــزود: وقتی انســان نمــاز می خواند 
حداقل یک دعای مســتجاب دارد و خداوند دوســت ندارد وقتی بنده نماز می خواند، از خدا 
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مشارکت 2 هزار 641 نفر
 از داوطلبان و خیرین

در اجرای برنامه های ۹ ماه نخست سال جاری رخ داد

معــاون داوطلبــان جمعیــت هــالل احمــر اســتان قــم از مشــارکت 2 هــزار 641 نفــر از 
داوطلبان و خیریــن در اجرای برنامه های عام المنفعه در 9 ماه نخســت ســال جاری 
خبر داد. معــاون داوطلبان جمعیــت هالل احمر اســتان قم ضمن تشــریح اهــم فعالیت های 
ح هــا و برنامه ها در مــدت 9 ماه و با مشــارکت 2 هزار  داوطلبان در ســال 98 اظهــار کرد: این طر
641 نفــر از داوطلبــان و خیریــن و جــذب کمــک نقــدی و غیرنقــدی داوطلبانه بــه ارزش 87 

میلیارد و 638 میلیون و 436 هزار و 949 ریال اجرایی شد.
امیرحســین علیمردانی با اشــاره بــه اجــرای برنامه هــای متنــوع در حــوزه داوطلبــان در 9 ماه 
نخســت ســال جاری گفت: جمع آوری کمک های نقدی و غیر نقدی مردم شریف استان قم 
ویژه هموطنان ســیل زده بالغ بر 59 میلیارد ریال و آماده ســازی، تفکیک و ارسال کمک ها به 

مناطق سیل زده از برنامه های اجرایی داوطلبان در روزهای آغاز سال بود.
ح فرشــتگان رحمــت در راســتای کمــک بــه نیازمنــدان اســتان  کــرد: اجــرای طــر وی بیــان 
با کمک خیرین و اهدای ســبدهای غذایی و البســه بــه ارزش تقریبــی 5 میلیارد ریــال از دیگر 

فعالیت های داوطلبان جمعیت هالل احمر استان قم به شمار می رود.
معــاون داوطلبان جمعیت هالل احمر اســتان قم افــزود: اهدای 56 فقره کمــک جهیزیه به نو 
عروســان نیازمند با همت داوطلبــان و خیرین از دیگر فعالیت های 9 ماه نخســت ســال 98 در 
قم بود. علیمردانی عنوان کرد: اعزام کاروان سالمت به مناطق سیل زده شهرستان الشتر واقع 
در اســتان لرســتان و ارائه خدمات درمانی، حمایتی، معیشــتی و فرهنگی و همچنین، برپایی 
13 چادر سالمت و اعزام 2 کاروان ســالمت به مناطق کم برخوردار استان قم و خانه های هالل 

به منظور ارائه خدمات بهداشتی، فرهنگی، ویزیت رایگان، 
اهدای داروی رایگان و توزیع بسته های حمایتی معیشتی از 

دیگر برنامه های این معاونت در سال 98 است.
ح همای رحمــت و اهدای 2 هزار و  وی با اشــاره به اجرای طر
ح ارمغان مهر  810 ســبد غذایی به محرومان اظهار کرد: طــر
نیز در این مدت با اهدای 1 هزار و 142 بسته لوازم التحریر به 
دانش آموزان کم برخودار در سطح شهر و روستاهای بخش 

مرکزی استان اجرایی شد.
معــاون داوطلبان جمعیــت هالل احمر اســتان قــم از اهدای 
کمک هــای دارویــی، درمانــی و معیشــتی بــه مددجویــان 
اســتان از محل اعتبــارات جمعیــت و کمک هــای خیرین در 
این مدت خبر داد و یادآور شــد: 2 هزار 230 نفــر نیز در اجرای 
ح مشــارکت اجتماعــی ایرانیــان که بــه منظــور کمک به  طــر
افراد نیازمنــد جامعه و با حمایــت خیرین و حامیــان در حوزه 

سالمت و کرامت انجام شده است، بهره مند شدند.
ح ملی نذر آب 2  وی گفت: اعزام کاروان سالمت با عنوان طر
به استان سیستان و بلوچستان؛ شهرستان سرباز و روستای 
پشــامک و ارائــه خدمــات درمانــی، حمایتــی و معیشــتی بــه 
نیازمندان و همچنیــن اهدای تانکر آب برای رفع مشــکالت 
ذخیره آب با کمک خیریــن و داوطلبان قمی و اهــدای لوازم 
التحریر به دانش آمــوزان در این مناطــق از دیگر برنامه های 

بشردوستانه داوطلبان در 9 ماه اخیر است.
ســراهای  در  نیابــت  ح  طــر مرحلــه   7 اجــرای  علیمردانــی 
ســالمندان و بیمارســتان ها به منظــور دلجویــی از بیماران و 
ســالمندان از دیگر برنامه های اجرا شــده عنوان کرد و افزود: 
ح حمایت ماندگار با اعزام 179 داوطلب به  در این مدت، طر

سازمان انتقال خون به منظور اهدای خون اجرایی شد.
معــاون داوطلبان جمعیت هالل احمر اســتان قم با اشــاره به 
ارائه خدمات به عموم مردم در حوزه تجهیزات امانی تصریح 
کرد: در ایــن بخش، خدمــات رســانی بــه 2 هــزار و 233 نفر از 
هموطنان در بانک تجهیزات پزشکی امانی توسط داوطلبان 
جمعیت هــالل احمر محقــق شــد. وی همچنین با اشــاره به 
ح  اجرای پــروژه قربانی در معاونــت داوطلبان گفــت: این طر
غ بیــن مددجویان  با هدف توزیع گوشــت گــرم گوســفند و مر
در زمان هــای خاص بــه ویژه ایام عیــد قربــان و همچنین به 
صورت ماهانه در اول هر ماه قمری از جمله پروژه های موفق 
در ســال 98 بوده که در این مدت، 2400 بســته گوشــت بین 

خانواده های مددجو توزیع شده است.     
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او در توضیح این مســأله می گوید: »شــاید به طور طبیعی و با 
توجه به موقعیت زمانی که ما در آن قرار داریم، این پرسش، 
»چالش هــای  »فقــر«،  باشــد.«  لوکــس  و  شــیک  پرسشــی 
محیط زیســتی«، »بحران های منطقــه ای« و »آســیب های 
اجتماعی« از جمله چالش های جامعه امروز ما است که این 
جامعه شناس و پژوهشــگر علوم ارتباطات به آن اشاره دارد. 
به اعتقاد ســخنران این نشســت، جامعه ما درگیــر چالش ها 
و بحران های بسیاری اســت و ممکن اســت از منظر رسانه و 
مطبوعــات اخبــار روز در اولویت قرار داشــته باشــند؛ تا چنین 
پرســش هایی. فاضلی همچنین در تکمیل سخنان خود در 
ع با فعاالن در  مورد چرایی این پرســش به ارتباط این موضــو
جمعیت هالل احمر اشــاره دارد. این ســخنران از سوی دیگر 
ح این پرســش که آیا در میــان امدادگــران و داوطلبان و  با طر
خانواده هالل احمر که در مواقع آتش سوزی، زلزله و سیل ها، 
کــه کار  کــت آدم هــا وظیفــه خــود می داننــد  درد و رنــج و فال
نجاتگری و نجــات را انجام دهنــد، صحبت از این مســأله، 
یک موضوع مرتبط است یا خیر؟ سعی دارد چرایی پرداختن 

به این موضوع را به چالش بکشاند.

     با ربط یا بی ربط؟
در ادامه نشســت نعمــت اهلل فاضلی بــا ذکر خاطره ای ســعی 
داشــت به چرایی این پرســش پاســخ دهــد: »زمانــی که من 
مدرک کارشناســی را اخــذ و برای کنکــور ارشــد مطالعه هایم 
را شــروع کــردم، پــدرم کــه یــک کشــاورز بــود پرسشــی از من 
کــه خوانــدی بــه چــه دردی  پرســید، نعمــت ایــن درســی 
می خورد؟ خوب من در جواب پدر در مورد رشته تحصیلی ام 
ح کــرد. این  توضیــح دادم اما پدر من پرســش دیگــری مطر

خیرخواهی، بنیادی ترین 
ارزش انسانی است

     چرایی یک پرسش
نعمت اهلل فاضلی در بخش نخســت ســخنان خــود به مســأله  و چالش هــای جامعه 
ح می کنــد کــه آیــا در شــرایط فعلــی پرداخت به  امــروز ایــران اشــاره دارد و ایــن مســأله را مطــر
موضوعاتی همچون رابطه علوم انســانی اجتماعی و کنش دگرخواهانه امری ضروری است 

یا حاشیه ای. 

در نشست »دشواری های کنش  داوطلبانه در ایران« عنوان شد

نشست علمی تخصصی »دشواری های کنش  داوطلبانه در ایران« با ارائه 
و سخنرانی نعمت اهلل فاضلی، انسان شناس و عضو هیأت علمی پژوهشگاه 
علوم انسـانی به همت معاونت فرهنگی و امور آموزشـی و پژوهشـی حوزه نمایندگی 
ولـی فقیـه و معاونـت آمـوزش، پژوهـش و فنـاوری در جمعیـت هالل احمـر برگـزار شـد. 
آنچـه در ادامـه می آیـد گزارش حسـام خراسـانی در »شـهروند« از این نشسـت علمی 
تخصصی اسـت. در این نشسـت مباحثی همچون موانع تحقق کنش  داوطلبانه در 
ایـران، واکاوی نقـش و تأثیرگـذاری کنش  داوطلبانـه در ارتقای توانمندی ها و پذیرش 
ظرفیت هـای بومـی و همچنیـن تأثیـر حـوزه آمـوزش، فرهنگ و سیاسـت در تحقق این 
امـر بررسـی و تحلیـل شـد. نعمـت اهلل فاضلـی در این نشسـت با ذکر پرسشـی که چه 
پیونـد و نسـبتی میـان علوم انسـانی اجتماعـی و کنـش دگرخواهانـه وجـود دارد؟ بـه 

واکاوی »دشـواری های کنـش  داوطلبانـه در ایـران« پرداخـت.   
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چــه ربطــی بــه مــا دارد؟« مســأله ربــط در حــوزه علم یکــی از 
موضوعاتی اســت کــه ایــن پژوهشــگر در ســال های اخیر به 
آن  پرداخته اســت، اخیرا نیــز کتابی از این مدرس دانشــگاه 
ع در حــال انتشــار اســت. او در تکمیل  بــا محــور ایــن موضــو
ســخنان خــود می گویــد: »در آن دوران مــن پرســش پــدر را 
درک نکــردم، بعدهــا فهمیدم ربــط مهمتریــن مقوله دانش 
اســت. العطاس نیز در کتاب گفتمان های دگــرواره در علوم 
ع اختصاص داده اســت که  اجتماعی فصلی را به این موضو
خوشــبختانه دو ترجمه از این کتاب به زبان فارسی موجود 
اســت، تمام این موارد را عرض کردم که بگویــم من به این 
گاه هســتم، مســأله ربط مهم اســت بایستی سعی  ع آ موضو

کنیم حرف بی ربط نزنیم.«
فاضلــی دربــاره موضــوع بــا ربط یــا بی ربــط می گوید:»بســیار 
کــه فــردی حــرف بی ربــط نزنــد، شــاید  کار دشــواری اســت 
دشــوارترین کار باشــد و اصال شــاید تمام تالش های تئوریک 
فکری ما بایســتی این باشــد که مفهوم ربط را بفهمیم. یکی 
از بحران های بشــر این اســت که حرف بی ربــط می زند.« اما 
حــرف بی ربــط یعنــی چــه؟ ایــن پژوهشــگر علــوم  اجتماعی 
در تبییــن ایــن موضــوع می گویــد: »حــرف بی ربــط در حــوزه 
علم یعنــی اینکــه حرف هــای مــا تناســبی بــا زمینه و مســأله 
ح شــده نداشــته باشــد. حرف هــای مــا بایســتی بــه آن  مطر
زمینــه ای کــه صحبــت می کنیــم مربــوط باشــد، چــه زمینه 

تاریخی، چه اجتماعی و چه سیاسی  فرهنگی.«

     یک پرسش مرتبط
»پرســش علــوم انســانی اجتماعــی بــا اندیشــه دگرخواهانــه 
چــه پیونــدی دارد؟ یک پرســش مرتبط اســت.« ایــن جمله 

جمع بنــدی ایــن پژوهشــگر در تشــریح چرایــی این پرســش 
است. این انسان شناس در تبیین این جمع بندی به ترکیب 
واژگان انسان و اجتماع اشــاره دارد و این دو واژه را هم معنا با 
اندیشــه دگرخواهانه تعریف می کند. فاضلی معتقد است که 
اندیشــه دگرخواهانه مــا با زمانــه و ضمیــر ما پیوندی وســیع 
دارد. البته به تعبیر این مدرس دانشگاه پیوند این دو مولفه 

با همکار دشواری است. 
»هندسه چه مزه ای دارد؟« و »پایتخت چین کجاست؟« این 
دو گزاره سوالی پرسش هایی اســت که تری ایگلتون فیلسوف  
نامدار در کتــاب معنای زندگــی بــه آن اشــاره دارد. از نگاه تری 
 ایگلتون پرسش ها گاهی اوقات مهمل و گاهی اوقات صحیح 

کید دارد. ح می شوند؛ نگاهی که فاضلی نیز بر آن تأ مطر
این مدرس دانشگاه با ذکر مصداقی ســخنان خود را تکمیل 
کــرد: »چنــدی پیــش در وزارت ارشــاد مــن در ســخنرانی ای 
ح شــد بــا این عنــوان  حاضــر شــدم آنجــا یــک پرســش مطــر
کاالی ایرانــی می گــذارد؟  کــه آیــا ســینما تأثیــری بــر خریــد 
مــن هفتــاد دقیقــه صحبــت کــردم کــه ایــن پرســش مهمل 
و موهومــی اســت. امــا اینجــا مفصــل عرض کــردم کــه خیر؛ 
چرا که این پرســش پرسشــی ضروری اســت. این پژوهشــگر 
با گالیه از اینکه ما ســال ها اســت که درگیر این پرســش های 
مهمــل شــده ایم، می گویــد: »یکــی از هنرهــای اندیشــمند 
توضیــح دادن در مــورد ایــن اســت کــه پرســش های مهمــل 
ح نشــود. پرســش هایی کــه ماهیتــی بی معنا و پــوچ اما  مطر

ظاهری استفهامی دارد و مسأله ای را بازگو می کند.«

     پارادوکس اخالق و علوم اجتماعی
عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی در بخش دیگری 

از سخنان خود به تعریف و تبیین علوم  اجتماعی پرداخت.
رســمی  برداشــت  و  رویــه  برخــالف  کــه  اســت  معتقــد  او 
شــکل  گرفته علــوم  اجتماعــی نافــی بــا اخــالق نیســت. او در 
توضیح این بخش از ســخنان خــود می گویــد: »تالش هایی 
شــده تــا در فضــای سیاســی، فرهنگــی و آموزشــی رســانه ای 
کشــور و همچنیــن گفتمان هــای سیاســی، غیرسیاســی این 
برداشت رایج شود که علوم اجتماعی با اخالق بیگانه است، 

با معنویات پیوند ندارند و ضد دین هستند.«
ایــن انسان شــناس در ادامــه بــه آسیب شناســی ایــن نــگاه 
می پــردازد و می گویــد که »بــا بیــان این مــوارد و تعابیر ســعی 
شــده این علــوم از جرگه اخــالق و معنویــت و فضای انســانی 
دور شــوند؛ به همین دلیل الزم اســت تا به ابتدا بــاز گردیم.« 
ضــرورت پرداخــت در ایــن لحظــه تاریخــی بــه ایــن مهــم 
توســط دلســوزان، دیــن داران و دولتمــردان  بخــش دیگری 
از ســخنان فاضلی در مورد رویارویی اخالق و علوم انســانی و 
علوم اجتماعی در نشســت  تخصصی »دشــواری های کنش  

داوطلبانه در ایران« است. 
از نــگاه او تمــام جنایت هــا، خشــونت ها، آتش ســوزی ها و 
آســیب های محیط زیســتی ابتــدا در ذهــن و زبــان  مــا آغــاز 
می شــود و ســپس بــه شــکل یــک رویــداد در می آیــد. ایــن 
ح شــده در همایــش  جامعه شــناس بــه صحبت هــای مطــر
 اخیر علــوم اجتماعی و صلح اشــاره کرد و افــزود: »آغاز جنگ 

عقالنیت ارتباطی 
یعنی  ارزش های 

انسانی الهی 
مبنای کنش ها 
گیرند. آن  قرار 

ارزش ها چیست. 
ین آن  بنیادی تر

خیرخواهی است
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با تفنگ ها نیســت بــا تفکرها اســت. بــه  همین دلیل بســیار 
ضروری اســت کــه مــا بــه بازخوانــی و بــاز اندیشــی انتقادی 
از روایت مــان در مــورد علــوم  انســانی اجتماعــی بپردازیــم 
گــر جنگیدیــم خشــونت  کــه در دنیــای اندیشــه ا و بدانیــم 
بــه  شــروع  توپخانــه  آنجــا  هــم  و  داده ایــم  مشــروعیت  را 
شــلیک کردن می کند، شــلیک هایی کــه در دنیای امــروز ما 

ویرانی های خود را نشان  می دهد.«

     دموکراسی یا موبایل؛ کدام پیشرفته تر است
پرداخــت بــه مفاهیــم، بخــش دیگــری از ســخنرانی ایــن 
جامعه شــناس در این نشســت اســت. فاضلی در این بخش 
 از ســخنان خود گفت: »پرســش علوم انســانی اجتماعی چه 
پیونــدی بــا کنــش دگرخواهانــه دارد؟ چنــد  مفهــوم کلیدی 
بیشتر دارد که یکی از این مفاهیم این است که علوم انسانی 

اجتماعی چیست؟«
نعمــت اهلل فاضلــی در  گام نخســت ســخنان خــود در ایــن 
بخش توضیــح داد: »علوم انســانی  اجتماعی بــه اعتقاد من 
در تعریــف اول  گفتمــان اجتماعی اســت که در جامعه شــکل 
می گیــرد، مطبوعــات، رســانه ها، ســازمان ها، حکومت هــا 
و نخبــگان  در مــورد مســائل اجتماعــی، تاریخــی، فرهنگــی 
و انســانی ســخن می گوینــد، می اندیشــند و بحــث می کنند. 
این  مجموعه مفاهیم، دیدگاه ها و نظریه هــا یکی از تعاریف 
علوم انســانی اجتماعــی اســت.« این پژوهشــگر با  اشــاره به 
وســعت این تعریــف می گویــد: »دانــش انســانی اجتماعی به 
صورت گفتمــان عمومی وجود  دارد، همه مســائل اجتماعی 
انســانی که ما در مورد آن حــرف می زنیم پارلمــان، انتخاب، 
دموکراســی. مــردم  دایمــا بــا ایــن تعریــف از علــوم انســانی 
اجتماعی سر و کار دارند. بیشــتر نیازهای واقعی زندگی را هم 
همین  علوم بــر طرف می کننــد اما مــردم متوجه نمی شــوند. 
وقتــی مــا از اقتصــاد، جامعــه، فرهنــگ، تــورم و شــاخص 
 صحبــت می کنیــم بــا زبــان علــوم انســانی و علــوم اجتماعی 

صحبت می کنیم.«
فاضلی این بخش از ســخنان خود را با  ذکر یک تفاوت میان 
علــوم تجربــی و انســانی تکمیــل می کنــد: »مــردم زمانــی که 
موبایل در دســت دارنــد می گویند چقدر علم پیشــرفت کرده 
کار می برنــد، احســاس  امــا وقتــی مفهــوم دموکراســی را بــه 
نمی کننــد چقــدر علم  پیشــرفت کــرده اســت. دموکراســی به 
مراتــب پیشــرفته تر از موبایــل اســت. فرآینــد انتخابــات از 
صنعــت  موشــک فرآینــدی بســیار پیشــرفته تر و پیچیده تــر 
اســت. نظــام اقتصــادی بــه مراتــب پیشــرفته تر از معــادالت 
 ریاضیات اســت، امــا مــردم احســاس نمی کنند. اصــوال علم 

وقتی که ابزار می شود لمس و درک آن ساده تر  است.«
گام دوم  عضــو هیــأت علمــی پژوهشــگاه علوم انســانی در 
ســخنان خود در این بخش توضیح می دهد: »معنا و تعریف 
بعــدی  در علوم انســانی اجتماعی معانــی  رشــته ای این علم 
کــز دانشــگاهی و آموزشــی دائمًا خودمــان را  اســت. مــا در مرا
 پــرورش می دهیــم و تمریــن انســان شــدن و انســان بــودن 
می کنیــم، یادگیــری بنیادی تریــن ارزش وجــودی انســان 
 است. ما دانشگاه را گسترش و توسعه داده ایم تا یاد بگیریم 

و یاد بدهیم. مشارکت در فرآیند خلق دانش،  اشاعه دانش و 
بسط دانش از ضروریات این توسعه است.«

وی در گام ســوم ســخنان خــود نیــز  درایــن بخــش توضیــح 
می دهد: »مبحث ســوم به معنای علم است همان معنایی 
که در تعریف ریاضی و شــیمی داریم. علــم یعنی فهم نظری 

از  جهان هستی، آن چیزی که جهان شمول می شود.« 

     عقالنیت ابزاری یا عقالنیت اخالقی
آسیب شناسی نگاه به علوم انســانی اجتماعی بخش پایانی 
ســخنان ایــن اســتاد دانشــگاه اســت.  عقالنیــت ابــزاری یــا 
عقالنیــت ارتباطــی دو نگاهــی اســت کــه این انسان شــناس 
کنونــی  نســبت بــه علوم انســانی  معتقــد اســت در دنیــای 
اجتماعی جریان ســاز شــده اســت. او در آســیب شناسی نگاه 
اول می گویــد: »یــک نــگاه  ابــزاری اســت کــه علــوم انســانی 
اجتماعــی را می خواهــد به ماننــد یک ابــزار ببیند. ایــن نگاه 
همــان عقالنیــت  ابــزاری اســت.« از نــگاه او عقالنیــت ابــزار 
معتقد اســت که علوم انســانی اجتماعی نوعی فناوری  است 
که برای رفع نیازهای مادی مان باید تعریف کنیم تا توســعه 

اقتصای و رشد را به دنبال داشته  باشد.
فاضلی بــا انتقاد از رویه شــکل گرفتــه در نظام های آموزشــی 
کشــور می گویــد: »امــروز ایــن موضــوع  و ایــن نــگاه تحصیــل 
برای کسب شــغل و درآمد رایج شده اســت و در حوزه عمومی 
کــه چطــور مفاهیــم،  ادبیــات و تاریــخ را  هــم همیــن اســت 

تجاری سازی کنیم.«
او ســخنان انتقادی خــود را ادامــه می دهد: »نــگاه عقالنیت 
البتــه  کــه  موضوعــی  اســتثمار  اســت،  دنبــال  بــه  ابــزاری 
پیشگامان و فیلسوفان حوزه علوم اجتماعی و انسانی مانند 
کانــت آن را رد کرده اند.« از نــگاه فاضلــی در مقابل عقالنیت 
ابــزاری، عقالنیت ارتباطــی قــرار دارد و این عقالنیــت راهکار 

 حل دشواری های کنش  داوطلبانه در ایران است.«
عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی سخنان خود را در 
مورد عقالنیت ارتباطی این  گونه آغاز می کند: »انسان ها حق 
دارنــد آزادانه بیندیشــند، هیــچ ایدئولوژی حق نــدارد آزادی 
تفکر و اندیشــه را از انســان بگیرد و علوم انسانی، علم همین 

اندیشه انسانی است.«
بــه  هابرمــاس  آلمانــی  اندیشــمند  بــه  اینکــه   اشــاره  بــا  او 
مفهــوم عقالنیــت ارتباطــی اشــاره داشــته اســت، می گویــد: 
»عقالنیــت ارتباطــی یعنــی  ارزش های انســانی الهــی مبنای 
کنش هــا قرار گیرنــد. آن ارزش هــا چیســت. بنیادی ترین آن 
خیرخواهی اســت.  مــن از چه زاویــه ای نگاه می کنــم از منظر 
نوعــی عقالنیــت ارتباطــی. فهم مــن این اســت که بــا کنش 
دگر خواهانه با علوم انسانی اجتماعی ارتباط برقرار می کند.«

گزاره هــای پایانــی ایــن نشســت را می تــوان  جمع بنــدی ایــن 
کاوی دانســت. این ســخنران در این جمع بنــدی از اهمیت  وا
اخــالق در علــوم انســانی اجتماعــی می گویــد: »علــوم انســانی 
اجتماعی شــیوه ای از زیستن و انسان کامل شــدن است. یکی 
از بنیادی تریــن مصادیق این  موضــوع هم دگر زیســتی و دیگر 
خواهی اســت، این را بایســتی در علوم انســانی اجتماعی دید، 

موضوعی  که در حیطه فعالیت جمعیت  هالل احمر است.«      

آغاز جنگ با 
تفنگ ها نیست 
با تفکرها است. 

به  همین دلیل 
بسیار ضروری 
است که ما به 
بازخوانی و باز 

اندیشی انتقادی 
از روایت مان در 

مورد علوم  انسانی 
یم  اجتماعی بپرداز

و بدانیم که در 
دنیای اندیشه 

گر جنگیدیم  ا
خشونت را 
مشروعیت 

داده ایم و هم 
پخانه  آنجا تو

شروع به شلیک 
کردن می کند، 

شلیک هایی که 
در دنیای امروز ما 
یرانی های خود  و
را نشان  می دهد
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دیدار مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در 
هالل احمر قم با آیت اهلل مکارم شیرازی

مســئول دفتر نمایندگــی ولی فقیــه در جمعیت هالل احمر اســتان قم حجت االســالم 
والمســلمین ســید مصطفی عالمه ُمهری به همراه امام جمعه شهرســتان مهر در شهر 
مقدس قم، از آیت اهلل العظمی مکارم شــیرازی عیادت کرد. حجت االســالم و المسلمین سید 
مصطفی عالمه ُمهــری با آرزوی ســالمتی برای آیــت اهلل العظمی مکارم شــیرازی؛ گزارشــی در 
خصوص اقدامات، خدمات و فعالیت های جمعیت هالل احمر به ویــژه در حوزه کانون های 

طالب و همکاری با مدارس علمیه خدمت این عالم بزرگ ارائه کرد.
آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی نیز با تقدیر از تالش های صورت گرفته توسط دفتر نمایندگی 
ولی  فقیه در جمعیت هالل احمر، برای همگان آرزوی موفقیت و سعادت در دنیا و آخرت کرد. 
در این دیدار که در مدرسه امام سجاد علیه الســالم قم صورت گرفت، آیت اهلل العظمی مکارم 
شــیرازی به عنوان یکی از مراجع عالی  قدر جهان تشیع در پاســخ به سوال یکی از طالب حاضر 
بر راز عدم عصبانیت ایشــان در امورات در توصیه ای اخالقی ابراز کــرد: مضرات عصبانیت به 
خود شــخص برمی گردد که مهمتریــن آنها از دســت دادن موقعیت اجتماعــی در میان مردم، 

آسیب دیدن روح و روان و در فشار قرار دادن جسم است.
همچنین مســئول دفتر نمایندگــی ولی فقیــه در جمعیت هالل احمر اســتان قــم در برنامه ای 
مجزا به عیادت آیت اهلل سید هاشــم حســینی بوشــهری عضو مجلس خبرگان رهبــری و امام 

جمعه قم رفت و برای ایشان نیز آرزوی بهبودی و عافیت کرد.     

فراخوان عضویت در اجالس اساتید و 
طالب مدارس علمیه استان قم

برپایی دومین نشست 
دبیرخانه تبیین بیانیه 

گام دوم انقالب

بــه همــت معاونــت آمــوزش و پژوهــش جمعیــت هــالل احمــر و با همــکاری 
مدیریــت مــدارس علمیــه، تیمــی از مربیــان معاونــت آمــوزش با هــدف ارائه 
خدمات و معرفی جمعیت هالل احمر، به محل اجالســیه اســاتید و طالب اســتان قم 
اعزام شدند. تیم معاونت آموزش و پژوهش جمعیت هالل احمر استان قم با استقرار 
ایســتگاه در حاشــیه اجالســیه اســاتید و طالب مــدارس علمیه اســتان قم در مدرســه 

علمیه امام خمینی)ره( اقدام به سنجش فشارخون و فراخوان عضویت کرد.
محمدرضــا بهرامــی در خصــوص این اقــدام گفت: اجالســی بــا عنــوان »حــوزه و گام 
دوم انقالب« در مدرســه علمیه امام خمینی برگزار شــد در شــهر مقدس قم برگزار شد. 
معاونــت آموزش و پژوهش جمعیت هالل احمر در راســتای آشناســازی هرچه بیشــتر 
طالب با فعالیت های جمعیــت هالل احمر از یک ســو و معرفی کانون طالب از ســوی 
دیگر،  5 نفر از مربیان امدادی معاونت آموزش و پژوهش جمعیت هالل احمر را برای 
ارائه خدماتی همچون پایش فشــارخون، فراخوان عضویت، جذب و توزیع بروشور و 
معرفی فعالیت های آموزشــی هالل احمر در این همایش حاضر شــدند. در این راســتا 
بیش از 150 نفر از طالب و اساتید حوزه علمیه حاضر در این اجالس از خدمات اجرایی 

ح بهره مند شدند.      این طر

دومین جلســه دبیرخانه تبیین بیانیه گام 
دوم انقالب با حضــور معاون امــور جوانان 
جمعیت هالل احمر اســتان قم محمد مصباحی در 
ســاختمان آموزش و پرورش این استان برگزار شد. 
در این جلسه برنامه های معاونت جوانان جمعیت 
هالل احمر اســتان قم تشــریح شــد. ارائه راهکار به 
تشــکل های فعــال در مــدارس در راســتای بیانیــه 
مقام معظم رهبری از اهداف برگزاری این نشست 

به شمار می رود.
و  برنامه هــا  خصــوص  در  مصباحــی  محمــد 
فعالیت های معاونــت جوانان جمعیت هالل احمر 
در همین راســتا گفت: تفویض اختیار و مســئولیت 
به اعضای ســازمان جوانان، توســعه فعالیت های 
بشردوســتانه و شناســایی جوانان موفق و شایسته 
و الگوســازی ایشــان به عنوان افراد خاص از جمله 
برنامه هــای ایــن ســازمان زیــر مجموعــه جمعیت 

هالل احمر است.
کید بر محوریت مشــارکت فعال  وی همچنیــن با تا
جوانان در تصمیم گیری های مهم و سرنوشت ساز 
افــزود: پــرورش مهارت هــا و فنــون رهبــری بــرای 
آماده ســازی جوانــان جهت ایفــای نقــش خالقانه 
بــرای  مناســب  فرصت هایــی  ایجــاد  و  رهبــری 
فعالیت های گروهی و تیمی در بین جوانان از دیگر 
اهــداف و برنامه هایــی اســت کــه در ســازمان امــور 

جوانان آن را پیگیری می کنیم.
معاون امور جوانان جمعیت هالل احمر اســتان قم 
در پایان تصریح کرد: آشناســازی جوانــان با اصول 
و ترویــج اهــداف و ارزش هــای انســان دوســتانه 
جمعیت هالل احمــر منطبق با ارزش هــای انقالب 
و  گفتگــو  و روش هــای  تعامــل  ایجــاد فرصــت  و 
مهارت هــای برقــراری ارتبــاط مؤثــر نیــز از دیگــر 
مواردی اســت که در جمعیت هالل احمر به دنبال 

تحقق آن هستیم.     

برنامه های جوانان هالل احمر قم 
تشریح شد
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بررســی هایی در مورد فهم و درک زیربنای تمدنی و پشتوانه 
فرهنگــی کــه در مــورد فعالیت هــای آن  نهــاد در طــول تاریخ 
شــکل گرفته اســت، در میان جامعه مخاطبان خود داشــته 
باشــد. درباره این موضوع در ایران معاصر کمی غفلت شــده 
اســت. زمانی که فیلم پســتچی را دیــدم، پرسشــی در ذهنم 
تداعی شــد که چرا دائما شعار اداره پســت آمریکا در این فیلم 
تکرار می شود. در این فیلم تمدن فرو پاشــیده و همه مظاهر 
آن نابوده شده اســت. در این شرایط یک عده پستچی سعی 
می کنند حلقه تعامل و ارتبــاط میان مردم باشــند.« چرا یک 
فیلم علمــی - تخیلــی با محوریــت اداره پســت باید ســاخته 
شــود؟ وکیلی صحبت های خــود را با این پرســش ادامه داد: 
»هزینــه فیلــم را اداره پســت تأمیــن کرده اســت. چــرا؟ چون 

می خواهد شأن اجتماعی این فعالیت را ارتقا دهد.«

هر نهادی نیازمند هویت سازی اجتماعی است
وکیلی معتقد اســت نهاد ها اصوال نیازمند پشــتوانه فرهنگی 
و هویت ســازی اجتماعــی هســتند. او در تکمیــل ایــن گــزاره 
می گویــد: » پشــتوانه فرهنگــی و هویت ســازی اجتماعــی هر 
نهاد بایــد بــا ارکان تاریخــی آن جامعه گــره بخــورد و در مورد 
جمعیــت هالل احمــر هم ماجــرا به همین شــکل اســت. ما با 
یک ســاختار عملیاتی و کارکردی روبه رو هســتیم که احتماال 
در برخــی مــوارد چارچــوب نرم افــزاری هــم  بــرای آن تعیین 
نشــده اســت و باید برای حل موضــوع این مــوارد گفتــه و به 
آن پرداخته شــود.« از نــگاه وکیلی، نجات و یاری رســانی که 
ح وظایــف تعریف شــده جمعیــت هالل احمر اســت،  جزو شــر
هــر کــدام دارای ســاختارهای اســاطیری بســیاری اســت که 

ح شده است. روایت های متعدد درباره آن مطر

     غریبه ای وارد و قهرمانی از شهر خارج شد
 روایتی مشــهور در ادبیات داستانی اســت با این مضمون که 
به  طور کلــی داســتان دو موضــوع دارد یکی اینکــه غریبه ای 

ج شد. وارد شهر شد و دوم اینکه قهرمانی از شهر خار
پرداختــن به ایــن روایت مشــهور بخــش دیگری از ســخنان 
شــروین  وکیلــی اســت. ایــن جامعه شــناس با اشــاره بــه این 
روایت مشهور به برخی از تقســیم بندی های داستانی اشاره 
کــرد: »برخــی داســتان ها بــا ایــن محــور اســت کــه غریبه ای 
وارد شهر می  شــود، یعنی محیط آشناســت و قهرمان ناآشنا؛ 
مثــال فیلم های وســترن کــه آدمــی غریبــه وارد فضایی آشــنا 
ج  می شــود. محــور دیگر این اســت کــه قهرمانــی از شــهر خار
شــد، یعنــی پهلــوان آشناســت و محیــط غریبه. اصــوال همه 
داســتان ها یکی از این دو مورد را شامل می شود. حسین ُکرد 
شبســتری  یکــی از همیــن قهرمانان اســت. یک مــورد پایدار 
اســت و مورد دیگر در کنار آن حرکت می کند. البتــه ما الگوها 
و تقســیم بندی های دیگری هم داریم. یک الگوی مشــهور 
خ می دهــد و همان پرســش  دیگــر ایــن اســت کــه جنایتــی ر
ح می شــود؛ ژانــر داســتان های جنایی و  قاتل کیســت، مطــر
رمان هــای معمایی که معما باید حل شــود. یــک مدل دیگر 
هم مدل نجات است؛ مدل روایت داستانی که محتوای آن 
خ می دهد؛ کســی در خطر  می افتد  این اســت که حادثه ای ر

امداد در اساطیر ایرانی
پشتوانه ای اخالقی دارد

     اهمیت شأن اجتماعی یک حرفه
کاوی و  شــروین  وکیلــی، جامعه شــناس و مــدرس دانشــگاه در ایــن نشســت بــا وا
نشانه شناسی فیلم پســتچی)Postman(  ســخنش را آغاز کرد. این جامعه شــناس با اشاره به 
ایــن فیلم، در مــورد اهمیت اندیشــیدن به مبانــی فرهنگی یک ســازمان  و ضــرورت پرداختن 
کاوی ها و  به این مهــم صحبت کــرد. وکیلــی در این نشســت گفــت: » هــر نهــادی بایســتی وا

نشست »اسطوره شناسی امداد و نجات« برگزار شد

همـت  بـه  نجـات«  و  امـداد  »اسطوره شناسـی  تخصصـی  علمـی  نشسـت 
معاونـت فرهنگـی و امـور آموزشـی و پژوهشـی حـوزه نمایندگـی ولـی فقیـه و 
معاونت آموزش، پژوهش و فناوری جمعیت هالل احمر و در جهت تقویت مبانی نظری 
حوزه امداد و یاریگری در موسسه عالی علمی- کاربردی هالل ایران برگزار شد. هدف 
از برگزاری این  نشست های علمی-تخصصی، بررسی و تحلیل موضوع های مربوط 
به جمعیت هالل احمر با حضور اندیشـمندان و متفکران حوزه علوم انسـانی و مقدمه 
برگـزاری همایـش اخـالق امدادگـری اسـت. شـروین  وکیلـی، جامعه شـناس و مـدرس 
دانشـگاه در ایـن نشسـت بـا تأکیـد بر ضرورت توجـه به زیربنای فرهنگی نهاد جمعیت 
هالل احمـر گفـت: »هـر نهادی که فعالیت فرهنگـی دارد، نیازمند احیای هویت فرهنگی 
خود است.« او محورهای این نشست را مفهوم نجات دادن و یاری رساندن دانست 
و در ادامه به تشریح الگوها و مدل های روایت های  نجات در اسطوره های تمدن ایران 

پرداخـت. آنچـه در ادامـه می آیـد، گـزارش »شـهروند« از ایـن نشسـت اسـت.   
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و کســی می آیــد و او را نجــات می دهــد. هــر کــدام از مدل هــا 
شــاخه های مختلفــی دارد؛ مثال در مــدل و الگویی کــه در آن 
خ می دهد، از داستان پلیسی تا داستان فلسفی قرار  جنایتی ر

می گیرد؛ مثل رمان جنایت و مکافات«.
ع اصلــی یعنی  شــروین  وکیلی بــا ایــن پیش گفتــار به موضــو
اسطوره شناســی نجــات می پــردازد. ایــن جامعه شــناس در 
ایــن بخــش از ســخنان خــود می گویــد: »در مــورد ماجــرای 
نجــات هــم همین طــور اســت. مــا محورهــای مختلفــی را 
در روایت هــای اســطوره ای نجــات می بینیــم، امــا در تمــام 
روایت ها یک محور و خــط اصلی وجود دارد؛ کســی در خطر 
اســت و کســی دیگر می آید و او را نجات می دهد و او  قهرمان 

نجات بخش است«.

     »نجات« ریشه داستان های ایرانی
از نگاه وکیلی، در روایت هــای اروپایی بیشــتر تمرکز بر همان 
ج  دو الگوی غریبه وارد شــهر می شــود و قهرمانی از شــهر خار
می شود، اســت. اما در تمدن ایرانی محور بیشــتر داستان ها 

نجات است و بیشتر روایت ها ریشه در نجات دادن دارد.
وکیلی با ارایه آمار، صحبت های خود را  تکمیل کرد: »حجم 
عظیمی از داستان های شاهنامه، داســتان های سهروردی 
تا روایت های عامیانه، داســتان نجات اســت؛ داســتانی که 
بســیار رایج اســت. بنابرایــن با توجه بــه بافت متنــی موجود 
در ایــران، دســت کم از 1200 تــا 1300 ســال قبــل، داســتان 
نجات داریم.« تقسیم بندی پهلوان در ســاختارهای روایی 
و داســتانی بخش دیگری از ســخنان شــروین وکیلی اســت؛ 
موضوعــی که ایــن جامعه شــناس در کتاب اسطوره شناســی 
پهلوانــان ایرانــی نیز بــه آن پرداخته اســت. او با بیــان اینکه 

در تمام تمدن هــا پنج مدل پهلوان دیده می شــود، می گوید: 
»اصــوال پیونــد  انســان )پهلــوان(  و جنگ بــه پنج  شــکل در 
داستان ها  بروز پیدا می کند. نخستین شــکل پهلوان مسافر 
اســت که همان مســأله ای که پیشــتر عــرض کــردم قهرمان 
ج می شــود. دومیــن شــکل شــاه پهلوان اســت،  از شــهر خــار
پهلوانــی که قــدرت سیاســی دارد. ســومین شــکل از اشــکال 
پنجگانــه  پهلــوان شــهید اســت، پهلوانــی کــه در جوانــی بــا 
معصومیت به دلیل خیانت کشته می شــود، چهارمین مورد 
پهلــوان جنگاور اســت، مثــل گــودرز در شــاهنامه و پنجمین 
شــکل هم ضــد پهلــوان اســت. در ایــن شــکل پهلــوان همه 
ویژگی های یک پهلــوان را دارد، اما از لحــاظ اخالقی واژگون 
اســت، مثــل افراســیاب. امــا جالــب اســت در شــاهنامه دو 
شخصیت داریم که جامع تمام این پنج شخصیت هستند و 
ح کرد،  هر پنج روایت را در مورد این دو اسطوره می توان مطر

این دو رستم و اسفندیارند.«

     ابر پهلوانان
َابــر پهلوانی عنوانی اســت که وکیلی برای رســتم و اســفندیار 
کــه در بخــش پایانــی  قایــل اســت. دو چهــره اســطوره ای 
شــاهنامه با هم به نبــرد می پردازنــد و درنهایت اســفندیار به 
کات  دســت ابرپهلــوان دیگر کشــته می شــود. تضــاد و اشــترا
ایــن دو، بخــش دیگــری از ســخنان شــروین وکیلــی اســت: 
» اســفندیار و رســتم هــر دو همــه پنــج ویژگــی یــک پهلــوان 
را دارنــد، هــر دو از هفت خــوان عبــور می کننــد و ایــن یکــی از 

کات این دو پهلوان است.« اشترا
او در تکمیل تفاوت های رســتم و اســفندیار به مسأله نجات  
در تعریف سازمان و نجات بخشــی در مفهوم داوطلبی اشاره 
کرد و  گفــت:  »یک تفــاوت در روایت های رســتم و اســفندیار 
این اســت که کنش رســتم فردی اســت، اما کنش اسفندیار 
ســازمانی و نهادی. اســفندیار سپهساالر لشکر اســت و فردی 
حکومتی . یک ســپاه و اردوگاه همــراه دارد و این یک تفاوت 
جدی اســت. تفاوت دیگر در نحوه ورود اسفندیار و رستم به 

هفت خوان است.«
در ادامــه ایــن نشســت، وکیلــی بــه اهمیــت مســأله انتخاب 
کــرد. از نــگاه او رســتم  و داوطلبــی در امــر نجاتگــری اشــاره 
کــه داوطلبانــه وارد میــدان نجات گــری  نجاتگــری اســت 
شــده اســت. او در تکمیل ایــن صحبت بــه بیان ایــن ویژگی 
شخصیتی اسفندیار و رستم پرداخت و گفت: »رستم درواقع 
نوجوان اســت. یک کار پیش از این کرده اســت  و آن کشتن 
گر می خواهی  فیل سپید بوده است. زال پدر به پسر می گوید ا
برای نجــات ایرانیان به مبارزه با هفت خــوان برو. ماموریت 
رستم ماموریتی انتخابی است. رســتم برای نجات ایرانیان 
به این ماموریت می رود. وقتی رستم در ماموریت خود موفق 
می شود، بینایی به چشم ایرانیان برمی گردد و درواقع کوری 
را درمان می کند. اما در مورد اســفندیار ماجرا متفاوت اســت، 
اســفندیار برای نجات خواهران خود به امر پدر که شاه کشور 
هم است به این ماموریت می رود، یعنی ماموریتی سازمانی.

به اعتقاد وکیلی به همین دلیل اســت که رستم فرد محبوب 
شــاهنامه اســت. او در مورد ویژگی اســفندیار گفت: »در مورد 

چرا دیو در این 
روایت سفید 

است؟ دیو 
همیشه در نگاه 

عرف سیاه است، 
در مینیاتورها و 

نقاشی ها هم دیو 
سفید نیست. 

سهروردی 
یبا دارد  روایتی ز

ید دیو  و می گو
سپید همان رستم 
است. یعنی رستم 

با نفس خود 
می جنگد
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این دو، گشتاســپ پدر اســفندیار از لحــاظ خانوادگی هم پدر 
اســت و دارای اقتدار خانوادگی و هم از لحاظ سیاسی شاه  اما 
در مورد رستم چنین نیســت، به عبارتی رستم خود انتخاب 
می کند که نجاتگر باشــد، اما اســفندیار تا حدودی به وظیفه 

خود عمل می کند.«

     جنگاوران معلمان اخالق
پرداختن به موضــوع هفت خوان بخش دیگری از ســخنان 
این پژوهشــگر حوزه اجتماعی اســت. از نگاه وکیلی داستان 
هفت خوان رستم داللت های رمزی بســیاری دارد که بسیار 
جای بحث دارد. او  یک مثال در این خصوص می زند: »چرا 
دیــو در این روایت ســفید اســت؟ دیو همیشــه در نــگاه عرف 
سیاه است، در مینیاتورها و نقاشــی ها هم دیو سفید نیست. 
سهروردی روایتی زیبا دارد و می گوید دیو سپید همان رستم 
اســت. یعنی رســتم با نفس خود می جنگد.« وکیلی با اشــاره 
بــه اینکــه هفت خــوان ریشــه در آییــن مهــر دارد و محــور آن 
مبارزه با نفس اســت بــه پیوند میــان جنــگاوری و مهرورزی 
در تاریــخ و تمــدن ایرانی اشــاره کرد و گفــت: »شــالوده ای  در 
فرهنگ ایرانی اســت که مــا در تمدن دیگر کمتــر می بینیم و 
آن بیان مضمون عشق در روایت های حماسی است. شکل 
پیکربندی عشــق در ایــران با ســایر تمدن ها اصــوال متفاوت 
اســت، یعنی در ایران ما مفهوم انســان مدار از عشق در ایران 
می بینیم. جالب است یعنی از معانی مهر کلمه عهد و پیمان 
اســت. ما در حــوزه تمــدن ایرانــی  بافت روایــی داریــم که در 
تمدن های دیگر نیســت و این بافت به مفهــوم نجات دادن 
به عنوان یک امر اخالقی داللت دارد.« جنــگاوران در روایت 
ایرانی همه معلم اخالق هستند، این گزاره دیگری است که 

وکیلی در این نشست به آن اشاره دارد.
او در این خصوص گفت: »بیدل دهلوی یک جنگاور است. 
فــردی که مــا به عنــوان یــک چهــره فرهنگــی می شناســیم. 
شــما در تمدن هــای دیگــر جنــگاوران را نماینــدگان اخــالق 
نمی  بینیــد. ســامورایی ها این طــور نیســتند، ســامورایی ها 
معــادل فراش هــا هســتند. یعنــی آنهــا تنهــا دور یــک خــان 
جمــع می شــوند، چماق دارنــد، الگــوی اخالقی نیســتند. اما 
در اســاطیر ایرانــی این گونــه نیســت، جنــگاور معلــم اخــالق 
اســت. این را تنها در تمدن ایرانی می بینیــد، به طور مثال در 
فیلم هالیــوودی می بینیــد که قاعــده اخالقی خاصی پشــت 

فرد نجاتگر نیست.«

     من قهرمان؛ فدای دیگران
وکیلــی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــه دادخواهــی و 
ح  نجاتگــری مــن قهرمان بــرای دیگــران پرداخــت. او در شــر
ایــن موضــوع بــه شــخصیت اســطوره ای  کاوه آهنگــر اشــاره 
ک  خ می دهــد؟ ضحــا کــرد و گفــت: »قیــام کاوه چــه زمانــی ر
فرزنــدان او را کشــت، کاوه بــرای زنــده مانــدن دیگــر فرزندان 
ک پذیرفت به شــرطی کــه کاوه  خــود دادخواهی کــرد. ضحــا
این بخشــش را اعالم عمومی  کند. اینجا نقطه آغاز قیام کاوه 
اســت. او برای فرزنــدان خــود قیــام نمی کند، بــرای مبــارزه با 
ستم و دفاع از دیگری قیام می کند.در روایت های سمک عیار 

تمــام بافت داســتان بــا محوریــت نجات اســت، امــا محوری 
ثابــت دارد و آن مقابله  با ســتم خلیفه بر مردم اســت. این را در 
مــورد روایت های داســتانی فضیــل هــم می بینیــم، فضیل از 
بنیان گــذاران عرفان خراســانی اســت کــه از لحــاظ تاریخی با 
ابومســلم خراســانی هم عصر اســت، در مورد فضیــل در تذکره 
اولیا بسیار نوشته شده؛ نکته جالب این است که هر دو این دو 
شخصیت متولد یک روستا هستند و در جوانی عیار بوده اند«.

     ضد قهرمان نباشیم
نشســت  دیگــر  موضــوع  جمع گرایــی،  یــا  فردگرایــی 
اسطوره شناسی امدادونجات بود. شروین وکیلی با نادرست 
خواندن دو قطبی ســازی این دو مولفه گفــت: » قهرمان ضد 
سازمان نیســت. مهم ترین رکن در شــاهنامه ایران است که 
ماهیــت سیاســی-اجتماعی- فرهنگــی دارد و مهم تریــن 
پشــتیبان ایــن رکــن هــم رســتم اســت کــه بــرای یــک پیکــر 
اجتماعــی یعنی ایــران دفاع می کنــد. نباید از قهرمان ســازی 
ترسید، البته من هم موافقم که ممکن اســت اقدام قهرمان 
در برخــی اوقــات  به یــک فاجعه بدل شــود، امــا نبایــد با این 
توجیه در ضدیت قهرمان سازی قرار بگیرید. البته این اصل 
را هــم رد نمی کنم کــه  قهرمان گری  بایــد قاعده منــد و پخته 
انجام شــود و تک تــک آدم هــا باید چگونــه درســت قهرمان 
شــدن را یاد بگیرند؛ تمدن ما را قهرمانان ســاخته ا ند و از این 

مسأله نباید فرار کرد.«

     تنش  زدایی؛ کار قهرمان
وکیلی با اشــاره به اینکه تمام داســتان های نجات، براساس 
تنــش بنیادی شــکل می گیــرد، افــزود: »شــکاف میــان وضع 
موجــود و وضــع مطلــوب، منجــر بــه بــروز تنــش می شــود و 
قهرمان داستان در پی رفع تنش نسبت به کسی که به او مهر 
دارد، دســت به عمــل نجات یا یاری رســانی می زنــد. نجات؛ 
وضــع مخاطره آمیــز ضربتــی و یاری رســانی؛ کمــک در وضــع 

غیرضربتی همچون کمک به بیماران نیازمند و… است.«
کاوه   اســت.  قهرمانــی  چنیــن  کاوه آهنگــر  وکیلــی  نــگاه  از 
نجات بخش اســت. این جامعه شــناس و مدرس دانشگاه در 
جمع بندی نشســت گفــت: »مفهوم نجــات و یاری رســانی در 
جمعیت هالل احمر به لحاظ فرهنگی بسیار ریشــه دار است و 
این پشتوانه فرهنگی و رمزپردازی غنی موجود، حاصل تاریخ 
و تجربه است. شــما در هالل احمر باید نســبت به تبارشناسی 
گاه باشید. این جمعیت در اواخر دوره قاجاریه،  سازمان خود آ
خ بــا میانجیگری  همزمــان هالل احمــر و شــیر و خورشــید ســر
دیپلمــات وقــت ایــران - ممتــاز الســلطنه در عثمانــی شــکل 

گرفت؛ یعنی شکل گیری آن یک ریشه ایرانی دارد.«
از نگاه وکیلی داســتان هفت خوان رســتم داللت های رمزی 
بســیاری دارد که بســیار جــای بحــث دارد. او  یــک مثال در 
این خصوص می زند: »چرا دیو در این روایت ســفید اســت؟ 
دیــو همیشــه در نــگاه عــرف ســیاه اســت، در مینیاتورهــا و 
نقاشی ها هم دیو سفید نیست. ســهروردی روایتی زیبا دارد 
و می گوید دیو سپید همان رستم است. یعنی رستم با نفس 

خود می جنگد.      

 قهرمان ضد 
سازمان نیست. 
ین رکن در  مهم تر

شاهنامه ایران 
است که ماهیت 

سیاسی 
اجتماعی

فرهنگی دارد و 
ین پشتیبان  مهم تر

این رکن هم 
رستم است که 
برای یک پیکر 
اجتماعی یعنی 

ایران دفاع می کند
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افتتاح خانه هالل
در مرکز مدیریت
حوزه های علمیه شهرکرد
خانه هالل مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان چهارمحال و بختیاری با 
حضور مدیر عامل، مســئول دفتــر نمایندگی ولــی فقیه، معاونیــن، کارکنان 
جمعیت هالل احمر اســتان و مدیرحوزه هــای علمیه، معاونیــن و جمعی از طالب در 

مرکز مدیریت حوزه های علمیه افتتاح شد.
در ایــن جلســه مســئول دفترنمایندگــی ولــی فقیــه در جمعیــت هــالل احمــر ضمــن 
گرامیداشت حماســه نهم دیماه با بیان ضرورت ارتباط حوزه های علمیه با جمعیت 
کید کرد: اصول هفتگانه  هالل احمر و حضور طالب و روحانیون در خدمت رســانی تا
جمعیت هالل احمر همان اهدافی هستند که حوزه های علمیه در مورد آنها فعالیت 
دارنــد بنابراین هــردو، نهادی مقدســند. روحانیــون در هر شهرســتان مرجــع و ملجأ 
مردم در حــوادث و ابتالئات هســتند و شــناخت علمــا از فعالیت هــای جمعیت هالل 
احمر باعث ســاماندهی بهتر آنان در امدادرســانی و قطعًا خدمتگــزاری بهتر به مردم 

خواهد بود.
همچنیــن ســید احمــد مرتضــوی فــرد مدیــر عامــل جمعیــت هــالل احمــر اســتان 
چهارمحــال و بختیــاری فعالیت هــای داوطلبانه روحانیــون در حوادث و شــرکت در 
برنامه هــای عملیاتــی جمعیت هــالل احمر در ســیل فروردیــن را بی بدیــل توصیف 
کرد. سید احمد مرتضوی فرد به ظرفیت حوزه های علمیه در اهداف جمعیت اشاره 
ع  نمود و افزود: حضور روحانیون در حوادث ســیل فروردین ماه فصــل جدیدی از نو
همــکاری حوزه هــای علمیه بــا جمعیت هــالل احمر را آغــاز کــرد و الزمه توســعه این 

همکاری ها احداث خانه های داوطلبی است. 
وی در این خصــوص افزود: خانــه داوطلبی طالب حــوزه علمیه می تواند نســبت به 
جذب روحانیون و تأثیرگذاری این عزیزان در امداد رســانی در حــوادث و بحران ها و 
حضور در صحنه مؤثر باشــد. وی اهم برنامه های خانه هالل حوزه علمیه را آموزش 

روحانیون و مشارکت در برنامه ها و حوادث اعالم نمود.
در ادامــه حجــت االســالم و المســلین احمــدی مدیــر حوزه هــای علمیــه اســتان 
چهارمحــال و بختیــاری ایجــاد بســتر مناســب و تعامــل ســازنده جهــت فعالیــت 
روحانیــون بــا جمعیــت هــالل احمــر را خواســتار شــد. وی از جمعیــت هــالل احمر به 
عنوان یک نهاد مقدس بین المللی به خصــوص در دوران دفاع مقدس تا به حال در 

امر خدمت رسانی و از آن به عنوان یک صدقه جاریه یاد نمود.      

غبار روبی و عطرافشانی 
مزار شهدای شهر تبریز

امدادگــران،  جوانــان،  داوطلبــان،  از  جمعــی 
نجاتگران و پرسنل جمعیت هالل احمر به همراه 
سرپرست هالل احمر و مسئول دفترنمایندگی ولی فقیه در 
هالل احمــر اســتان آذربایجــان شــرقی، بــا حضــور در گلزار 
شــهدای تبریــز ضمــن نثــار شــاخه گل و غبــار روبــی و عطر 
افشانی مزار شهدا، به مقام واالی شهیدان ادا احترام کرده 

و یاد و خاطره آنها را گرامی داشتند .
دکتر موســوی سرپرســت جمعیت هــالل احمــر آذربایجان 
شــرقی در ایــن مراســم بــا گرامیداشــت یــاد و خاطره شــهدا 
گفــت: قطعا شــهدا از افــراد برگزیــده ای هســتند کــه از باب 

جهاد وارد شده و در راه خدا ایثار و جان فشانی کرده اند.
وی افــزود: شــهدا بــه نــدای جهــاد الهــی لبیــک گفتنــد و 
شــهیدان ما شــهدای جهــاد اصغــر هســتند و مــا در معرض 
کبــر قــرار داریــم االن و امروز زمــان جهاد ســازندگی،  جهاد ا
جهــاد اداری و جهــاد بــا نفــس اســت و امیدواریــم خداوند 
عنایــت فرمایــد از مســیری که شــهدا ترســیم کرده انــد دور 

نشویم و در راه شهدا ثابت قدم گام برداریم.
همچنیــن در ایــن مراســم حجــت االســالم والمســلمین 
واعظــی مســئول دفتــر نمایندگــی ولــی فقیــه در جمعیــت 
ســخنانی  طــی  شــرقی  آذربایجــان  اســتان  احمــر  هــالل 
تصریــح کــرد: مــا در تاریــخ الگوهــای فراوانــی داریــم ولــی 
کی، صداقت، غیرت، شجاعت،  شــهدا مظهر مقاومت، پا
از خــود گذشــتگی، ایثــار، مردانگــی و تقــوا هســتند و همــه 
خصوصیات متعالی که متعلق به انســان ها است در شهدا 

وجود دارد .
وی در ادامه با اشاره به وظیفه مردم در مقابل جان فشانی 
و از خود گذشتگی شــهدا اظهار داشــت: هدف از زنده نگاه 
داشــتن یــاد و خاطــره شــهدا، الگــو ســازی و مظهــر راه قــرار 
دادن ســیره ایشــان اســت و بایــد فکــر، اندیشــه و عمــل ما 
ک، صداقت و شفافیت را  همچون شهدا باشد و اندیشــه پا

از شهدا یاد بگیریم.
حجــت االســالم والمســلمین واعظــی در بخش دیگــری از 
کید کرد: ما امروز با شهدا پیمان می بندیم  ســخنان خود تا
که راه و روش ایشان را همیشه و همواره ادامه خواهیم داد 
گر شــما برای حفــظ ارزش های  و به شــهدا قول می دهیم ا
گرانقدر اسالمی و انقالبی به درجه رفیع شهادت رسیدید ما 

نیز در مسیر حفظ این ارزش ها گام بر خواهیم داشت.      
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کــه هــالل احمــر می توانــد در بخش هــای  طبیعــی اســت 
مختلف، به خصوص به وسیله ارائه آموزش های آمادگی در 
برابر مخاطرات و… با متولیان امــر در نمازهای جمعه تعامل 
داشــته یا آن را گســترده تر نماید که این امر بی شک می تواند 
تســریع و ســاماندهی در امدادرســانی را رقــم بزند کــه این نیز 

یکی از اهداف سند مذکور شمرده شده است.
مدیــر عامــل جمعیت هــالل احمر اســتان تهــران با اشــاره به 
این که کشــورمان جزو 10 کشــور پــر حادثه دنیا اســت، خاطر 
نشان کرد: ائمه بزرگوار جمعه در بین مردم از احترام و اعتماد 
باالیی برخوردار هســتند که باعــث اثر گذاری هــای پر برکتی 
اســت؛ بر ایــن اســاس ظرفیــت نمــاز جمعه بــه خصــوص در 

استان تهران بسیار مهم و تاثیرگذار است.
فتحــی اضافه کــرد: ســعی می کنیــم در حــد تــوان و پیــش از 
وقــوع بحــران، برنامه هــای متنوعــی را بــا مشــارکت ائمــه 
محتــرم جمعــه، ســتادهای نمــاز جمعــه و نمازگــزاران، بــا 
اســتفاده از فضاهای مصلی ها و مســاجد جامع اجــرا نموده و 
بــا برنامه ریزی و همــکاری و تعاون بیشــتر در زمــان بحران، 

خدمت رسانی نماییم. 

     افزایش خدمت رسانی به مردم 
حجت االســالم والمســلمین مرتضی سلطانی، مســئول دفتر 
نمایندگی ولی فقیــه در جمعیت هالل احمر اســتان تهران با 
کید بر جایگاه رفیع و مبارک نهــاد امامت جمعه اظهار کرد:  تا
از یک صد و 14 ســوره قرآن، یک ســوره به نام جمعه اســت و 
یک آیه در این سوره قابل تامل است؛ خداوند متعال افرادی 
که ایمــان آورده اند را خطاب قرار می دهــد در روز جمعه وقتی 
صدای اذان را شــنیدید، به سوی ذکر خدا شــتاب کنید. وی 
گر مــردم بدانند نماز جمعه چقدر با ارزش اســت،  ادامه داد: ا
برای آن لحظه شماری می کنند و این فرصت را به سادگی از 

دست نخواهند داد.
مســئول دفتــر نمایندگــی ولــی فقیــه در جمعیت هــالل احمر 
اســتان تهران بیان کرد: از برکات انقالب اسالمی احیای این 
ذکر خدا بود که در آغاز گام دوم انقالب اسالمی شاهد توسعه 

و نقش اثرگذار آن در تحقق تمدن نوین اسالمی هستیم.
ســلطانی افزود: حضرت امام خمینی)ره( فرمــود نماز جمعه 
در راس همــه امــور اســت؛ می تــوان گفــت یــک بعــد از ابعــاد 
این عبادت فــردی و اجتماعــی، توجه ویژه ای بــه ذکر خدا، 
داشتن اســت. مســئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در جمعیت 
هــالل احمــر اســتان تهــران گفــت: جمعیــت هــالل احمــر به 
عنوان یک نهاد عمومی غیــر دولتی با اهــداف خیر خواهانه 
و غیــر انتفاعــی فعالیــت دارد. ســلطانی بــا اشــاره بــه اینکــه 
هــالل احمــر و نمــاز جمعــه دو نهــاد مبــارک، از حیــث ذات و 
نوع فعالیت در کشــورمان هســتند، اضافه کرد: امضای این 
ســند همکاری بین جمعیت هالل احمر با نهــاد مقدس نماز 
جمعه، می تواند در خدمت رســانی های اجتماعی و امدادی 

به مردم، تاثیرات مثبت و قابل توجهی داشته باشد.
وی ادامــه داد: امیدواریــم بــر اســاس ایــن ســند همــکاری، 
ارتباطــات و تعامــل و مشــارکت جمعیت هــالل احمر اســتان 
تهران بــا هدایت و حمایت دفتر نمایندگی شــورای سیاســت 

سند همکاری با شورای 
سیاستگذاری ائمه جمعه

آئین امضای ســند همکاری شورای سیاســتگذاری ائمه جمعه اســتان تهران و هالل 
احمر استان تهران با حضور حجت االسالم والمسلمین سیاح مسئول شورای سیاست 
گذاری ائمــه جمعه اســتان تهــران، فتحــی مدیر عامــل جمعیــت هالل احمــر اســتان تهران، 
حجــت االســالم والمســلمین ســلطانی مســئول دفتــر نمایندگــی ولــی فقیــه و اعضــاء شــورای 

معاونان جمعیت هالل احمر استان تهران، برگزار شد.
در این مراســم ســند تعاون)همکاری( به منظور اســتفاده از ظرفیت های فرهنگی، مذهبی و 
اجتماعــی دو طرف به امضا رســید. مدیر عامــل جمعیت هالل احمر اســتان تهــران در ابتدای 
این جلســه ضمن معرفی بخش های مختلف و خدمات و وظایف متنوع جمعیت هالل احمر 
در کشور و عرصه بین المللی اظهار داشت: یکی از اقداماتی را که در جمعیت هالل احمر استان 
تهران در دســتور کار قرارداده ایم و به جدیت پیگیری و اجرا می کنیم، تعامل بیشتر و استفاده 
از ظرفیت هــای مردمــی در جهــت افزایــش کیفیــت و کمیــت خدمت رســانی و امدادگــری در 

حوزه های مختلف اجتماعی و امدادی است.
فتحی در ادامه با اشاره به سند تعاون عنوان کرد: امضای سند تعاون و همکاری با نهادهای 
کلیدی و تاثیرگذار در حوزه فرهنگی مذهبی همچون مرکز رســیدگی به امور مســاجد و شــورای 

سیاست گذاری ائمه جمعه، در دستور کار بود.
وی افــزود: یکــی از تاثیرات مثبــت این ســند در زمــان بــروز بحران هــای اجتماعــی و حوادث 

به همت دفتر نمایندگی ولی فقیه
در هالل احمر استان تهران امضاء شد
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گذاری ائمه جمعه استان تهران و ائمه جمعه در مصلی های 
نماز جمعه استان تهران، توسعه بیشتری پیدا کند.

     قلب فرهنگی شهر
حجــت االســالم والمســلمین محمــود ســیاح، مســئول دفتر 
نمایندگی شــورای سیاســتگذاری ائمه جمعه اســتان تهران 
در بخــش دیگــری از ایــن آییــن تصریــح کــرد: نمــاز جمعــه 
کــه از آن جملــه  کارکردهــای متنــوع و مثبــت بســیاری دارد 

کارکردهای اجتماعی این نهاد مقدس است.
وی ادامه داد: در ســال های اخیر، شــاهد افزایش اشــتیاق و 
عالقه مردم در کشور و درخواســت های زیادی جهت برپایی 
کی از آثار قابل  نماز جمعه از ســوی هموطنان هســتیم که حا
تامل آن اســت. ســیاح گفت: حدود 900 نماز جمعه در کشور 

دایر است که 38 نماز جمعه در استان تهران است.
مســئول شــورای سیاســت  گذاری ائمه جمعه اســتان تهران 
بیــان کــرد: در ســتادهای نمــاز جمعــه اســتان تهــران حدود 
کــه تمامــی آنهــا افتخــاری و  2 هــزار نفــر فعالیــت می کننــد 
داوطلبانه درخدمــت نمازهای جمعه و نمازگزاران هســتند. 
وی ادامه داد: بــه فرمایش مقام معظم رهبــری، نماز جمعه 
قلــب فرهنگــی شــهر اســت. براســاس ایــن فرمایــش مقــام 
معظــم رهبــری هرچه نماز جمعه بیشــتر تقویت شــود، شــهر 
نیــز آرامــش بیشــتری خواهد داشــت. مســئول دفتر شــورای 
سیاســت گــذاری ائمه جمعه اســتان تهــران بیان کــرد: ائمه 
کثری مردم را در نمازهای جمعه در دستور  جمعه حضور حدا
کار دارنــد و  مهمتریــن وظیفــه ائمــه جمعــه، ترویــج فرهنگ 

اسالمی است.
کــرد: در  وی بــه مســائل اجتماعــی حاضــر اشــاره و اضافــه 
ماننــد  جمعــه  نمــاز  پایگاه هــای  اجتماعــی،  زمینه هــای 
کنــون، محــل تجمــع مســلمین بوده اســت و  صــدر اســالم تا
گون در جامعه اســالمی  تریبون های نماز جمعه در ابعاد گونا

تاثیر گذار است.
ســیاح تصریح کــرد: بــا اســتفاده از تریبون هــای نمــاز جمعه 
می توانیم در جهت آمادگی و همکاری ها با توجه به بندهای 
ســند همــکاری بــا جمعیــت هــالل احمــر همــکاری داشــته 
باشــیم. وی افــزود: مصلی هــای نمــاز جمعــه نیــز فضاهــای 
بسیار خوب و کار آمدی در بعد آموزشی آحاد و اقشار مختلف 
مــردم دارد؛ با هماهنگــی ائمه جمعــه و با اســتفاده از جایگاه 
کمیتــی آنــان می تــوان بــرای توســعه خدمــات اجتماعی  حا
و امدادی هالل احمــر و تعاون و همکاری بیشــتر بــا ادارات و 

نهادهای مختلف حکومتی و مردمی استفاده نمود.
سیاح اظهار کرد: با تدوین این سند همکاری، یقینا اقدامات 
و فعالیت هــای بســیار خوبــی صــورت خواهــد پذیرفــت و در 
نهایــت بــه ارتقــای ســطح خدمت رســانی بــه هموطنــان و 

آسیب دیدگان و نیازمندان، بسیار کمک خواهد کرد.
ســند  نیــز  جلســه  ایــن  پایــان  در  گــزارش،  ایــن  بنابــر 
تعاون)همــکاری( بیــن مســئول دفتــر نمایندگــی شــورای 
سیاست گذاری ائمه جمعه، مدیر عامل جمعیت هالل احمر 
در اســتان تهران و مســئول دفتر نمایندگی ولی فقیــه در این 

جمعیت به امضا رسید.     

 بهارت خوش
که فکر دیگرانی

به پاس تقدیر از اقدام تحسین برانگیز »یاسین«

دوم فروردین ماه ســال جاری بود که برای امداد رســانی به ســیل زدگان کشور، 
عازم اســتان های گلستان، لرســتان و خوزستان شــدم. به دلیل حساسیت کار، 
گاهی مواقع آنقدر درگیر امداد رسانی می شدیم که روزها را فراموش می کردیم. حال پس 
از گذشت چند ماه از حوادث سیل و آبگرفتگی در کشــور و تغییر سنگر مأموریت، فرصتی 
مجدد یافتم تا در هالل احمر استان تهران به عقبٔه کار امداد رسانی توجه بیشتری کنم.

کدشت رفتیم که در آن  جهت برنامه گرامیداشــت روز جهانی داوطلبان هالل احمر به پا
مراســم از کودکی تقدیر شــد که تمــام موجودی جیب خــود، یا بهتــر بگویم تمــام کارکرد 
روزانه خود را در صنــدوق جمع آوری کمک های مردمی جمعیت هالل احمر برای ســیل 

زدگان انداخته بود.
کودکــی از جنس کــودکان کار، بــا چهره ای تیــره و نگاهــی نافــذ و قدم هایی اســتوار. آدم 
چقــدر ایــن کــودکان بــا جوهــره کار را دوســت دارد. چقــدر دلــم می گیــرد وقتــی می بینم 
گام هایی که باید به ســمت مدرســه روانه شــود، طول و عرض خیابان هــا را برای فروش 

تنقالت می پیماید. اسمش یاسین بود، به او بزرگ مرد کوچک می گفتند.
در مراسمی در سطح شهرستان از او تقدیر کردیم؛ هر چند می دانستیم او به این تقدیرها 
نیازی نــدارد، اما می بایســت ایــن کار بــزرگ او را بــه جامعه نشــان می دادیم. در مراســم 
استانی نیز از ایشان و خانواده اش دعوت نمودیم تا زینت بخش مجلس آئین تجلیل از 
داوطلبان هالل احمر استان تهران باشند. یاسین آمد و کارش مورد تقدیر و تشویق دبیر 
کل و رؤســای ســازمان های جمعیت هالل احمر و جمع زیــادی از داوطلبان قــرار گرفت. 
کنون عضو افتخاری جوانان هالل احمر اســتان تهران و داوطلــب کوچک، اما بزرگ  او ا
قلب این خانواده اســت. جوهره کار او می تواند الگویی برای همــه آنهایی که دل در گرو 

خدمت به هم نوع بسته اند باشد.
سحر دیدم درخت ارغوانی

کشیده سر به پای خسته جانی
به گوش ارغوان آهسته گفته

بهارت خوش که فکر دیگرانی     

شاهین فتحی، مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان تهران
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»همســرم نیز مشــوق بســیار خوبی برای حضور مــن در هالل 
احمر اســت و همواره همراه و کمک یار من در یاری رســاندن 

به همنوعان بوده است.«
حجت االســالم ســیفی پور دو روز در هفته را در پایــگاه امداد و 
نجات جاده ای و کوهســتان در کنار نجاتگــران و امدادگران 
هالل احمری می گذرانــد؛ اتفاقی که به گفته خودش بســیار 
موثر اســت. این طلبه امدادگر در زمان حضورش در پایگاه ها 
با برنامه ریزی قبلی به برگزاری جلســات پرســش و پاســخ به 
مســائل شــرعی، بیان احــکام اعتقــادی و مســائلی همچون 

خودشناسی، انسان شناسی و ... می پردازد.
وی در سال های 96 و 97 به عنوان استاد برتر انسان شناسی 
معرفــی شــده اســت. محیــط صمیمــی و بســیار خــوب جمــع 
امدادگــران و نجاتگــران از دیگــر مــواردی اســت کــه حجــت 
االسالم سیفی پور به آنها اشاره می کند و می گوید: »در جمعیت 
هــالل احمر به دلیــل ماهیــت فعالیت های انســان دوســتانه 
همواره آرامش روحی و روانی دارم و بر این اعتقادم که اینجا، 
هم مهــارت تخصصــی فــرد بــاال مــی رود و هــم می توانــد فرد 

مفیدی برای جامعه اش باشد.«
او در ادامه با اشــاره به فعالیت هــای تبلیغی به عنــوان طلبه 
امدادگــر از گروه تبلیغــی ویژه ناشــنوایان نیز یاد کــرد و گفت: 
»من و چند تــن دیگر از دوســتان طلبه ام، اولیــن طلبه هایی 
هســتیم که به عنوان مبلغیــن دینی ویژه جامعه ناشــنوایان 

کشور فعالیت می کنیم .«
عالقــه وافر این طلبــه امدادگر شهرســتان بروجــن در خدمت 
به انســان ها و همنوعان مثال زدنــی بود او چنــدی پیش در 
جریان زلزله کرمانشــاه در کنــار دیگر امدادگــران و نجاتگران 
به همنوعان خود و زلزلــه زدگان آن منطقــه خدمت می کرد. 
وی بــه نقــش موثــر کانون های طــالب جمعیت هــالل احمر 
در ارتقاء ســطح امدادی و آمادگی در برابــر مخاطرات طبیعی 
و غیرطبیعی حوزه های علمیه اشــاره کرد و افــزود: »عالوه بر 
این طالب عضو این کانون ها می توانند مبلغین و مدرســین 
خوبی برای ارتقاء سطح فرهنگ و اعتقادات دینی و مذهبی 

و همچنین اصالح سبک زندگی کارکنان شوند.«
کیــد بر اینکه  حجت االســالم ســیفی پور در پایان بار دیگر با تا
باید بــه لباس زیبای هــالل احمــر افتخار کنیــم تصریح کرد: 
تعامل بسیار موثر حوزه نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هالل 
احمــر بــا حوزه هــای علمیــه بــه منظــور فعالیــت کانون های 
طالب، فرصت مناســبی را بــرای طالب به وجود آورده اســت 
تا عــالوه بــر تحصیالت حــوزوی بــا بهره گیــری از کالس های 
آمــوزش امــداد و کمک هــای اولیــه در عرصــه فعالیت هــای 

بشردوستانه و خداپسندانه نیز گام بردارند.
در پایــان باید گفت وی یکــی از صدها طلبه ای اســت که این 
روزهــا در ایــران اســالمی، بــه لطــف برنامه ریزی هــای ویــژه 
دفاتر نمایندگی ولی فقیــه در جمعیت هالل احمر اســتان ها، 
پــا بــه پــای امدادگــران و نجاتگــران، کمک بــه نیازمنــدان را 
تجربــه می کننــد و البتــه هــم اینــان خــود مبلغــان مباحــث و 
مســائل اعتقــادی و دینــی در خانــواده بــزرگ هــالل احمــر و 
مروجین خوبی برای گسترش فرهنگ نوع دوستی و اهداف 

انسان دوستانه هالل احمر در جامعه خواهند بود.     

ک تصادفــات جاده ای مرا بــه هالل برگردانــد؛ در اینجا هم  دیدن صحنه هــای دردنا
مهــارت می آمــوزی و هم دســت نیــاز را می گیری. متولــد 1362 اســت. دو پســر و یک 
دختر به قول خودش که 3 غنچه هالل هســتند، حاصل ازدواج او اســت. اهل بروجن است و 
حاال که با ما گفتگو می کند در 2500 متر ارتفاع از سطح زمین کنار سایر از خود گذشتگان هالل 

احمری در پایگاه امداد و نجات کوهستان مستقر شده است.
غ التحصیل سطح 4 حوزه علمیه  عیسی سیفی پور نجاتگر سوم جمعیت هالل احمر و البته فار
قم از طلبه هایی است که هالل احمر و اهداف انسان دوستانه اش را خوب می شناسد و همین 

مسئله دلیل حضورش در بزرگترین سازمان مردم نهاد ایران اسالمی است.
حجت االسالم ســیفی پور عضو تیم امداد و نجات شهرســتان بروجن به عنوان نجاتگر مبلغ 
مســئول امور فرهنگی جمعیت هالل احمر شهرســتان نیز هســت. وی در دو رشته تخصصی 
امداد و نجات جاده ای و کوهســتان با جمعیت هالل احمر همــکاری می کند. وی می گوید از 
دوران تحصیل در مقطع راهنمایی به جمعیت هالل احمر پیوسته، اما پس از عزیمت به قم 

برای تحصیل در حوزه علمیه چند سالی از جمعیت هالل احمر فاصله داشته است.
او دلیــل بازگشــتش به هــالل احمــر را اینگونه بیــان می کنــد: »10 ســال در مســیر چهارمحال و 
بختیاری و قم رفت و آمد داشتم، در این سال ها صحنه های دلخراش تصادفات و مشکالت 
جاده ای مســافرین را بارها دیده ام. اتفاقی که ســبب شــد من برای بازگشــت به هــالل احمر و 

کسب مهارت و تخصص رغبت پیدا کنم دیدن همین صحنه ها و کمک به همنوع بود.«
حجت االسالم سیفی پور از سال 1395 شــروع به گذراندن دوره های تخصصی امداد و نجات 
می کند و آرام آرام در جمع امدادگران و نجاتگــران پایگاه های امداد و نجات به عنوان نجاتگر 
حضور می یابد. وی یکــی دیگر از دالیل حضــور در جمعیت هالل احمر علیرغــم طلبه بودنش 
را اســتقبال و روی گشــاده مســئوالن هالل احمر شهرســتان بروجن می داند و ادامــه می دهد: 

به لباس زیبای هالل احمر 
افتخار می کنیم

گفتگوی کوتاه با یکی از اعضای کانون طالب بروجن
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کار داوطلبانه
باید خدا محور باشد

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در هالل احمر زنجان

مســئول دفتر نمایندگی ولی فقیــه در جمعیت هالل احمر 
اســتان زنجان، در مراســم گرامیداشت پرســتاران گفت: 
کار داوطلبانــه بایــد بــا محوریــت خــدا باشــد چرا کــه حرکــت برای 
رضایت خداوند متعال موجب می شــود تا قدم هــا و نفس هایمان 
خدایی شــود.  حجت االســالم و المســلمین نصیری با بیان اینکه 
کیــد کــرد: خداونــد ناظر بر  جایــگاه پرســتار رفیــع و بلنــد اســت، تا
اعمال و زحمــات شــبانه روزی پرســتاران بــوده و ارزش کار نــزد خداوند محفوظ اســت. وی 
یادآوری کرد: پرستاران قشر زحمتکش و تالشگر جامعه هســتند که با الگو پذیری از حضرت 
زینب )س( بــا افتخار تالش می کنند. در تالش باشــیم تــا با بصیرت باال بــه مخلوق خداوند، 
خدمــات ارائــه دهیــم. در پایــان ایــن مراســم از پرســتاران فعــال داوطلــب هــالل احمــر در 

کاروان های سالمت نیز تجلیل شد.

     جستجوی هویت در قرآن و اهل بیت )ع( 
مســئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هالل احمر اســتان زنجــان همچنین در برنامه 
گانه تقدیــر از اعضای برتر کانون های دانشــگاهی در هشــتیمن جشــنواره ملــی رویش و  جدا
تیم برتر استانی اســتارت آپی کانون جوانان هالل احمر گفت: جوانان نباید هویت خود را در 
غرب و فرهنگ آنان جســتجو کنند چرا که این مهم در کتاب آســمانی و توسط اهل بیت)ع( 
تبیین شده است. دشمن باطنی همانند موریانه ای اســت که در صورت توسل به غیر از قرآن 
و اهل بیت )علیهم الســالم( قدرت فکری و روحی جوان را می گیرد. باید به ریسمان محکمی 
ک نشویم واین بهترین ریسمانی است  که جز اهل بیت )ع( و قرآن نیست، چنگ بزنیم تا هال

که ما را به مسیر هدایت رهنمون می سازد.      

 راهیابی دانشجویان 
هالل احمر ی زنجان 

به جشنواره ملی رویش
هشــتمین جشــنواره مّلی رویش به عنوان 
کانون هــای  مهم تریــن رویــداد در حــوزه 
فرهنگــی، هنــری، اجتماعــی، دینــی و مذهبــی در 
دانشــگاه های سراســر کشــور  با هدف ظهــور و بروز 
دســتاوردهای  از  حمایــت  و  توانمندی هــا 
کانون هــای دانشــگاهی برگزار می گــردد. در بخش 
رقابتــی ایــن جشــنواره 15 کانــون حــوزه معاونــت 
فرهنگــی و اجتماعــی دانشــگاه زنجــان در هشــت 
شــاخه هنرهــای تجســمی، نمایشــنامه نویســی، 
ح و  فیلمنامه نویســی، ادبی، موســیقی، تئاتــر و طر
ع 157 اثر  ایده های برتر به رقابت پرداخت و مجمو
در بخش های فــوق داوری شــد. در نهایت یک اثر 
در هر بخش به   عنوان اثر برگزیده به جشنواره مّلی 
رویش راه یافت. در این مراسم کانون دانشجویی 
هالل احمر با همکاری دفتر نمایندگی ولی فقیه در 
کانــون  جمعیــت هــالل احمــر زنجــان بــه عنــوان 

منتخب به جشنواره ملی راه یافت.     

با همکاری دفتر نمایندگی
ولی فقیه در هالل احمر زنجان

باشـگاه مـهرومـاه
 پایگاه اطالع رسانی حوزه نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هالل احمر

اخبار و گزارش ها  ؛  یادداشت و مقاله ها
و  صفحه اختصاصی دفاتر استانی 

نمایندگی  ولی فقیه در جمعیت هالل احمر

w w w . n v h e l a l . i r

ارتباط مستمر و مداوم با مردم



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   بهمن

رهبرمعظمانقالبآیتاهللخامنهایشهادترابهچهچیزیتعبیرکردهاند؟01
2( عمل نیكو    3( نعمت و هدیه ای از سوی خداوند     4( راه مردان نیك 1( باالترین اجر     

02
شهیدسردارقاسمسلیمانیاهلکدامروستایاستانکرمانبود؟

4( بهارستان 2( سیرچ     3( كندر       1( قنات ملك    

یکیازمهمترینبرنامههایانبیاءوکتابهایآسمانیبرایانسانهاچهبودهاست؟03
1( امید به آینده            2( ترس از عذاب الهی             3( راهنمایی و ارشاد              4( رشد معنوی و رسیدن به كمال 

بهاعتقادامیرمًومنانعلی)ع(امیدبخشترینآیهقرآنکدامآیهاست؟04
1( آیه۵3 سوره»زمر«            2( آیه114سوره »هود«            3( آیه 110سوره »نساء«            4( آیه 4۸ سوره »نساء«

05

06

مولفکتاب»ضامنهایمعتبر«کیست؟07
3( حسین پاینده                      4( علی نورآبادی 1( سیدسعید هاشمی              2( احسان نوروزی  

08
کدامیکازالقابدخترسولاهلل)س(ازشهرتبیشتریبرخورداراست؟

4( راضیه 1(زهرا      2( كوثر        3( طاهره        

پدرادبیاتکودکونوجوانایرانلقبکدامنویسندهایرانیاست؟
1( مصطفی رحماندوست              2( هوشنگ مرادی كرمانی               3( مهدی آذریزدی                  4( حجت االسالم راستگو

موضوعفیلمانیمیشنی»آخرینداستان«چیست؟
1( داستان های شاهنامه              2( داستان  ملل              3( داستان های كهن ایران زمین              4( داستان  چوپان دروغگو



چهل و یکمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی ایران
مصادف با چهلمین روز شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی و همراهانش

22 بهمن 1398
به  یاد شهدای مقاومت 

عطرآگین شده است
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