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کلمه نخست

رنج و مهر

یاسر احمدوند
سردبیر

آخرینشمارهمهروماهدرسالنودوهشتراپیشرودارید.همراهیماپنجسالهشد.دربارهانتشار
گفتهشــودکهمیگذاریمبرایشــمارهنخست مداومنشــریهایبهمدتپنجســالالزماســتنکاتی
گرعمریبرایمنونشریهباقیبوددراینبارهسخنخواهمگفت.اماآنچهالزماست سالآینده.ا
کنیم،حالواحوالمادرپایانامسالوآغازسالجدید دراینروزهایپایانیسالدربارهآنتامل
گونیراپشــتسرگذاشت.عجیبترینآنهاهم گونا اســت.کشــوردرســالنودوهشــترخدادهای
کشوراست.عدهایازمردمبهاینبیماریمبتالشدهاندومتاسفانه کرونادرهمه گسترشویروس
کردهاست. کرهخاکیمستاصل کوچکنادیدنیبشررادرهمهاین عدهایدرگذشتهاند.اینذره
کشــورهاوانســانهاهمهدرمعرضابتالبه کشــورهاوپولدارترینافرادتافقیرترین ازپیشــرفتهترین
گرفتاراینویروسشــدهاندوعدهبیشــتریاز اینبیماریقراردارند.عدهایازچهرههایمشــهور
کردهاند.دورهعجیبیاســتفشــارهایروانیبرجانمردمســنگیناســت. هراسخودراقرنطینه
سایهبیماریومرگودفنغریبانهبرسرهمهسایهافکندهاست.عدالتدرترسبرقراراست.مرگ
گرسخنمیگفتند گیردرکنکردهبودیم.هزارواعظوارستههمازمرگا گاهیراهیچگاهاینطورفرا آ
بشردرماندهاستبااین کردهاستهمگانراچنینمتاثرنمیکرد.حاال چنانکهاینذرهناپیدااثر
گیروبدونمرز.تاکیوکجابایدتحملشکند؟نمیداند.چگونهمهارشکند؟ پدیدهناشناختهوفرا
کردهاســت:یومیفر گوییوصفیازقیامتتجلی نمیداند.ســوالهابیجواباندومردممضطرب.
المرءمناخیهوامهوابیهوصاحبتهوبنیه.بایدازیکدیگردورشدحتیازنزدیکترینکسانخویش:

گریباناست سرهادر
گفتنودیداریارانرا کردپاسخ کسیسربرنیارد

کسیازی ...وگردستمحبتسوی
کراهآورددستازبغلبیرون بها

کراههمدستنبایدداد.اینوصفآخرالزمانیانساناست.رنجبشرحاالشکلیغریب البتهکهبها
یافتهاســت.ســالگذشــتهاینروزهادغدغههادرحدنهبهخریدآجیلوازایندســتمســایلبود.
عزیزانیازدســتمیروند.تنهاوغریبدرعمقزمینبهخاکســپردهمیشــوندوبســتگاندر حاال

سوگشاندرمجلسیجمعنمیشوند.
کداممســیرپا کند.چهبهدســتآوردهوچهازدســتدادهاســت.در الزماســتبشــرباخودخلوت
کردهاســت؟رنجهاهممیتوانندنوباشــند. گذاشــتهودلبســتگیووابســتگیاشراچگونهتعریف
کاوید.ازوظایفهاللاحمرآرامساختنروانبشرازرنجاست.درباره اینرنجنورابایددرسالنو
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کارکناندربخشهای کاررانیزاعضاوداوطلبانو کاریعملیاتیواجراییاست.این بهبودزخم
مختلفمخصوصادرحوزههایدرمانبهعهدهدارندوانصافازحماتزیادیرانیزمتحملشدهاند.
سعیشانمشکور.امارنجراکهباروحوروانارتباطداردچگونهبایدزدود؟البتهکههررنجموهبتی
اســتبرایســاختهشــدنورشــد،چنانکهدرتمریناتســختبرایآمادهســازیجســموجاندر
رشــتههایمختلفبهچنینتمارینســختیتندرمیدهندلکناینرنججمعیدرصورتیجامعه

گاهانهباآنمواجهشود.خوبآنرابفهمد. کهجامعهآ مارااعتالمیبخشد
اینرنجبزرگتریننیرویســازندهانســجاموخواســتملیاســت.بزرگترینقلعههمدلیرامیسازد.
گراز مفهوممخدوششــدهدلهایهمراهرادوبارهترمیممیکند.اینرنجمیتواندمقدسباشــدا
کهمهرنامداشتهباشد.مهرزیربنایساختهرجامعهایاست.مهریعنی آنفرزندیبهدنیابیاید

کنیدبهصبربهحق. هواییکدیگرراداشتهباشید.یعنییکدیگرراتوصیه
ایــنرنــجفرصــتکوتــاهرایــادآوریمیکنــدوبیمقــداریبســیاریازتالشهــاوخواســتههاراهویدا

کوتاهاستوشیشهعمرحقاشکستنیودرمعرضهزارسنگبال. میسازد.عمرحقا
کــهایــنویــروسبتواندکشــورراازبیماریهــایحــرصوطمــعوخودبینــیرهــاســازد.عیــوب امیــد

کند. کشوررانمایانسازدوعزممدیرانراراسخ ساختارهایرسمیواداری



نـوروز سـال 1399 جلـوه خاصـی  بـه  كـرم)ص(  ا مبعـث حضـرت رسـول 
بخشـیده اسـت. قسـمت اول »مهـر و مـاه« به همین مناسـبت بـه موضوع 
مبعـث حضـرت ختمـی مرتبـت اختصـاص یافتـه اسـت. مـروری بـر بیانات 
رهبـر معظـم انقـاب دربـاره بعثـت و اهـداف آن، بعثـت پیامبـر و معنـای 
كام امـام خمینـی)ره( مقاله هـای  زندگـی و نگاهـی بـه معنـای بعثـت در 
ایـن بخـش هسـتند. چنـد گفتگـو نیـز در همیـن قسـمت برای شـما تـدارك 
گفتگـو بـا نویسـنده  دیـده شـده اسـت از جملـه؛ سـبک زندگـی ایمانـی در 
كتـاب »سـیره نبـوی، منطـق عملـی«، بررسـی اهـداف بعثـت پیامبـر)ص( 
كرمانـی و مفهـوم  گفتگـو بـا حجت االسـام و المسـلمین دكتـر حجتـی  در 

گفتگـو بـا دكتـر دینانـی.  بعثـت و برانگیختگـی در 

راهــــــــبرد
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عید برانگیختگی برای زدودن رنج های بشر

بعثت، بهار انسانیت است

راهی برای نجات جهان
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راهــــــــبرد

 دوره جدید

ّییــَنَرســواًل؛َوَلَقد ــذیَبَعَثِفــیااُلّمِ
َ
َبَعَثفیِهــمَرســواًل؛ُهَواّل

ٍةَرســواًل؛نکتهمهّمیاســت:»َبعث«اســت، ُاّمَ َبَعثنافــیُکّلِ
برانگیختناســت،یکحرکــتمعمولِیدرسآموزنیســت.
پیغمبریکــهدرجامعهایظهــورمیکند،فقطایننیســت
ُمُهُم کهآمدهتایکچیزهاییرابهمــردمیادبدهد؛بله،»ُیَعّلِ
الِکتــاَبَوالِحکَمــة«هســت،»ُیَزّکیِهــم«هســتاّمــاهمــه
اینهــادرقالبیکبعثتاســت،درقالبیــکحرکتعظیم
اســت.بعثتیعنــیبرانگیختگی.جهتایــنبرانگیختگی
چیست؟َسمتوســویاینبرانگیختگیچیست؟َسمتو
ســوعبارتاســتازهمانکهدرخودقرآنبازمکّررذکرشــده
َاِناعُبــُدوااهلَلَواجَتِنُبوا ٍةَرســواًل ُاّمَ اســت:َوَلَقدَبَعثنافیُکّلِ
الّطاغــوت؛اّواًلعبودّیــتخدا،یعنــیچهارچوبحیــاترادر
خدمتاوامرالهیونواهیالهیقــراردادن؛و]ثانیًا[اجتناب
ازطاغوت.طاغوتکیســت؟همهظالمان،همهپادشاهان
خبیث،درمثلامروزیهمهرؤســایجمهورمثلاینهایی
کــهامــروزدرآمریــکاودربعضــیازکشــورهایدیگــرهســتند
-اینهــاهمــانطواغیتانــد-معنــایاجتنــابازطواغیــت

در آسـتانه  سـالروز بعثـت پیامبـر عظیم الشـأن اسـام،  حضـرت محمـد)ص( 
گلچینـی از بیانـات حضـرت آیـت اهلل خامنـه ای را در این بـاره می خوانیـم. 

عید برانگیختگی
برای زدودن رنج های بشر

مروری بر بیانات رهبر معظم انقالب درباره بعثت و اهداف آن

     عبودیت الهی و اجتناب از طاغوت 
درمسئلهمبعثیکنکتهایوجودداردوآن،ایناستکهازارسالرسل،فرستادن
پیامبــران-کهبــرایهدایتبشــراســت-درقرآنمکــّرردرمکّررتعبیرشــدهاســتبــهبعثت،
اهلُلَعَلــیالُمؤِمنیَنِاذ برانگیختن؛ارســالرســلرادرقرآنتعبیــرمیکندبــه»َبعث«؛َلَقــدَمــّنَ



راهــــــــبرد

9 مشاره  18     فروردین 99
 دوره جدید

ایــننیســتکــهدامنــتراازآنهــادورکنتــاآلودهنشــوی؛
معنایــشایناســتکهیــکخّطــیدرمقابــلخــّطتوحیدو
خّطعبودّیتالهیوجودداردوآن،خّططاغوتاســت.کفر
بهطاغوت،همــراهومالزمبــاایمانباهللاســت؛این،جهت

بعثتانبیااست.

     بشریت، محتاج هدایت پیامبر)ص( است
خورشیدفروزانیکهدردورانجهلوفریِبجاهلّیت،طلوع
نیا کردوجهانراروشنکرد؛بهتعبیرامیرالمؤمنین)ع(:َوالّدُ
کاِســَفُةالّنوِرظاِهَرُةالُغرور؛حقیقتقضّیههمیناست؛دنیا،
درتاریکــِیجهــلوفریــبفــرورفتــهبــود،درآندورانــیکــه
پروردگارعالمایننوررابهبشــرّیتاهدافرمودوعطافرمود.
امروزجســممبــارکپیغمبردرمیــانمانیســتلکن»َارَســَلُه
گر ِبالُهدیَودیِنالَحّق«؛دیناو،هدایتاوهمراهمااست.ا
گرمشــمولاینتعبیرقرآنیباشــیم ازایننورتبعّیتکنیم،ا
نــِزَلَمَعُه«،آنوقــتنتیجهاشاین

ُ
ذیأ

َ
َبُعــواالّنوَراّل که»َواّتَ

اســتکه»ُاولئَکُهــُمالُمفِلحــون«؛تبعّیــتازهدایتالهی

ونــوریکــهاوآورد-کــهایــننور،قــرآناســتوقــرآنکتاب
هدایــتوکتــابنــوراســت-تبعّیــتازایــنهدیــهالهــیبه
کرمبهبشــرّیت،موجبایناستکهفالحو وســیلهپیغمبرا

رستگاریبهبشرعطابشودوعنایتبشود.
بشــردنبالفــالحاســت،دنبــالرســتگاریاســت.گرفتاری
بشــرّیتازآغــازتاامــروز،عبارتاســتازنبــودعدالــت،نبود
رحمت،نبودهدایت.گمراهیهایگوناگونبشر،زندگیرا
برآنهادشوارکردهاســت.امروزهمبشرّیت،محتاجهمان
سرچشمهنوراست؛امروزهمبشــرّیت،محتاجایناستکه
کرم-کــهدعوتحقاســت،دعــوتصدق بهدعــوتنبــّیا
گربشــربهاین اســت،دعوترحمتاســت-پاســخبگوید؛ا
مرحلــهازبلوغفکریبرســدکــهبهدعــوتنبّیمکّرماســالم
پاســخبدهد،گرفتاریهایبشــربرطــرفخواهدشــد.امروز
همحضورقدرتهــاوظلِمناشــیازبیباکیوتهــّورآنهادر
َاعمالمجرمانه،موجبشدهاستدنیامثلآنروز»کاِسَفُة
الّنــور«و»ظاِهــَرُةالُغرور«باشــد؛امروزهممتأّســفانهبشــرّیت
گرفتاراســت.اینگرفتاری،مخصوصدنیایاسالمنیست
کهازاســالمدورماندهاســت،]بلکه[همهبشــرّیتگرفتارند؛
آنکشورهاییهمکهبظاهرازپیشــرفتتمّدنیوزرقوبرق
گرفتــاری، ایــن گرفتارنــد؛ بشــّدت برخوردارنــد، دنیایــی
ناشــیازجهــلاســت،ناشــیازفریــباســت،ناشــیازنبــود
عدالتاست؛واســالمپاســخگویهمهاینهااست،اسالم
تضمینکنندهفالحورســتگاریمّلتهااست؛مامسلمانها

بایدایندرسرابگیریم.

     بدون مبارزه با ظالمان، حق پیش نمی رود
دربعثــتآنچــهلــّبمطلــباســتعبــارتاســتازتوحیــد؛
توحیدیعنــیعبودّیتخــدایمتعالبهصــورتانحصاری؛
یعنیهواها،هوسها،شهوتها،غضبهابرزندگیانسان
کــمنباشــد؛یعنــیدیکتاتوریهــا،اســتبدادها،منّیتهــا حا
ادارهکننــدهزندگــیانســاننباشــند؛منشــأمدیرّیــتزندگــی
انســانعبارتباشــدازعلمالهیوقدرتالهیورحمتالهی
وفیــضالهــیوهدایتالهــی؛اینمعنــایتوحیداســت.در
درجهاّولهمهآنکســانیکهبامنّیتخود،بــاتکّبرخود،با
اســتبدادخود،باظلمخودمیخواهندبرامورجامعهبشــری
وجوامعبشــریتســّلطپیداکنند،باشــعارتوحیــدعقبزده
ا َعُدّوً َنِبّیٍ میشوند،لذادشمنیمیکنند.َوَکٰذِلَکَجَعلناِلُکّلِ
یوحــیَبعُضُهمِإلــیَبعــٍضُزخُرَف َشــیاطیَناإِلنــِسَوالِجــّنِ
الَقوِلُغروًرا؛همهپیغمبرانباصاحبانزروزور،بامستبّدان
عالم،بازورگویانعالم،بافراعنهعالمروبهروشدند،مواجه
شدندوباآنهامبارزهکردند.بدونمبارزهحق،باطلمجبور
بــهعقبنشــینینمیشــود.اینکــهبشــرّیتروزبــهروزازاّول
تاریخبشــرتاامروزبــهمعارفالهــینزدیکشــدهونزدیکتر
شدهاست،بهخاطرمبارزهاست؛چونحقبایدمبارزهکند.
ذیــَنَکَفــرواُیقاِتلوَن

َ
ذیــَنآَمنــواُیقاِتلوَنفــیَســبیِلاهلِلَواّل

َ
اّل

فیَســبیِلالّطاغوِت؛بدونمبارزهبامســتبّدانوزورگویانو
بدخواهانبشروظالمینوســتمگراننمیشودحقراپیش
برد؛مبارزهالزماســتوپیغمبراناینکارراکردند؛وتوحید،

متضّمنکّلّیاتواصولوخطوطاصلیاینمبارزهاست.

در بعثت آنچه 
لّب مطلب 

است عبارت 
است از توحید؛ 

توحید یعنی 
عبودّیت خدای 
متعال به صورت 
انحصاری؛ یعنی 
هواها، هوس ها، 

شهوت ها، 
غضب ها بر زندگی 

انسان حاکم 
نباشد؛ یعنی 

دیکتاتوری ها، 
استبدادها، منّیتها 
اداره کننده زندگی 

انسان نباشند
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     مبعوث شدن در دنیای تاریک
اهّمّیتعیدمبعثدرایناســتکهدراینبعثتــیکهاّتفاق
افتــاد،رابطــهجدیدبیــنخــداوَخلــق،برنامهجدیــدتحّول
جوامــعبشــریوانســانهاکــهدراینبعثــتوجودداشــت،
زندهاســت.ایــنبعثــت،اینبرنامــه،ایــنتحــّول،درهمه
ادوار،درهمهاحــوال،درهمهنقاطجغرافیاییعالم،بالقّوه
توانایِیایــنراداردکهزندگیانســانهاراهمچنانکهدرآن
دورهدگرگونکردبهَسمتنیکیوفالحوسعادت،امروزهم

دگرگونکند؛اهّمّیتبعثتدرایناست.
کــه آنوقتــی میفرمایــد: )ســالماهللعلیه( امیرالمؤمنیــن
کــرمرامبعوثبه پیغمبــرمبعوثشــدوخــدایمتعالنبــّیا
نیــاکاِســَفُةالّنــوِرظاِهَرُة رســالتکرد،دنیاتاریــکبــود؛َوالّدُ
الُغــرور؛جهــانبشــرّیتدرتاریکیبود،مشــحونوسرشــاراز
غروربود.غــروریعنیفریبنْفس؛انســانخــودشرادریک
وضعیتصّورکندوتوّهمکند،ودرواقعاینجورنباشد؛دنیا
دریکچنینوضعیبود.قرآنهمفلســفهوحــیالهیرااین
ور؛بشــرّیترااز ُلماِتِاَلیالّنُ قرارمیدهد:ِلُیخِرَجُکــمِمَنالّظُ

ظلماتخارجکند،واردنورکند.
ظلمــاتآندورهتــاحــدودزیــادیدرتاریــخمنعکساســت؛
چــهدرخــودمحیــطجزیرهالعــربومّکــهوآنحولوحــوش
کــهخرافــهبــود،جهــلبــود،بیرحمــیبــود،خشــونتبود،
بیعدالتیبــود،زورگویــیبود،زندگیپســتبود،گرســنگی
گر[نــگاهکنیدبه بود؛وچهدردنیــایمتمّدنآنروز.شــما]ا
دونقطــهاساســیتمــّدنبــزرِگآنروز،یعنــیایــراِنآنروزو
روم،ایــنتاریکــیوظلمــترادرآنجاهممشــاهدهمیکنید.
درایــندوامپراتوریهمخرافاتبــود،ظلماتبود،تبعیض
بود،بیعدالتیبود،بیرحمینسبتبهضعفابود.درایران
پادشاهیکهبهنامعدالتمعروفاست-همینانوشیروانی
کهمعروفبهعادلاســت-دریکروزچندینهزارانســانرا
بهقتلرســاندبــهعنواناینکــهاینهــامثاًلمزدکیهســتند،
دیندیگریدارند؛چندهــزارنفررادریــکروزازبینبرد؛این
یــکنمونــهاســت.درامپراتــوریروم،پادشــاه-ایــنِنــرون
معروف-مادرشراکشــت،همســرشراکشت،شــهرراآتش
نیاکاِسَفُةالّنوِرظاِهَرُةالُغرور.]پس

ّ
زد.اینجوریبودند:َوالُد

اینهــا[مخصوصجزیرةالعــربنبود؛همهدنیــااینجوری
بود.دریکچنینشرایطیخورشیداسالمطلوعکرد.

دعوتاسالم،دعوتبهنوراست؛یعنیدعوتبهعلماست،
دعوتبــهانصافاســت،دعــوتبــهمحّبتاســت،دعوت
بهوحدتاســت،دعــوتبهعدالتاســت؛درزندگــیجوامع

بشریاینهاهمهنورانّیتاست،اینهاهمهنوراست.

     اشتیاق برای هدایت و سعادت بشریت
حقیقتًاامروزبشــرّیتازهمیشــهمحتاجتراســتبــرایفهم
کردنمعنــایبعثــتوحقیقتبعثــت.قــرآنکریمایــنآیه
م شــریفه»َلَقدجآَءُکمَرســوٌلِمنَانُفِســُکمِعزیٌزَعَلیِهمــاَعِنّتُ
َحریــٌصَعَلیُکــم«راخطــاببــههمهبشــرّیتفرمودهاســت
کهِفقــرهآخــر]آن[»ِبالُمؤِمنیــَنَرءوٌفَرحیم«اســت.اّمارنج
بشــرّیت،مشــکالتزندگــیانســانهاوجوامعبشــریگران
استبرجانمبارکپیغمبراســالم،َحریٌصَعَلیُکم؛مشتاق

هدایتآنهاومشــتاقســعادتآنهااســت.بعثتبرایهمه
انســانهااســت.بعدهمدردنبالههمینآیهدلداریقرآن
ِالَهِااّل واَفُقلَحسِبَیاهلُلآل

َ
کرمجالباست:َفِانَتَوّل بهپیامبرا

الَعرِشالَعظیم؛خطاببهبشرّیت، لُتَوُهَوَرّبُ
َ
ُهَوَعَلیِهَتَوّک

درراهصــالحواصــالحبشــرّیتگامبــرداروبــهخــدایواحــِد
احدتوّکلکن؛همهچیزدســتاواستوســّنتهایالهیدر
خدمتاینحرکتاســت.امــروزمابهمعنــایبعثتاحتیاج

داریم؛بشرّیتاحتیاجدارد،بخصوصاّمتاسالمی.

     علل بعثت در بیان امیرالمؤمنین)ع(
عیدمبعــثعیــدبرانگیختگــیبــرایزدودنرنجهایبشــر
اســت؛بنابراینحقیقتًاعیداســت.رنجهایعمدهبشــرکه
درطولتاریخادامهداشــتهاســتوامــروزهمایــنرنجهابه
گــونادامــهدارد،بندگــیغیرخدا،اســتقرار شــکلهایگونا
ظلــموبیعدالتی،شــکافمیــانطبقــاتمــردم،رنجهای
رنجهــای اینهــا اســت؛ زورگویــان زورگویــی و فرودســتان
همیشهبشــراســت.اینچیزهاباانگیزههایفاســدومفسد
قدرتمنداِنزورگوهموارهبربشــرتحمیلشــدهاســت؛بعثت
بــرایزدودنایــنرنجهــااســت.درواقــعروزمبعــث،روز
رجوعبهفطرتالهیاســت؛چــونهمهاینرنجهــاودردها
ونابســامانیهادرفطــرتالهــیکــهدرنهــادبشــربــهودیعه
گذاشــتهشــدهاســت،مردوداعالمشــده.فطرتالهــیبرای
بشــرطرفداریازحق،طــرفداریازعدلوطــرفداریاز

مجاهدتدرراهمظلوماناست؛اینفطرتانسانیاست.
امیرالمؤمنیــندربــارهعّلــتبعثــتپیامبــران،جملــهایدر
نهجالبالغهشــریفداردکهخیلیبایــددربــارهآنتأّملکرد؛
میفرماید:ِلَیســَتأُدوُهممیثاَقِفطَرِته؛پیامبرانانسانهارا
وادارمیکننــدبهاینکــهآنمعاهدهفطریراکهدرنهادبشــر
نهادهشــدهاســتعملکنند،اعترافکنندبــهآنمعاهده؛
خدایمتعالازبشــرخواســتهاســتکهآزادباشــد،باعدالت
زندگیکنــد،باصــالحزندگیکنــد،بندگــیغیرخــدارانکند.
ِنعَمِته؛نعمت روُهمَمنِســّیَ ِلَیســَتأُدوُهممیثاَقِفطَرِتِهَوُیَذّکِ
فراموششــدهرابــهیــادانســانهابیاورند؛ایــننعمتهای
الهــی.مــاازنعمــتوجــود،نعمــتســالمت،نعمــتِخــرد،
نعمتُخلقّیــاتنیکوییکهخدایمتعالدرنهادانســانبه
ودیعهگذاشتهاستغفلتمیکنیم؛بشــرفراموشمیکند؛
 روُهمَمنِسّیَ پیامبراناینرابهیادانســانهامیآورند.َوُیَذّکِ
بلیــغ؛حّجــترابرمــردمتمام ِنعَمِتــهَوَیحَتّجــواَعَلیِهــمِبالّتَ
کنند،سخنحقرابهگوشآنهابرســانند،حقیقترابرای
آنهاآشکارکنند؛تبیین،بیان،مهمترینوظیفهپیغمبران
است.دشمنانپیغمبرانازجهلهاوپردهپوشیهااستفاده
میکننــد،ازپوشــشنفــاقاســتفادهمیکننــد؛پیغمبــران
پوششجهلونفاقرامیدرند.َوُیثیُرواَلُهمَدفاِئَنالُعقول؛
گنجینهِخــردرابرایبشــربازگشــاییکنند؛پیغمبــرانبرای
اینآمدندکهانســانهارابهتعّقلوادارکنند،بهاندیشیدن
وادارکنند،بهفکــرکردنوادارکننــد؛ببینیدچههدفهای
بزرگیاســت؛]اهداف[بعثتاینهااســت.امروزبشــرچقدر
احتیــاجدارد!بعدهــمکــهبازگشــاییگنجینههایِخــرددر
انســانهاانجامگرفت،َوُیُروُهــمءایاِتالَمقِدَرة؛عقلبشــر

عید مبعث عید 
برانگیختگی برای 

زدودن رنج های 
بشر است؛ 

 
ً
بنابراین حقیقتا

عید است. 
رنج های عمده 
بشر که در طول 

یخ ادامه داشته  تار
است و امروز 

هم این رنج ها 
به شکل های 

گون ادامه  گونا
دارد، بندگی غیر 

خدا، استقرار ظلم 
و بی عدالتی، 
شکاف میان 

طبقات مردم، 
رنجهای فرودستان 

یی  و زورگو
یان است زورگو
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راهدایتکنندبهسمتتوحید،بهسمتآیاتالهی،وآیات
قــدرتپــروردگاررادرمقابــلچشــمآنهاقــراربدهنــد.عقِل
هدایتنشــده،بدونهدایــتپیامبــراننمیتواندحقیقت
راآنچنــانکههســتدریابد؛پیامبراندســتِخردانســانی
رامیگیرنــد،اوراراهنمایــیمیکنندوبــاتوانیکهخــدادراو
قراردادهاســت،اینراهدشــوارزندگیراِطیمیکند،حقایق
عالمرابرایانســانآشــکارمیکند.قــدرتِخــرد،ِخردورزی
درانســانمهماســتاّماباهدایتالهی،بادســتگیریخدا.

خب،اینهابعثتاست.

     احتیاج امروز بشریت به تفکر و تهذیِب اخالق
بعثــتدارایابعــادوجهاتیاســت.رشــتههاینــوریکهاز
اینحادثهبربشــریتتابیدهاســت،یکیدوتانیست؛لیکن
امروزبشــریتبهدوجریانناشــیازبعثتنیازتامدارد:یکی
برانگیختهشدنفکرواندیشهاست،ویکیتهذیباخالق.
گرایندوتأمینشــد،خواســتههایدیرینبشــریتتأمین ا
خواهدشد؛عدالتتأمینخواهدشد،سعادتتأمینخواهد
شــد،رفاهدنیاتأمینخواهدشــد.مشــکلاساســیدرایندو

بخشاست.
فرمــود:»بعثــتالتّمممــکارماالخــالق«.یــادرقــرآنفرمود:
منهمیتلــواعلیهمءایاته »هواّلذیبعــثفیاالّمّیینرســوال
ویزّکیهــم«.بعــدازتزکیــهاســتکــهمیفرمایــد:»ویعّلمهــم
الکتابوالحکمة«.اینیکهدفواالســت؛تزکیهنفوس،
کردناخالقبشــری،نجاتدادنانســان تطهیردلها،واال
و اخالقــی اخالقــیوضعفهــای گرفتاریهــای مزبلــه از

شهواتنفسانی.این،یکمقصدویکهدف.
آنمسئلهتفکرهممسئلهاساسیومهمیاست؛مخصوص
پیغمبرماهمنیســت؛همهپیامبرانمبعوثشدندتادربشر
نیرویخردرا،نیرویتفکررااحیاءکننــد.امیرالمؤمنین)ع(
درخطبهنهجالبالغهمیفرماید:»لیستأدوهممیثاقفطرته
ویذّکروهــممنســّینعمتــه...ویثیروالهــمدفائــنالعقول«؛
پیغمبرانمبعوثشدندتادفینههاوگنجینههایخردرادر

دلوباطنانسانهابرآشوبند،آنهارااستخراجکنند.
ماآحــادبشــر،بــرایاندیشــیدن،اســتعدادعظیمــیدرخود
نهفتهداریم.وقتیفکرنمیکنیم،وقتیمطالعهنمیکنیم،
وقتیدرآیــاتالهیتدبرنمیکنیــم،وقتیدرتاریــخخود،در
گونیکهبرایبشــریتپیش گذشــتهخود،درقضایایگونا
آمــدهاســت،درگرفتاریهــایگذشــته،درعوامــلپیروزی
بزرگبرایملتهــا،تدبــرنمیکنیــم،ازآنگنجینهمعنوی
کهخدادرماقراردادهاســت،محروممیمانیم؛»ویذّکروهم
منســّینعمته...ویثیروالهــمدفائنالعقول«.امروزبشــربه

ایندو،احتیاجدارد.

     ایستادگی پیغمبر)ص(؛ عامل پی ریزی جامعه نبوی
اینزندگینبیمکرماســت،آندورانکودکیاشاست،آن
دورانجوانــیاشاســت،قبلازبعثــت.امانــتاوبهجوری
اســتکههمــهقریــشوهمــهعربــیکــهاورامیشــناختند،
بــهاولقب»امیــن«دادنــد.انصافاونســبتبهافــرادونگاه
عادالنهاونســبتبهافرادجوریاســتکهوقتیمیخواهند

حجراالســودرابهجــایخــودنصبکننــد،وطوائــفعرب،
قبائلعربباهممناقشــهدارند،نــزاعدارنــد،اورابهعنوان
َحکــمقــرارمیدهنــد؛درحالــیکهیــکجوانــیاســت.این
کــههمــه نشــاندهندهنــگاهمنصفانــهاوبــههمــهاســت
ایــنرامیدانســتند.اوراصــادقمیدانســتند،اوراامیــن
میدانســتند.ایــندورانجوانیاشاســت.بعدهــمدوران
بعثــت؛آنازخودگذشــتگی،آنمجاهــدت،آنایســتادگی.
همهبشــِرآنروزکهبــااومواجهبودنــدودرمقابــلاوبودند،
نقطهمقابــلاوحرکــتمیکردنــدوضدیــتبــااومیکردند.
اینهمهفشار،اینســیزدهساِلمکه،چهســالهایسختی
بــود؛پیغمبــرایســتادوایســتادناومســلمانهایمقــاومو
مســتحکمیبــهوجــودآوردکــههیــچفشــاریرویآنهــااثــر
نمیکرد.اینهادرساســتبرایما.بعدهــمجامعهمدنیرا
تشکیلداد،دهسالبیشــترهمحکومتنکرد.اماپیریزی
یکبنائیراکردکهدرطولقرنهایمتمادی،قلهبشریت
پیشــرفت در معنــوی، پیشــرفت در تمــدن، در علــم، در
اخالقی،درثــروت،همینجامعهبــود؛جامعهایکهپیغمبر

طراحیکردهبودواوپیریزیکردهبود.

     بشارت دهنده زندگی آرام و همراه با عدالت
یکخواســتهمهــِمبــزرِگاساســِیدیگِربشــر،صلــحوامینت
وآرامــشاســت.انســانهابــرایزندگی،بــرایپــرورشفکر،
بــرایپیشــرفتعمــل،بــرایآســایشروان،احتیــاجدارنــد
بــهآرامــش،بــهمحیــطوفضــایامــنوآرام؛چــهدردرون
خودشــان،چهدرمحیطخانواده،چهدرمحیطجامعه،چه
درمحیطبینالملل.آرامشوامنیتوسالمتوصلح،یکیاز
خواستههایاساسیبشراست.اسالمپیامآورامنیتوصلحو
سالمتاســت.اینکهمابهتبعقرآنوباتعلیمقرآنمیگوئیم
اســالمدینفطرتاســت،یعنیایــن.آنراهیراکهاســالمدر
مقابلبشــرمیگذارد،راهفطرتاســت؛راهبــرآوردننیازهای
فطریانســاناســت.باایــنجامعیــت،باایــندقت،بــااین
کرمازســویپــروردگارعالــمبهوجود اهتمــام،بعثتپیغمبرا

آمدوفالحبشریترابهاووعدهومژدهداد؛»بشیراونذیرا«.
بشــارت،دردرجهاول،بشــارتبههمینزندگیآرام،زندگی
همراهباعدالت،زندگیمتناســبباساختبشــراست.البته
دنبالاینهم،بشارتثوابالهیاستکهمربوطبهزندگی
دائمانســاناســت.لذابعثتپیغمبــردرواقعبعثــترحمت
اســت.بااینبعثــت،رحمــتالهیشــاملحالبنــدگانخدا
شــد؛اینراه،جلویانســانهابازشــد؛عدالترامطرحکرد،
امنیتوسالمترامطرحکرد؛»قدجائکممناهللنوروکتاب
مبین.یهدیبهاهللمناّتبعرضوانهسبلالّسالمویخرجهم
مــنالّظلمــاتالــیالّنــور«.باایــندســتورها،بــاایــنتعالیم،
کرمراههایسالمترا،راههایامنیترابهانسانها پیغمبرا
نشــانداد.اینسبلســالم-راههایامان،راههایآرامش،
راههایامنیــت-مربوطبههمهمحیطهائیاســتکهبرای
انســاناهمیتدارد؛ازمحیــطدرونِیقلبیانســانبگیریدتا
محیطجامعه،محیطخانواده،محیطکسبوکار،محیط
زندگیجمعی،تامحیطبینالمللی.اینآنچیزیاســتکه

اسالمبهدنبالآناست.

بعثت پیغمبر در 
واقع بعثت رحمت 

است. با این 
بعثت، رحمت 

الهی شامل حال 
بندگان خدا شد؛ 

این راه، جلوی 
انسان ها باز شد؛ 
عدالت را مطرح 

کرد، امنیت و 
سالمت را مطرح 

کرد
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بـه مناسـبت فرا رسـیدن عید بزرگ مسـلمانان، بعثـت خاتم پیـام آوران الهی، 
حضـرت محمـد مصطفـی)ص( بـا نگاهـی متفـاوت بـر ایـن واقعـه عظیـم، 
گفتگویـی بـا دکتـر مصطفی دلشـاد تهرانی نویسـنده مجموعه کتاب »سـیره نبوی، 

منطـق عملـی« درخصـوص سـبک و روش زندگـی را می خوانیـم. 

بعثت
بهار انسانیت است

سبک زندگی ایمانی در گفتگو با
نویسنده كتاب »سیره نبوی، منطق عملی«

اهمیــت  بــه  توجــه  بــا 
فطــرت واحــد بشــر در 
و  ســو  یــک  از  اســام  نــگاه 
کتــاب  عمومــی  خطاب هــای 
تعبیراتــی  بــا  آن  آســمانی 
همچون »یــا ایها النــاس«، »یا 
 ُمباَرکًا َو 

َ
ذی ِبَبکة

َ
اِس َلّل

َ
َل َبْیٍت ُوِضَع ِللّن ّوَ

َ
بنی آدم«، »ِإّنَ أ

 َو 
ً
اِس َبشیرا

َ
 ِللّن

ً
ة

َّ
 کاف

َ
اّل ک ِإ ْرَسْلنا

َ
ُهدی ِلْلعاَلمین«، »َو ما أ

« و... که شامل تمامی انسان ها می شود، از سوی 
ً
َنذیرا

دیگر، آیا می توان بعثت نبی مکرم اســام)ص( را فصلی 
نو و در عین حال جامــع و کامل برای ارائه برترین ســبک 

کنون دانست؟ زندگِی مورد نیاز بشر از گذشته تا
گرامــی پیامبــر از تــا میکنــد توصیــه مــا بــه کریــم قــرآن
اســالم)ص(،الگــوبگیریــم:»َلَقــْدکاَنَلکــْمفــیَرُســوِلاهلِل
ْســَوٌةَحَســَنٌة«.امابایددیداینفرمایشقرآنکهمیفرماید

ُ
أ

کرم)ص(اســوهحســنهونمونهخوبیبرایانســان پیامبرا
بهشــمارمیآیدبهچــهمعناســت؟ابتــدابایدببینیــمپیامبر
گرامیاسالم)ص(برایچهآمدهاند؟پاسخمشخصاست،
برایاینکهانسانبهرشــدوتعالیشایســتهخوددستپیدا
کند.حالانسانچگونهمیتواندبهاینرشدوتعالیبرسد؟

جواب:باسبکزندگی.اماچهنوعسبکزندگی؟
واضحاســتکهخداوندمتعال،ســبکزندگــیپیامبر)ص(
رابهتریــنالگوبرایبشــرمعرفیمیکندواساســًاآنحضرت

برایارائههمانآمدهاست. ابوالفضل صالح صدر

     نویسنده:مصطفی دلشاد تهرانی 

     انتشارات:دریا
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کیدمیکند قرآنکریمبــاارائهنمونههایی،برایــنمطلبتأ
وبهمســلمینتوصیهمیکندکــهبایداّمتنمونهایباشــند
کْم کهبرایســایراممنیــزالگوقــرارگیرنــد:»َوکذِلــکَجَعْلنا
ُسوُلَعَلْیکْم اِسَوَیکوَنالّرَ ًةَوَسطًاِلَتکوُنواُشــَهداَءَعَلیالّنَ ّمَ

ُ
أ

َشــهیدًا«،یعنیشــماامــتمســلمانرابــرایدیگــران،امتی
الگوقراردادیــموپیامبررانیزبرایشــماالگوقــراردادیم.اما

متأسفانهمابهاینمطالبتوجهنکردهایم.
جالباینکــهآیهشــریفهدربیــنتمــاماصول،دســتبریک
اصلکلیدیومهمگذاشتهاســتوآناصلاعتدالومیانه
رویاســت،یعنیشــاخصهامتمســلمانمعتدلومیانهرو
گــرامتیبــهبزرگی بودنآنهاســت.حالشــماتصــورکنیدا
امتمسلمانچنینباشــدوبراســاسایمان،فطرتوعقل
خــود،مقّیــدبــهاصــلاعتــدالومیانــهرویباشــد،درایــن

صورتآیاعالمتغییرنخواهدکرد؟

ح شــود کــه با توجــه به  در اینجــا شــاید ایــن ســؤال مطر
تغییــر شــکل زندگــی و نیازهــای انســان معاصــر، چگونه 
سبک زندگی پیامبر گرامی اسام)ص( در 15 قرن پیش 

می تواند الگوی مناسبی برای بشر امروزی باشد؟
مطمئنًااشــکالوظواهرزندگیدرهرعصریتغییرمیکنند،
کــرم)ص(بایدالگــویبرتــرقرار امــاآنچــهاززندگــیپیامبــرا
کمبر گیــرد،اصــولکلــیوقواعــدعملــیثابتیاســتکــهحا
زندگیایشــاناســتنهدرجزئیاتوشــکلزندگیحضرت.
چنانکــهمــاوقتــیبــهزندگــیمعصومیــنعلیهــمالســالم
مینگریــممیبینیمکهتمامــیآنهادرزندگیخود،ســبک
گر واصولــیداشــتهاندکهبــراســاسآنزندگــیمیکردنــد.ا
چهظواهــرواشــکالتغییــرمیکننــداماهمگــیتابــعاصول
ثابتــیهســتند،ماننــداصــلحفــظاســتقالل،اصــلحفــظ
آزادی،اصلحفظعــّزتو...اصــولبایدحفظشــوندحتی
گــرظاهــروشــکلتغییــرکنــد.ایــناصــولچــونفطــریو ا
گرچــهظاهــرعوضشــده عقلــیهســتندتغییــرنمیکننــد،ا
باشــد.یعنیعدالــت،معنویــت،انســانیت،کرامــتوامثال
آنهاامورآســمانیاندوازجنساینمادیاتگــذرامانندآب
جــوینیســتند،اینصفــاتهمچــوننجــوموســتارههای

معنویاندبرآسمان،کههمیشگیوتغییرناپذیرند.
امــامهمایناســتمــابتوانیــمایــناصــولرابرامــورجاری
گــر15قــرنپیــش زندگــیخــودتطبیــقدهیــم.بنابرایــنا
پیامبراســالم)ص(اصولیرابنیانگذاشتوائمهماهمدر
250ســالامامتخودآنرااســتمراردادنــدوتبیینوترویج
کردنــد،بــهخاطــرتغییرناپذیــریایــناصــولاســت،حرف
همانحرفاســت،همچونماهکــههمانماهاســتحتی

پسازگذشتقرنها.

به نظر شــما کلیدی تریــن آمــوزه در ســیره و روش پیامبر 
کرم)ص( کــه از همــان ابتــدای بعثــت، موجــب جهانی  ا

سازی نظام توحیدی اسام شد، چه بود؟
وقتیازپیامبرگرامیاســالم)ص(ســؤالشــدکهشــمابرای
چهمبعــوثشــدهاید؟فرمودند:»اّنمــابعثُترحمــًة«.کلمه
انّماازادواتحصراســت،یعنیمنفقطبرایرحمتآمدم.

َرْحَمــًة
َ
ْرَســْلناکِإاّل

َ
چنانکــهقــرآنکریــممیفرمایــد:»َومــاأ

ِلْلعاَلمین«،یــااینکــهمیفرمایــد:»َفِبماَرْحَمــٍةِمــَناهلِلِلْنَت
ــواِمــْنَحْوِلک«پس ــاَغلیَظاْلَقْلــِباَلْنَفّضُ َلُهــْمَوَلْوکْنــَتَفّظً
اینرحمتکــهدرواقعهمانزیربنایســبکزندگیپیامبر
کــرم)ص(واســاسبعثــتایشــانمیباشــد،کلیدیترین ا

آموزهسیرهآنوجودمقدساست.
عالمبزرگیازاهلتســننبهنامقاضیعیــاضمتوفی544
قکتــابزیبایــیداردبــهاســم:»الشــفابــهتعریــفحقــوق
المصطفی«،اودرکتابخودخبریراازامیرمومنان)ع(نقل
کرم)ص(سؤالکردکه:یارسول میکندکهایشانازپیامبرا
اهللراهورسمشماچیست؟یعنیشماکارخودراباچهسنتی
أساسی«اساس پیشمیبری؟پیامبر)ص(فرمود:»الحّبُ
کارمــنمحبــتاســتورحمــت.آریپیامبــراســالم)ص(

اینگونههمهچیزرادگرگونکرد.
بنابرایــناســالمنبــوی،اســالمرحمانیاســتوایــنرحمت
کمبر دارایعوارضیاستکهدرواقعمبنایسایراصولحا
سبکزندگینبویراتشــکیلمیدهد،وتماماصولزندگی
پیامبراسالم)ص(ریشــهدرهمینرحمتدارد.یعنیاسالم
رحمانیمبتنیبــرحرمتنهادن،رفــق،مــدارا،کرامتو...
میباشــد،چراکهانســانهارانمیتوانباظلمیابیحرمتی
تغییرداد.شــماوقتیبهســیرهائمــهعلیهمالســالمبنگرید،
میبینیــدجواببــدیرابــاخوبیوپاســختنــدیرابــانرمی

میدادندوهمینمنشأتحولدرافرادمیشد.
گرگفتهشــدهکهبا پساســالم،دینرحمانیاســتوحتــیا
متجاوزشــّدتعمــلبهخــرجدهیــد،آنهمازبــابرحمت
اســت.واساســًاهندســههســتی،هندســهرحمــتاســتو
کْم خداوندمتعالبرخود،رحمترانگاشــتهاست:»کَتَبَرّبُ

ْحَمَة«. َعلیَنْفِسِهالّرَ

به نظر شــما بــرای همســو نمــودن زندگــی خود با ســبک 
زندگی نبوی، از کجا باید شروع کنیم؟

مابایدطبقدســتورقــرآنکریم،ازخودشــروعکنیــم،بدین
گرسبک معناکهمدامسبکزندگیخودرابررسینمائیموا
زندگــیخــودرابــراســاساصــولنبــویوعلــویپایهریــزی
کنیم،منشــأتحّولدرهمهخواهیمشــد.درغیراینصورت
اینمهم،تحققنمییابدچوناینکهمادائمًادنبالاصالح
عیــوبدیگرانباشــیم،عوارضــیرامتوجهخودمــامیکند،
یکیاینکهمــاازخودغافلمیشــویم،دیگراینکــهفرافکنی
میکنیــموســوماینکهدچــارخودشــیفتگیمیشــویمیعنی

میگوئیمحالکهدیگرانبدهستند،ماخوبهستیم.
اماآنچهکهمابایدانجاممیدادیموندادیم،ایناســتکه
کــرم)ص(رادرمنظرهمگانقــراردهیم.ولی ســیرهپیامبرا
بایدبــاظرافــتخاصــیاصــولوقواعــدازظواهرواشــکالو
جزئیاتجداشوند،بندهدرمجموعه»ســیرهنبوی،منطق
کرم)ص(راجســتجو علمی«اصولیازســبکزندگیپیامبرا
کــردمکــهدرحوزههــایمختلــفمــوردبررســیقــرارگرفتــه
اســت.ازجملهحوزهمدیریت،سیاســت،خانواده،اقتصاد؛
ودرهرحوزهاصولیرااســتنباطکــردهاموازمیانایناصول
کیدکردهاموآنانرااصولمشــترک نیزبر10اصلکلیــدیتأ

 اسالم نبوی، 
اسالم رحمانی 

است و این 
رحمت دارای 

عوارضی است 
که در واقع مبنای 
کم  سایر اصول حا

بر سبک زندگی 
نبوی را تشکیل 
می دهد، و تمام 

اصول زندگی 
پیامبر اسالم)ص( 

یشه در همین  ر
رحمت دارد. یعنی 

اسالم رحمانی 
مبتنی بر حرمت 

نهادن، رفق، 
مدارا، کرامت و... 

می باشد
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کمبرزندگیتمامیانسانهاتلقینمودهام. حا
گرتمامیانســانهابراســاسایــن10اصلوبه بهنظربندها
عبارتیدیگر10فرمانعملنمایند،همگاناعمازمسلمان
وغیرمسلمانآناصولرابهعنواناصولیمشترکوکلیدی
خواهندپذیرفت.بندهدرکتاب»رخســارهخورشید«نیزاین
اصولرابااســتنادبــهفرمایشــاتامیرالمؤمنیــن)ع(درنهج
گــونفــردیواجتماعــیمــورد البالغــه،درحوزههــایگونا
بررســیقــراردادهام.ایــن10مــوردممکــناســتدرشــکلو
ظاهر،تابععرفهایگوناگونوجزئیاتمختلفباشد،اما
دراصلومبناثابتومشترکهستند.ایناصولعبارتنداز:

1.اصلمرزبانی،حریمداریوپرواپیشگی
2.اصلکیفیتاستخداموسیله

3.اصلاعتدالومیانهروی
4.اصلپارسایی

5.اصلتکریم
6.اصلپاسداشتحقوق

7.اصلرفقومدارا
8.اصلصراحتوصداقت

9.اصلپایبندیبهعهدوپیمان
10.اصلعدالت

حالکاریکــهمابایدبکنیمایناســتکه،ایناصــولرادر
حوزههایمختلــفزندگینشــاندهیم.بهعنــواننمونه،
اصــلصراحــتوصداقــترادرزندگــیفــردی،سیاســی،
اقتصــادی،خانوادگــیوغیــرهتطبیــقدهیــم.درواقــعاین
اصول،مــواردیهســتندکــهخداوندمتعالــیدرقــرآنکریم
آنرابــهعنــوانخمیرمایــهوپایــهنمونــهبــودنوالگــوقــرار
گرفتــنپیامبرشبــرایدیگرانمعرفــینمودهاســت.مانند
اصلپایبندیبهعهــدوپیمانکهامیرالمؤمنین)ع(اشــاره
میفرمایدکهایناصلحتیدرعصرجاهلیتنیزموردقبول
کــهایــناصــول،مشــترکوعقالنیو همــهبــودهاســت.چرا

فطرتی،وموردقبولتمامبشریتهستند.

 لطفًا بفرماییــد راهکار نهادینه کردن ســبک زندگی نبوی 
در جامعه بشری چیست؟

متأســفانهماتنهامیگوئیمولیعملنمیکنیــم.درصورتی
کهچنینســیرهایبایدتبدیلشــودبهســبکزندگــیبرای
همــهانســانهانــهصرفــًاقصههــاوداســتانهایباشــدکه
محــدودهآنتنهــابهکتابهــاختممیشــود.وایــنکارهم
نیازبهســازوکاردارد،بــهعنوانمثاًل،بــرایاصلصراحتو
صداقت،سازوکارفراهمشودوبرایآندرمدیریت،قانون
گرمدیــرارشــدیدروغگفت،عزلشــود. تصویبشــودکــها
همانطورکهامامراحل)ره(درمبحثوالیتفقیهجملهای
گــرولیفقیــهدروغبگوید،ازوالیتســاقطاســت. دارندکها
گر خب،آیانمیشودبههمینصورت،قانونیوضعکردکها
مدیرانارشــدبهمردمدروغبگویند،عزلوبرکنارشــوند؟آیا
نمیتوانبرصراحــتوصداقتنظــارتکــرد؟آری،اماباید

برایآنراهکاراجراییطراحیکرد.
بهنظربندهبایدســهکارانجــامداد:اول،آمــوزشوتربیت،
افــرادبایدآمــوزشببیننــدوتربیــتشــوند.نظامآموزشــیو

تربیتیمابایدایــنمطالبراجّدیبگیــرد،دیندارییعنی
چه؟یعنیهمانپیرویازســبکزندگیمعصــوم،پسباید
برایدیندارنمودنمردم،ســبکزندگــیمعصومینعلیهم

السالمرابهآنانآموزشداد.
دوم،قانونگذاری،یعنیبایدبراســاسســبکزندگینبوی
وامامانمعصومعلیهمالســالم،قوانینمناســبوضعکرد.
ســوم،نظــارتوپیگیــری،کــهتحقــقواســتمرارآنرارصد

کنیمتابعدازچندسالنتیجهآنراببینیم.

به نظر شما بهترین وسیله برای تبلیغ سبک ناب زندگی 
نبوی در دنیای امروز چیست؟

یکیازبهترینبسترهایاجرانمودنآنسهامریعنیآموزش
وتربیت،قانونگذاری،ونظــارتوپیگیری،فضایمجازی
میباشــد،یعنیقبلازاینکهدولتهابخواهندبیایندســراغ
آنتاعملیاتیشــود،بایدفعاالنفرهنگــیدرفضایمجازی
واردعملشــوند.بــهعنواننمونــه،اصلپاسداشــتحقوق
طبیعتکــهدرآموزههــایدینیبهآنپرداختهشــدهاســت.
گرزمانقیامتفرارسیدوشمادردستان پیامبر)ص(فرمود:ا
گــرمیتوانیدبرخیزیدوآننهــالرابکارید خودنهالیدارید،ا
قبلازآنکهقیامتبرپاشــود.خب،اینیکنمونهاســت.آیا
مانمیتوانیمدررسانههایخودموجیبهراهبیندازیمبرای

همینیکاصلکهموردقبولهمگاناست؟
بنــدهپیشــنهادمیکنــم،آن10اصلیادشــدهویاهــراصول
دیگریکــهمبتنــیبــرســبکزندگــینبــویمیباشــندرادر
فضایمجازیموردسرمایهگذاریقراردهیم:برایتبیین
کارگاههــایآموزشــیتشــکیلدهیــم، وجــاانداختــنآن،
همایشهــاوســمینارهایمفیــدومؤثربرگــزارکنیــمیاحتی
جنبشراهبیندازیــم.مثاًلجنبشحریــمداری،بهاینمعنا
کهدرفضایمجــازیبرایایــناصلفریادبزنیــموبگوئیم
ایکســانیکهبهدنبالاینهســتیدکهحرمتانسانپاس
داشــتهشــود،بیاییــدببینیــدکــهحرمتبشــرلگدمالشــده
اســت،بیاییدحریــمداریکنیــم،وبهکســیاجــازهندهیم

حریمدیگریرابشکند.
امیرالمؤمنیــن)ع(یــکاســتغفارزیبــاولطیفــیدارنــدکــهبه
خداوندمتعــالعــرضمیکنــد:خدایــامــراببخشازگوشــه
چشمنارواییکهممکناستبهکســیکردهباشمویااینکه
ازدهانملفظیهرچندکوچکخارجشــدهباشــدکهکسیرا
آزرده.امیرمومنان)ع(میفرماید:مســلمانکســیاســتکه
گرمسلمانبه دیگرانازدستویادهاناونرنجیدهباشند.ا
کســیهمغضبکندویادرمقابلشبایســتدبرایایناست
کهاورادوســتدارد.چراکهاســالمما،رحمانیاستواساس

آنرحمتاستچنانکهپیامبرشنیزپیامبررحمتاست.
امــروزفضــایمجــازیقــدرتتحــّولزیــادیدارد،اینکــه
دلیــل بــه اطالعــاتمیترســند، آزاد گــردش از بعضیهــا
توانایــیبــاالیایــنرســانهاســت.مــاازجنبــهمثبــتایــن
قــدرتمیتوانیمبــرایتبییــنوترویجســبکزندگینبوی
نهایتاســتفادهرابنمائیم.مــابایدتامیتوانیــمزیباییهاو
لطافتهــایزندگــیپیامبــر)ص(وامامعلــی)ع(رابــهدنیا

نشاندهیم.

امیر مومنان)ع( 
می فرماید: 

مسلمان کسی 
است که دیگران 

از دست و یا 
دهان او نرنجیده 

گر  باشند. ا
مسلمان به کسی 

هم غضب کند 
و یا در مقابلش 

بایستد برای 
این است که او 
را دوست دارد. 

چرا که اسالم ما، 
رحمانی است و 

اساس آن رحمت 
است چنانکه 

پیامبرش نیز پیامبر 
رحمت است
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فلسفه مبعث
 معرفت زایی است

روزیکــهپیامبــراعظــمدرفضــایرمــزآلــودغــارحــراودر
حالتیکهبارازونیازبهدرگاهالهیبهعبادتوبندگیخدا
بسرمیبرد،فرشــتهوحیبراونازلمیشــودواظهارمیداردکهبه

نامپروزدگارعالمیان؛ایمحمدبخوان!
َک ِباْسِمَرّبِ

ْ
واوکهخواندننمیدانستبهارادهالهیمیخواند:اْقَرأ

َم
َ
ِذیَعّل

َ
ْکــَرُم،اّل

َ
َکاأل َوَرّبُ

ْ
ِذیَخَلَق،َخَلَقاإِلنَســاَنِمْنَعَلٍق،اْقــَرأ

َ
اّل

َماإِلنَساَنَماَلْمَیْعَلْم.وبزرگترینواقعهتاریخبشریتیعنیبعثتآغازمیشود.
َ
ِباْلَقَلِم،َعّل

رســولخداکهبرایعبادتوبندگــیخدابهغارحــراپناهبردهبــود،پــساز40روزیدوریو
هجرت،ازغارحرافرودمیآیدوازسویهمســرشخدیجهکبریاستقبالمیشودواواولین
زنیدرتاریخمیشــودکهبهرســالتپیامبراعترافمینمایدوبــهاوایمانمــیآوردوپسازاو
امیرالمؤمنینعلی)ع(کهازکودکیدرخانهپیامبربزرگشدهبودبهرسالتاوگواهیمیدهد

واولینمردیدرتاریخمیشودکهبهپیامبرایمانمیآوردورسالتاورامیپذیرد.
درایــنمیــانآنچــهمیتوانــددرایــنبرانگیختــناهمیــتدوچندانداشــتهباشــد،تشــریح
وضعیــتدورانپیشازبعثــتپیامبراعظمدرســرزمینشــبهجزیــرهعرب)شــهرمکهو...(
اســت.درآنروزگاردرســرزمینمکــهمردمــیمشــرکزندگــیمیکردنــدکهنــهبهخــداایمان
داشــتندونهبهروزمعادوبههمهبدیهاوعاداتزشــتدامنمیزدندوازکشتنانسانهاو

حتیفرزندانخودیازندهبهگورکردندخترانخودنیزابانداشتند.
تعصباتغلطــیکــهازنیــاکانواجــدادخــودبــهارثبــردهبودنــد؛آنــانراوادارســاختهبــودتا
قبیلهگریوطائفهگریدرمیانآنانرواجیابــدوازرویآوردنبهحقیقتنیزگریزانباشــند.و
ازاینروایندورانرادورانجاهلیتنامیدندچوننشانههایجهلونادانیآنانآنچنانبود

کههمنمیدانستندوهمنمیخواستندبدانندکهنمیدانند!
کــرم)ص(درچنینفضــایجاهلیتیکــهارزشها، پیامبــرا
ضــدارزششــدهبــودوپرچــمشــیطانبهجــایپرچــمحق
برافراشــتهگردیــدهبــودومــردم؛حیــرانوســرگرداندرکنار
بهتریــنخانهخدایعنیکعبهبهبتپرســتیمشــغولبودند
وحتــیازتعلیــموآموزشنیــزاســتقبالنمیکردند،ازســوی
خداوندمتعالبهرسالتمبعوثشــد،تابهزندگیانسانها
معناببخشــدودوبــارهمــکارماخالقــیرابــهمیانانســانها
بازگرداندوزنجیرهایجهلوخرافهپرســتیوظلموســتمرا
ازدســتوپایمردمبازنمایدوآنــانراازتاریکیهاینادانی
بیــرونآوردوبهســوینــورخــدارهنماباشــدوهمــگانرابه

قسطوعدالتوادارد.
گفــتفلســفهاصلــیبعثــتنبــوی؛ کــهبایــد ایــناســت
معرفتزایــیبــود.معادشناســی،انســانشناســی،جهــان
شناســیودانســتنهدفازخلقتآفرینــشوآموختنقرآن
وحکمــتومعرفتهــایالهــیازکارکردهــایاصولیبعثت
اســت.پیامبرخدادینــیرابــهمیانمــردمآوردتاآنــانطعم
آزادیهــایواقعــیاجتماعــیوهمبســتگیووحــدتمیان
انســانهارادرککنندوازطاغوتهاییکهآنانرابهبردگی

وبندگیانسانهاوادارکردهبود،رهاییونجاتیابند.
کــهبســترســازتمــدنوفرهنــگاســالمیو اودینــیراآورد
برقــراریعدالتاجتماعیوپویاییوپیشــرفتبشــرباشــد.
وهمــهاینهــادرنتیجــهوبراســاسمعرفــتوآمــوزشعلم
ودانشــیبود؛کهپیامبــرهموارهبــهمردمتوصیــهمینمود.
کرمعّزتوکرامتانســانهارابهآنانشناســاندوبه پیامبرا
آنانآموختتابــاتعّقلوخــردورزیبهحیــاتوزندگیخود

معناببخشندوانسانهاییمتخلقبهاخالقالهیشوند.
آنچهدراینفلســفهمعرفــتزاییمهماســت،تحققزندگی
معناداربرایانســانهابهمعنایاینکهزندگیدوروزشــانبا
همیکساننباشدودائمًادرحالمجاهدهدرراهخداوتالش

برایکسبعلمودانشومعرفتهایالهیباشند.

بعثت پیامبر و معنای زندگی برای انسان

حجت االسالم و المسلمین عبدالحسین معزی
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پیامبر به عنوان یــک رهبر، جامعــه ای را تحویل گرفت 
ج گرفتاری ها و بدبختی ها بــود. آیا پیام مبعث  که در او
برای این جامعه قابل فهم بود؟ با چه مختصات و ویژگی هایی 

توانست این پیام را به مردم جاهل زمانه اباغ کند؟
پیامبرخاتموقتــیروزمبعثرســولخــدا)ص(ازغارحــراءپایین
آمدندباجامعــهایروبروبودندکهبدترینســنتها،جاهلیتها،
تعصبــاتوبتپرســتیدرآنهــانهادینــهشــدهبــود.پیغمبــر)ص(درجامعــهایمبعوثشــد
کــهازلحــاظفرهنگــی،اجتماعــی،اقتصــادیوسیاســیبدترینشــرایطموجــودراداشــتند.
پیامبــر)ص(بــرافــرادیکــههیچگونــهســوادوفرهنــگنداشــتندواهــلجنــگ،خرافاتو

بیعفتیبودند،مدیریتکرد.
مبعــثپیامبــر)ص(روزیاســتکــههزارتوهــایظلمــت،جهــل،بداخالقــی،بتپرســتی
وناســازگاریدرجهــانشکســتهشــدوایــنروزمادرومنشــأتمــاماعیاداســتوومنشــأهمه
مناســبتهامحســوبمیشــود.پیامبــر)ص(جامعــهایراتحویــلگرفتکهبتپرســتی،

نادیــدهگرفتــنحقــوقوزندهبهگــورکــردندختــراندرآن
وجودداشتامابعداز23ســالجامعهایراتحویلدادکه
شــهیدتقدیماســالمکــرد.پیامبر)ص(خیلــیمــوردآزارقرار
گرفتامابارفتارخــودتحولایجادکرد.تمــاماینحرفها

درآیه157سورهاعرافآمدهاست.

کــه در حــوزه بعثــت پیامبــر  یکــی از موضوعــات مهمــی 
ح اســت چگونگی موفقیــت و مدیریــت پیامبر برای  مطر

ترویج پیام اسام در جامعه ای غیرعقانی بود؟
خداوندمتعالدرآیه15سورهمبارکهشــوری،رموزموفقیت
آمیزمدیریتپیامبر)ص(درجامعــهآنزمانرابیانمیکند
کــهمؤمنیــنبــرایموفقیــتدرزندگــیبایدایــنرمزهــارادر

مدیریتخانواده،اداره،جامعهوکشوراجراییکنند.
برایخــداکارکردناولیــنرمزموفقیتپیامبر)ص(اســت.
گاهانهوبرایرضایخدامردمرابهدین کرم)ص(آ رسولا
مبیناسالمدعوتکردندودرواقعایشاناحیاکنندهمکارم

اخالقیوانسانیبرایبشریتومردمآندورانبودند.
پیامبراسالم)ص(درمدیریِتهدایتمردمصبرواستقامت
پیشروگرفتند.دومینرمزموفقیتپیامبر)ص(دردوران
رســالت،صبربودوهیــچپیامبریمانندپیامبراســالم)ص(
درراهابــالغرســالت،آزارورنجندید؛ایشــانبــهصورتهای
»جسمی«،»روحی«و»اقتصادی«موردآزارواذیتمنافقین

وکفارقرارگرفتند.

مهم تریــن منبع و ســند مکتوبی که شــرایط ایــن اباغ را 
تبیین کرده باشد کدام منبع مکتوب است؟

بهترینمعرفبرایپیامبر)ص(قرآناستکهدراینآیه10
ویژگیپیامبر)ص(و4وظیفهمردماشــارهشدهاست.اّولین
ویژگــیپیامبــر)ص(رســولبودناســت؛یعنیوظیفــهابالغ
دیــنخــدارابــهمــردمدارد؛دومینویژگــینبیبودناســت؛

یعنیازطرفخداوندبهپیامبر)ص(وحیشدهاست.
ســومینویژگیپیامبر)ص(»امــی«،نهبهمعنایبیســواد

حجـت  االسـام و المسـلمین دکتـر ناصـر رفیعـی از وعـاظ معـروف و از جملـه 
استادان معارف اسامی در حوزه و دانشگاه است. منبرهای او در شهرهای 
مختلـف مـورد اسـتقبال اسـت و سـخنرانی های مسـتدل و مسـتندی دارد. او در ایـن 
گفتگـو بـه بیـان ویژگی هـای منفـی جامعـه جاهلـی در دوران بعثـت و همچنیـن ویژگـی 

مدیریـت و موفقیـت پیامبـر در ایـن جامعـه پرداخته  اسـت. 

مبعث از علم و اندیشه 
سخن می گوید

اثر بعثت بر جامعه جاهلی در گفتگو با 
حجت االسالم و المسلمین دكتر رفیعی

محمدرضا امین
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بــودنبلکهبهمعنینیــازنبودنبهعلماســت؛زیــراخداوند
آنعلمرادراختیارایشــانقراردادهاســت.وقتیازســخنان
پیامبــر)ص(13جلــدکتــابمنتشــرشــدهاســتو185نامه
سیاسیواعتقادیدربارهایشــانذکرشدهاست،پسمعنی
»امــی«بیســوادنیســت.چهارمیــنویژگــیایــناســتکــه
پیامبر)ص(یکدفعهظاهرنشــدهاندبلکهمژدهآمدنشــان

درکتبآسمانیقبلیآمدهاست.
صفیهتعریفمیکندوقتــیپیامبر)ص(بهرســالتمبعوث
شــدندعمویمرفتتحقیقکندتاببینداینهمانپیامبری
اســتکهمژدهآمدنــشدرتوراتآمدهاســت.وقتــیعمویم
بهنــزدپــدرمبازگشــت،گفــت:ایــنهمــانپیامبراســتکه
درتــوراتآمدهاســت.پدرمگفــت:ماتــاآخرینقطــرهخون
نمیگذاریمکــهنبوتازآلاســحاقخارجشــود.ایــنفردبا
پیامبر)ص(جنگیدوکشتهشــد.بههمیندلیل،قرآناین

افرادرابهحمارتشبیهمیکند.
کــه کثــمبــنصیفــی« داســتانفــردیمســیحیبهنــام»أ
پزشــک،شــاعروتحصیلکــردهبــود،معــروفاســت.وقتی
شــنیدپیامبــرمبعوثشــدهاســت،گفــتبــهمدینــهبرویدو
تحقیــقکنیــدونتایــجرابرایــمبیاوریــد.ایــنافــرادخدمت
رســولخدارفتنــدودیدنــدایشــانمتواضــعهســتند،فقیرو
غنیبرایشانفرقنمیکند،درمجالسدایرهوارمینشیند،

بامردمودرکنارمردماست.
روزآخرکــهمیخواســتندبروندگفتندمــاآمدهبودیــمدرباره
شــماتحقیــقکنیــم؛میشــودیکــیازآیاتیکــهبرشــمانازل
کثمبنصیفیبخوانیم؟ شــدهاســتبهمابگوییدتابرایأ
کثم کرمآیه90سورهنحلراخواند.اینافرادنزد»أ پیغمبرا
بــنصیفــی«رفتنــدوآیــاتراخواندنــدواودرمقابــلمــردم
ایســتادوگفت:همهشــمابرویدوزودمســلمانشــویدواین

پیغمبراست،شکنکنید.
گهانینیامــدوقباًلنامــشدرتــوراتوانجیلآمده پیامبــرنا
بود.ازســویدیگرحضرتمحمد)ص(23سالبافرهنگ
بدایــنجامعهمبــارزهکــردوبــارفتــاروُخلــقالهــیخویش،
رذائــلاخالقــیآنهــارابرچیــدتــاآنجایــیکــههمــانمــردم
متعصبکهبهخاطریکشــترچندینسالجنگقبیلهای
داشــتند،خانههایخــودرابــهیکدیگرانفــاقکــردهودرراه

اسالمجانبازمیشدند.

چــرا بــزرگان قائــل بــه ایــن هســتند کــه عیــد مبعــث عید 
معرفت است؟

عیدمبعثکهمادرهمهاعیاداسالمیاست،ازعلمواندیشه
کــهاولینآیاتــیکــهدرغارحــراءبرجان ســخنمیگوید،چرا
کرم)ص(نــازلشــددربــاره»علــم«و»تعلم«اســت. رســولا
پیامبرخاتمرســولمصطفی)ص(عقلالهیاســتومااین
کهاهمیت عقالنیتدینــیراازقــرآنبایــددریافتکنیــمچرا
کیدبــرمعرفــتافزاییراشــمادرقــرآنمیبینیــدچنانکه وتا
بیشاز770مرتبه،کلمه»علم«درقرآنآمدهاست.معرفت
دینیاســتکهانســانرادربــهدرکمدارجمختلــفعرفانی
میرساندوشمادرآغازکتبمختلفومهمدینیمثلاصول

کافیمیبینید،فصلمهمبهعقلمربوطمیشود.

معجزه پایدار

رامتوجــه مــردم اینکــه بــرای هــرپیغمبــری
حقانیتخــودکنــد،نشــانههاومعجزاتــیرادر
دســتدارد؛ماننــدعصــایحضــرتموســی)ع(یاشــفا
دادنحضــرتعیســی)ع(وامثــالاینهــا.چــونبعثــت
پیامبراندیگــر،بهغیرازپیامبراســالم)ص(،زماندارو
برایمدتمحدودیبود،معجزههایشــاننیزبرایآن
مدتدرنظرگرفتهشــدهبود،اماچونبعثترســولخاتم)ص(برایسراســرتاریخ
بشریتوهمیشهاست،معجزهآنبزرگوارنیزبایدهمیشگیباشدواینمعجزههااز

زمانقدیمبراساسحساسیتانتخابمیشدند.
مــردمهــردورهوزمانهایبــههرموضوعیکهحســاسبودنــدواهمیــتمیدادند،
معجزهآنپیغمبــر)ص(دربــارهآنموضوعبــود؛بهعنــوانمثالدرزمــانحضرت
عیســی)ع(بهطبوپزشــکیحســاسبودندواهمیــتمیدادنــد،آنحضرتهم
نابینایانرابیناومردگانرازندهمیکرد،کاریمیکردکهپزشکانازانجامآنعاجز
بودند.درزمــانحضرتموســی)ع(کهجادوگریرواجداشــت،عصایموســی)ع(

همهجادوگریهاراشکستداد.
چــونپیامبــراســالم)ص(پیامبــرهمــهدورانهاســتوهــردورانــیبایــدمعجــزه
مخصوصخودشراداشــتهباشــد،بهنظــربندهدردیناســالمچندمعجــزهوجود
داردکهمتعلقبههمهزمانهاســت؛مانندقــرآنکریمازنظرمحتــواوآموزههایش
کرم)ص(.اینهاهمیشهمعجزههستندوبرای وهمچنینخودشــخصیتپیامبرا

مردمهردورانیجنبهمعجزهدارند.
معجزههایــیوجــودداردکهمخصوصهرزمانیاســتوبایدبســتهبهحساســیت
کنونروزگارماروزگاریاســتکهرویمسئلهحقوقبشر روزگارتعریفشــود،چونا
گاهیانســانهازیادموردتوجهاســت،بدونشک کیدمیشــودوآزادیوآ بسیارتأ
مامسلمانهااواًلبایدبتوانیماینمســائلرابفهمیموثانیًاآنهارادرزندگیوجامعه
گاهیوآزادیانسانهاآموزههاییداردکه خودماناجراکنیم؛ازنظرحقوقبشر،آ

جدًابرایهرانسانییکمعجزهروشنوآشکاراست.
بایــداعجازشــخصیتیحضرترســول)ص(مــوردتوجهقــرارگیرد.شــخصیتآن
گردرهردورهایبادقتبررســیشــود،بــرایمردمآن حضرتبــهگونهایبودکــها
کیدداریم،بایدرسول دورهجنبهمعجزهدارد،ماکهدردنیایامروزبرحقوقبشرتأ
خــدا)ص(رابهعنــوانیکانســاندرکنارســایرانســانهامطالعهکنیــم،آنوقت
میبینیمچهنکتههایظریفــیدربرابری،برادریوحفظحقوقانســانهاداریم؛

اینآموزهقرآنیوپیامبراسالم)ص(بهعنوانمعجزهانسانیکافیاست.
درقرآنکریمبهرســولاهلل)ص(اعالممیشــودکهایمانمردمدردســتخودشان
اســتوخودشــانبایدایمانبیاورنــد،خداونــدمیفرمایدمــنانســانراآزادآفریدم
واوبایــدراهخــودراخودانتخابکند،کســینبایدایمــانرابهانســانتحمیلکند؛
بنابراینوظیفهپیامبرانهشــداردادنوابالغپیامخداوندوصبروشکیباییاست
وانبیاءبایدتاآنجاپیشبروندکهانسانخودشبفهمدومسائلرادرککند؛یعنی

آزادیانسانخطقرمزیاستکهخداوندهمنمیخواهددرآندخالتکند.

دكتر سید یحیی یثربی
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پیامبراســالم،نهفقطباابالغوحیالهیبهمردمانتشنهو
فاقــدمعنویــتدرتاریکتریــنادوارحیــاتبشــری،حقــی
بزرگبرعهدههمهانسانهادارد،بلکهباسیرهوسلوکوسنتویژه
خویش،آنچنانبهدگرگونیجامعهومردمــاناهتمامورزیدندکه

هیچگاهتاریخانسان،چنینتأثیریرابهخودندیدهاست.
پیامبــرباشــکیباییودرایتــیشــگفتانگیزوخلقوخوییوســیع
وبینظیر،بهســویانســانهامیرفتندوبافرمایشــاتورفتارهاییکهفقــطازوجودمبارک
ایشــانممکــنبــود،آنهــارادگرگونســاختهوازموجــوداتبــدوی،انســانهاییفرهنگــیو
صاحباخالقوکرامتوشرافتمیســاختند.یاریپیامبراینگونهبودوازهمینروستکه
خدایرحماندرکتابقرآنبدیننکتهاشــارهفرمودهکهرسولبیشازآحادملتنسبتبه
رستگاریوهدایتایشــانحریصبود.حجتاالسالموالمســلمیندکترمحمدجوادحجتی
کرمانیبراینباوراســتکــهپیامبراندرجلبوجذبدشــمنانبهآیینآســمانی،دوســتو

همدلکردنآنهابااینآیینتبحریتمامداشتند.

درایــنگفتگواهدافبعثتومشــیوشــیوهپیامبــر)ص(را
موردبررسیقراردادهایم.

خداونــد از مبعوث کــردن پیامبر چه اهدافی رابرای بشــر 
دنبال کرده است؟

بســماهللالرحمنالرحیــم.هوالــذیبعثفیاالمیینرســواًل
منهــمیتلــواعلیهــمآیاتــهویزکیهــمویعلمهــمالکتــابو
کرم)ص( الحکمه.دراینآیههدفمبعثحضرترســولا
بــهروشــنیبیــانشــدهوآن،تــالوتآیــات،تزکیــهنفــوسو

تعلیمکتابوحکمتاست.
درآیاتدیگرقرآننیزباوضوحبیشتریهدفرسالتپیامبر
وســایرانبیاذکرشــدهاســت،ماهمــهانبیــاراازیــکخانواده
تفــرقبیــناحــدمــنرســلهـهــدفهمــهایــن میدانیــمـال
پیامبرانیکیبــوده،اماایــنهدفدرحضرترســول)ص(
بهصــورتکاملتجلیپیداکردهاســت.ازقــرآنوهمچنین
کــهایــن نهجالبالغــهحضــرتعلــی)ع(مســتفادمیشــود
هدفهااول،بیدارسازیفطرتووجدانآدمیودوم،برای
برانگیختــنخــردواندیشــهاســت.انســانهــمدارایخردو
اندیشهاستومیتواندکلیاترادرکوبافکرونظرراهوچاره
راازهمتشــخیصبدهدوهمدارایوجدانوقلباســتکه
بتواندبهوسیلهآنبااحساسوقلبوازرویباطنخویش،
خوبیراازپلیدیوبــدیتمیزدهد.پسهــدفاصلیانبیاو
کــرم)ص(،بیدارکــردنایندو بهخصوصحضرترســولا
کانونمهم،تأثیرگذاروروشــنیبخشزندگیانســاناســت.
امامعلــی)ع(میفرماینــد،کهپیغمبــرانبــرایبرانگیختن

عقولوبیدارکردنفطرتهامبعوثشدند.

پیغمبران برای برانگیختن 
کردن  عقول و بیدار 
فطرت ها مبعوث شدند

اهداف بعثت پیامبر)ص( در گفتگو با 
حجت االسالم و المسلمین دكتر محمدجواد حجتی كرمانی

محمدرضا اسدزاده
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کرمراعقلکلمیدانیم،بهاینمعناکهعقلوخرد مانبیا
دروجودآنبزرگواربهکمالخودرسیدهواینعقلکلبرای
هدایتعقلهایجزئیماباعالمغیبتماسگرفتهاست.
بهگمانمن،نکتهمهمیکهکمتربهآنتوجهمیشــوداین
اســتکهبعضیهافراموشمیکنندکهانبیاچیزیرابربشر

تحمیلنکردهونمیکنند.
همچنانکــهیکمعلــمریاضیبــاتمرینهــاوآموزشهای
اصولیذهنواندیشهدانشآموزرابرایحلمسئلهپرورش
میدهدوبهکارمیگیردتاخودفردچهارعملاصلیراانجام
دهدوبهحلمسائلبپردازد.انبیانیزچنینعملمیکردند.
دینیعنیباورمنــدیایمانوایمانبــازوروتحمیلحاصل
کــرهفیالدینو ا نمیشــود.چنانکهخــودقــرآنفرمــودهال
هــرگاهانســانهابــهوجــدانوخــردخــودبازگردنــد،درواقع

هدفانبیامحققشدهاست.

بعضی هــا چنیــن ســخنانی را نمی خواهنــد بپذیرنــد، به 
نظر شــما آیا آنهــا هــدف دیگــری را هــدف انبیــا می دانند؟ 
مؤمنین چگونه در پذیرش چنین هدف مقدســی، دچار 

انحراف می شوند؟
بــرایمؤمنــان، بــهنظــرمــن،بزرگتریــنبلیــهوآســیب
قشــریگریوتوجــهبــهتظاهــروفرامــوشکــردنمحتویو
باطنومغزدیناســت.همچنانکهموالنادرگوشــهگوشــه
مثنوی،پوستهوقشردینراازمتنولبآنجداکردهوگفته
اســتکهمراداصلیدینشناســاندنباطناســت.پیامبران
نیزچنیــنمنظــوریداشــتهاند،گرچــهظاهــروباطــنالزمو
ملزومهمندوبهکنــارنهادنوغفلتازهرکــدامازآنها،مضار
فراوانــیدارد.قشــریگراییوتوجهبهظاهر،باعثمیشــود

مؤمنانازدریافتروحوجانرسالتانبیاءغافلبمانند.

وضعیــت فعلــی مســلمانان در به کارگیــری ایــن مفاهیم 
چگونه است؟

بســیارضعیف،مادراســتفادهوبهرهمنــدیازخردواندیشــه
درامورسیاســی،اجتماعیوفردیبهشدتناتوانهستیم،
چونارجوقربالزمرابهاندیشهنمیدهیموازناممسلمانی

استفادهمیکنیماماازروحمسلمانیفاصلهگرفتهایم.

چرا فاصله گرفته ایم؟
چــونمحیــط،رســوباتتقلیــدی،شــرایطاجتماعــی،جــو
عمومیوگرفتاریهــایروزمرهزندگیمجــالرابرماتنگو
فرصتتفکروتأملراازماستاندهاست.افرادنتوانستهانداز

ایندامرهایییابند.

شما فکر می کنید به این افراد چه باید گفت؟
مهمتریــنخدمتــیکــههمــهمیتوانندبــهیکدیگــربکنند،
توجهدادنافرادبهاندیشیدنوتأملدرکارخودودیگران،
پرهیزازشعارهایهیجانی،حرفهایتند،سخنرانیهای
پرطمطراقوکممحتواوبدتــرازهمهدرگیریهاواختالفات
فرقــهایوگروهــیاســتکهایــنهمهآفــتعقلواندیشــه

وجدانندوبایدازآنهادوریبجوییموبجویند.

پیامبر بــرای تکمیــل اخــاق مبعوث شــد. این اخــاق از 
کدام جنس اخاق اســت. قرآن این ویژگی ها و خصایل 

کرم)ص( را چگونه معرفی می کند؟ اخاقی پیامبر ا
کــرم)ص(دارد.کــهاز قــرآنآیــاتفراوانــیدرنعــترســولا
میــانآنهابهســهآیهاشــارهمیکنــم.اول»وآنــکلعلیخلق
عظیم«کــهدراینآیــهخداونــدپیغمبــررادارایخلقعظیم
توصیفکردهاست.آیاتدیگرایناخالقرابهصورتعینی
مطــرحکردهانــد.آنجاکــهمیفرمایــد:ایــنرحمتخــدابود
گردرشــتخوودارای کهتودربرابراینمردمنرمشــدیکــها
کندهمیشــدند.«این قلبســختیبودیمــردمازدورتــوپرا
آیهنشــانمیدهدکهحضرترســولدرمدتدعوتخودبا
نرمشفوقالعادهبامخالفانودشــمنانبرخــوردمیکردند.
چــونبــادوســت،همــهنرمخــوهســتند.امــامهــمنرمــیبــا
دشمنانوجاهالناســتکهپیغمبربرایجلبمردمجاهل
هیــچســالحیرابرندهتــرازاخــالقخــوبونرمــشدرگفتارو
رفتارســراغندیدند.آیهسوملقدجائکمرســولمنانفسکم.
اینآیههماوصافپیامبرراذکرمیکندکهاواًلپیامبرازمیان
همینمردمبرخاســتهوثانیًادررنجهــاوگرفتاریهایمردم
شــریکبودهاســت،چونمیفرمایدبرپیامبرخیلیســخت
میگذردوقتیمردمدررنجمیافتندواینیعنیشریکغمو
اندوهمردمبودنوایندغدغهمردمدرحضرتبهحدافراط

رسیدهوحتیدلسوزترازخودمردمدرحالآنهابودهاست.

گر ممکن است به موارد عینی و تاریخی اشاره کنید؟ ا
کرم)ص(بسیارزیاداست. ازاینگونهموارددرزندگیپیامبرا
بهطورنمونهپیامبروقتیمکهرافتحکردندبهتمامدشمنان
عفوعمومــیدادندوخانهابوســفیانکهســرکردهمحاربینو
ازدشــمنانخونینایشــانبودرابهعنوانخانــهامنمعرفی
کردند،درحالیکــهدرعــرفآنروزمیتوانســتندتمامیآنها
رابــهعنوانغنیمــتجنگــیبگیرندوکســیبرایشــانخرده
نمیگرفت،چونقانونعرفچنینبودامابخششهنگامی
لذتبخشاســتکهفــردبخشــندهدرقدرتوشــکوهباشــدو
پیامبــردرمقامیکفاتــحودراوجقــدرتاینکارراکــرده،در
حالیکهسرانوســالطیندرجنگهاهنگامیکهفتحیبه

دستمیآوردند،درازبینبردندشمندرنگنمیکردند.

آیا از افراد عادی توقع این کارها را می توان داشت؟
بهموجــبآیــهکریمــه:»لقــدکانلکــمفیرســولاهللاســوه
حســنه«یعنــیپیامبراســوهوبــهتعبیرامــروزیالگویشــما
کــهمــا اســت.البتــهایــنکالمقــرآنبــهایــنمعنــانیســت
نمیتوانیــمایناخــالقراداراباشــیمـالبتهدرســطحیمثل
پیامبــراننمیتوانیمـولیبایــدازاینمکتــبدرسبگیریم
وهردرصدیراکــهدرتوانداریمازســیرهآنبزرگــواراناخذ
کنیــموبــهکارببندیــم.مــندرصبحتهــایقبلــیامونیــز
درمکانهــایمختلــفتکرارکــردهامکــهفرقفاحــشمابا
کثــرًابهآن کــرم)ص(وجانشــینانآنحضرتـکها پیغمبرا
توجهنمیکنندیاخودرابهتغافلمیزنندـایناستکهآنها
تخصصوهنرشاناینبودکهازدشــمناندوستبسازند،

امامامتخصصیمکهازدوست،دشمنبسازیم.

به موجب آیه 
یمه: »لقد کان  کر

لکم فی رسول اهلل 
اسوه حسنه« 

یعنی پیامبر 
اسوه و به تعبیر 
امروزی الگوی 

شما است. البته 
این کالم قرآن به 
این معنا نیست 
که ما نمی توانیم 

این اخالق 
را دارا باشیم ـ 

البته در سطحی 
مثل پیامبران 

نمی توانیم ـ ولی 
باید از این مکتب 

یم و  درس بگیر
هر درصدی را که 
یم از  در توان دار

سیره آن بزرگواران 
کار  کنیم و به  اخذ 

ببندیم
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آیه »هو الذی بعــث فی امیین و رســول منــه یتلو علیه 
آیات و یزکیهــم و یعلمهــم الکتــاب والحکمــه و امکان 
مــن قبــل فــی ضــال مبیــن« از نــگاه تفســیری و عقلــی بعثــت 
معنــی  بــه  ظاهــر  در  و  دارد  فراوانــی  بــار  کــه  اســت  واژه ای 
برانگیختــن اســت. ایــن برانگیزانندگی از چیســت؟ انســان از 

چه چیزی به چه چیزی برانگیخته می شود؟
دراینآیههرواژهدریاییاستازمعانی.هریکازاینجملههامملوازمعارفبیکرانمعانی
است.برانگیختگییکحادثهطبیعیومعمولنیست.آنجاکهبرانگیختگیایجادمیشود
دیگــرازروالعــادیخــارجاســتوچیزمتــداولومرســومینیســتوحضرتختمــیمرتبت

برانگیختهمیشودازجانبحقوبرانگیزانندهحقاست.
اوبرانگیخترســولیراواینبرانگیختگیهمهچیزانســانرافرامیگیرد.یکوقتانساندر
احساســاتشبرانگیختهمیشــود،یکوقتانســاندربعدیازابعادشبرانگیختهمیشود،
درخــردبرانگیختــهمیشــود.ایــنبرانگیختگــیدراینجــایعنــیکســیکهامــیبــود،چیزی

نمیدانسته،چیزیفرانگرفته،همینطورمادیباقیمانده
دریکقومامیکــهخودحضرتختمیمرتبــتهمامیبود
یعنیمدرسهنرفتهوخطنمینوشــته،نوشتنیکصنعتو
یکفناست،میخواهدبگویداینهاتکنیکوصنعتاست
وآندریافتواقعــیمیتواندغیرازاینهاباشــهنهاینکهاینها
کمبهاهستند.هرکداممهماستولیمیخواهدبگویدیک

چیزفوقاینحرفهااستازسنخدیگریاست.
نگارمنکهبهمکتبنرفتوخطننوشت

بهغمزهمسئلهآموزصدمدرسشد

برانگیختگــی آیــا مفهومــی یــک بعــدی دارد یــا می توانــد 
ظرفیت معنایی گسترده تری داشته باشد؟

کمالــییــک معنــیبرانگیختگــییعنــیدرتمــامظرفیــت
انســان،یعنیهمهانســانیتدرهمهظرفیتــشبرانگیخته
شدهیعنیتاآنروزگارانســاندرتمامظرفیتشظهورنکرده
بودوخــداحرفآخــررادرایــنوجودزد.هــمحرفآخــررازد
وهمدراینوجودزد.انســانبهحســبماهیتوبهحسب
ذاتیکظرفیتیداردکهخیلیزیاداســتوباسایرظرفها
فــرقداردوهمــهعالمهســتیرادرایــنظرفیــتبریزیکم
اســتوهنوزخالیاســت،حتیهمهعالموجودوهمهعالم

ممکناتبرایشکماست.
گرهمه یکــیازعرفاحرفــیزده،بایزیدبســطامیمیگویــد:ا
عالمرایعنــیملــکوملکوتعالــیودانــیوازلوابــدعالم
رادریــکزاویــهاززوایایقلبمــندریکگوشــهازقلبمن
بگذارنــدوجابدهندمناحساســشنمیکنمیعنــیآنچنان
قلبمنوسیعاستکههمهعالمدرقلبمنمثلیکارزن

ومثلیکدانهکوچکیاستدربیابان.
اینظرفیتقلبمناســت.اینظرفیتقلبانســانکامل
اســت.اینانســانظرفیتقلبشچناناســتکهعالمرادر
آنبگذاریکماســت.چرا؟چونعالــمممکناتدرعظمت
الیتناهــیحــقهیــچاســتوذرههــمنیســتوقلبانســان

در پس پرده 
هر چه بود، آمد

مفهوم بعثت و برانگیختگی در 
گفتگو با دكتر دینانی

دکتـر غامحسـین ابراهیمـی دینانـی، فیلسـوف و چهـره نـام آشـنایی بـرای 
عاقه مندان به حکمت و فلسفه است. استاد دینانی در این گفتگو به ابعاد 
مفهومـی بعثـت و برانگیختگـی پرداختـه اسـت. مسـاله اخـاق پیامبـر و اینکـه رسـول 
خاتـم چگونـه توانسـته اسـت بـا اخـاق دلبرانه و عاشـقانه اش مـردم را به سـوی دین 

خاتـم هدایـت کنـد، موضـوع ایـن گفتگو اسـت. 
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یعنیظرفیتباطنیانســانیعنیهمهظرفیتانسانیعنی
آنواقعیــتوماهیــتوهویــتانســانکهمــاتعبیربــهقلب
میکنیمظرفمعرفتحقاســتوخانهخداستوخودش

گفتهبیتاهللمنقلبانساناست.
انــاعنــدالقلــوبمنکســر.مــندرقلــوبشکســتهآدمیــان
هســتمودرحدیثیدیگرمیگویدمندرآسمانهاوزمینها
نمیگنجــمیعنــیظرفیــتندارنــدمراجــابدهنــدامامــندر
قلبمؤمنجامیشوم.دلانســانحرماستیعنیغیروارد
نمیشــود.اینجاجایخداســت.پسخانهواقعیحققلب

آدمیاست.
درراهخدادوکعبهآمدحاصل

یککعبهصورتاست،یککعبهدل
تابتوانیزیارتدلهاکن

کافزونزهزارکعبهباشدیکدل
ظرفیتباطنیانســانچقدرزیاداســتکهعالمرابتوانیدر
آنبگــذاریکماســت،بــرایاینکهجایــیکهحــقرادرش
بگنجانــیخــوبعالــمخیلیکــماســتبرایــش.عالــمهم
میآیداماخیلــیناچیزاســتمثلدانــهایاســتدربیابان.
اینظرفیــتالیتناهیانســانبایدپرشــودوبــهفعلیت حاال
قبلازحضــرتختمی برســد.یکوقتیبایدپرشــودوحــاال
مرتبــتکموبیــشپربــودهامــالبریــزنبــوده،بایداینقــدرپر
باشــدکهلبریزباشد.اینظرفیتانســانکهحقجامیگیرد
درآنبهتمام،تمامصفــاتجمالوجاللحــقوظهورکلی
حقکهدیگرهیــچچیزباقینمیماندهمهچیــزحقدرآنجا
ظاهرمیشــود.آنکجابودکهیکباربرایهمیشهظاهرشد
وکامــلکاملشــد؟آنباطنوقلــبحضرتختمــیمرتبت
بودکــهحــقتجلــیکامــلکــرددرآنجــاوبنابرایــنحضرت
برانگیختهشــدواینبعثــتهمیناســتیعنیهــرآنچهدر
باطنبودبهظهوررســید،نهتنهادرحضــرتختمیمرتبت

بلکهدرولیبالفصل.عارفگفتهاست:
اسداهللدروجودآمد/درپسپردههرچهبودآمد

دراینسخندوبعثتاستیعنیهرچهدرضمیرهستیبود
یعنیتمــامصفاتجــاللوجمالحــقدرباطنایشــانآمدو
ظهورپیداکــرددرزبانشورفتاروگفتاروکــردارش،منبعث
رااینطــورمعنیمیکنــماینمعنیبرانگیختهشــدناســت.
برانگیختهشــدومبعوثشــدباتمــامکماالتــیکــهدررفتارو
گفتاروصورتوســیماوکردارشظاهربوده.حاالدرکجا؟در
مدرســه؟دردانشــگاه؟خیر.بعثفیامییــن.درگمراهترین
قوم.اینخودشتقابلیاســتیعنیازسنخمسائلمعمولی
نیســتودرتاریخنمیتوانیجســتجوکنیواینورایتاریخ

است.کلباطنهستیدروجودحضرتظاهرشد.

گفته اش  محــی الدیــن می گویــد بعــث خداونــد حــرف نا
را می خواهد بزنــد و آنچه را کــه در خزانه غیبــش بوده به 
ظهــور برســاند و خداونــد حقیقتــی نــو از مکمــن غیبــش 
بیــرون کشــیده و آن را در وجــود پیامبــر ما آورده اســت. 
این وحی بــه معنی نزول اســت و تنزیــل این اســت که از 
سینه پیامبر استخراج شده است و به مخاطبان منتقل 
گردید. شما بعثت را به معنی آنچه ظرفیت انسان کامل 

است و ظهور کماالت انسان می دانید؟
یعنــیاینچهــرهایبــودکــهتمــامکمــاالتانســاندرتمام
ظرفیتشیعنییکذرهنهکمازآنچهکهقراراستازمکمن

غیبحقبرسددرقالبحضرتختمیمرتبتظاهرشد.

گر  چطــور ایــن معنــا بــا مفهــوم »امییــن« ســازگار اســت ا
»امیین« را به معنی درس نخوانده بگیریم. این مسأله 
چگونه با پیام خداوند بزرگ سازگار است؟ این موضوع 
بــا قابلیت هایــی کــه انســان ســالک بایــد بــرای دریافت 

داشته باشد متناقض نیست؟
گرتــودرس عالمــتظهــوربــودهودرآیــهایدیگــرآمدهکــها
کــهتــوخــودت خوانــدهبــودیاشــخاصشــکمیکردنــد
نوشــتهایومعلمــیپیــداکــردی.اینجــادیگــرجایشــبهه
نیستکهحضرتنوشــتننمیداندودشــمنانمیخواهند
یکجوراتصالشبدهندبهمنبعبشریکهدوسفریکهبه
شامرفتاینهاراازراهبیبهنامبحیرایادگرفت.اماحضرت
خیلیحرفهازدهوسخنانیکهگفتهشــگفتانگیزاستو
گراینهابودوســوادداشتمردمشکمیکردند آیهاستکها
امابعثتامرغیبیاستوباطنداردوبهظاهرمیآیدوهمه
آنچهکــهازمکمنغیــببــوددربیاناتشــانوســیماورفتارو

اعمالشظاهرشد.
یعنییکنقطهســودادرتمامزندگیحضرتپیدانمیشد.
هماناستکهبایدباشدوهیچنقطهسیاسینیستوهمه
آنچهشایستهاستوبایستهومقتضایعقلاستوفطرت
عقلکلاست،همهآنچهمقتضایعقلکلاستازمکمن
غیــبآمــدوچیزیکــهازمکمــنغیــبمیآیــدازلــیوابدی
گر است.قرآنرســالتشازلیوابدیوبرایهمیشهاستوا
ازیکمدرسهدرآمدهبودتابوتوانومدتیداشتاماهیچ

مدرسهاینمیتواندقرآنراباطلکند.
عالمهسیدحیدرآملی،امیرابهمعنیاینکهپیامبربهتمامه
تشــنهدریافتپیامغیبیخداوندبودهوآمادگــیازدوطرف

برانگیخته شد 
و مبعوث شد با 
تمام کماالتی که 
گفتار  در رفتار و 

و صورت و سیما 
و کردارش ظاهر 

بوده. حاال در 
کجا؟ در مدرسه؟ 

در دانشگاه؟ خیر. 
بعث فی امیین. 

ین  در گمراه تر
قوم. این خودش 

تقابلی است 
یعنی از سنخ 

مسائل معمولی 
یخ  نیست و در تار
نمی توانی جستجو 

کنی و این ورای 
یخ است. کل  تار
باطن هستی در 
وجود حضرت 

ظاهر شد
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بوده،همخداوندمیخواســتهآنچهراداشــتهونگفتهبیان
کندوهمازاینطــرفپیامبرباهمهوجودآمــادهدریافتآن
اســت.مولویهممیگویدکههرچهانسانپاکتروطاهرتر

باشدآمادگیاوبرایدریافتپیامالهیبیشتراست.
یــکقاعــدهفلســفیوعقلــیداریــمکــهمیگویــد»العطیات
بقدرقابلیات«یعنیدادنوبخشــیدنبههماناندازهاست
کهقابلیــتدارد.یککــوزهبایدخالیباشــدکــهآبدرونش
بریزی،یکصفحهســفیدرامیتوانیدرشبنویســی،پس
همــهآنچهکــهدرمکمــنغیباســتبالخــرهبایــدروزیبه
گربهظهورنمیرســیدنقصیبوددرآفرینش. ظهوربرســدوا

اینبایدازهرنقشیسادهترباشد.
منکهلوحسادهامهرنقشراآمادهام

دستدرنقاشانقدرتتاچهتصویرمکنند
گــرخطوطــیآنجــابــود،نقشــیکه نقــشســادهبــودیعنــیا
میآمدوهرخطیکــهمیآمددرســتجانمیافتــادپسباید
ســادهباشــد.امییعنــینخوانــده،چیزهــایپیرامــونرایاد
نگرفتهیعنیســیاهنشــدهیعنیعلومراپرنکردهیعنیســیاه
نشــدهقلبشوخمیرشســفیداســتیعنیعلومراپــرنکرده
ازچیزهایــیکــهچــهبســاالهــیهمنباشــد.ایــنخمیــرپاک
محمدیرادســتنقــاشازلینقاشــیونگارگریکــردوقلب
مبارکاوکهالمنشــرحلکصدرکهمهمیناســتآراســته

شدبهزینتحقایقازلیوابدیوبعداینهاراکتابکرد.

کلمه غمزه یعنی چه که به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد؟
غمزهواژهایاستشــادابوعمیقواســرارآمیزهمراهکلمه

کرشمه.
کرشمهتوشرابیبهعارفانپیمود

کهعلمبیخبرافتادوعقلبیحسشد
ایــندوواژهغمــزهوکرشــمهدرواقــعبــهمعنــیعشــقهــم
میآید.اینآمادگــیحضرت،آمادگیعادینیســت.حافظ
تمــاممعنــیعشــقرااینجــابیــانمیکنــد.غمــزهوکرشــمه
حاالتمعشوقاستیعنیتاعشقنباشــدایندوواژهمعنی
ندارد.غمزهوکرشــمههمدوجوراست،غمزهعاشقیداریم
وغمزهمعشــوقی.یککرشــمهمحبــیداریمویککرشــمه
محبوبی.اینهــاازاصطالحــاتاحمــدغزالیاســتدرکتاب
ســوانحالعشــاق.معشــوقدرعیــناینکــهخــودشراظاهــر
میکنــدونشــانمیدهــدیــکلحظهیــکچشــمکی،نیمه

چشمکی،نیمرخیخودراپنهانمیکند.
آشــکاروپنهاناینهاهمیشــهباهمهســتند.هیــچکستاب
گرحــقدرتمامهســتی وتحمــلآشــکاریمطلــقرانــدارد،ا
ودرتمــامصفاتجمالوجاللشآشــکارمطلقشــودعالمدر
جیبعدمســرفرومیبردواصاًلتحملآشــکاریمطلقحق
راهیچکسندارد.پنهانیمطلقهمنمیشود.بنابرایناین
حالتبینآشکاریوپنهانییکلحظهآشکارمیشودویک
لحظههمنشانمیدهدکهمیشــوندپنهانهمباشندحاال

دوبارهآشکارمیشود.
ایــنرامیگوینــدغمــزهوکرشــمه،کرشــمهیــکحالــتبین
آشــکاریوپنهانیاستکهبهترینحالتاســتکههمامید
گرآشــکاریمطلقبرایهمیشــه درآنهســتوهمجذبهوا

گرپنهانیمطلقهمباشد باشدهمهتعیناتنابودمیشودوا
چیزیدردستنیست.

غمزهوکرشــمهحالتیبینآشــکارگیوپنهانیاست.انسان
همحالتــشایناســتبیــنســروعلــناســت.ظاهــرداردو
باطــندارد.جســموروحاســت.نفسوبــدناســتوهردو
حالــترادارد.موجوداتــیفقطجســمهســتندوفرشــتگانی
فقــطروحهســتندومجردنــد.انســانایــنحالــتدوگانــهو
چنیــنمعجونیاســتوایــنحالتهمبــرایانســانمعنی
دارد.شایدبرایفرشــتگانغمزهمعنینداشــتهباشد.شاید
برایجبرئیلکرشــمهمعنینداشــتهباشــدوبرایحیوانات

هممعنیندارد.

جنــاب حافــظ کرشــمه را عتــاب و دلبردگــی معنــا می کند 
)عتاب یار پریچهــره عاشــقانه بکش/ که یک کرشــمه، 
تافی صد با بکند( امــا غمزه را به معنی دلســتانی معنی 
می کنــد یعنــی خداونــد دل انســان را می ســتاند. آیــا »بــه 
غمــزه مســئله آموز صد مدرس شــد« ایــن را نمی رســاند 
کــه قبــل از بعثــت بیــن خــدا و حضــرت رابطــه عاشــقی و 
معشوقی وجود داشــته است و آیا این ســاحت عشق را 

مقدم بر عقل و وحی قرار نمی دهد؟
کرشــمهوغمــزهدلبردگــیهمــاندلســتاندگیاســتیعنی
وقتیمیرودکهکســیاورامیربایدیعنییــکجذبهایاورا
میبرد.برگردیمبهاینکهشمافرمودیددرازل،بلهکهدرازل
هست.وقتیمامیگوئیمهمهحقایقهستیدارددرظرفی
ظاهــرمیشــودحقایقهســتیکهحادثنیســتایــنیعنی
داســتانازلوابد.منتهیباآنزبانکهنمیتوانیمصحبت
کنیــم.مــاانســانیموآدمیــمودرزمــانومــکانهســتیمو
پیغمبرهمازجنسماستوبشراســتاماازنظرمقامباطن
الیتناهی وســرومقاماخویتبــهالیتناهیوصلاســتحــاال

میخواهدبهمتناهیظهورپیداکند.
معلوماســتکهازلیوابدیاســتاماآنچهکهازلــیوابدی
اســتبرایماکهدرزنجیرهتاریخوزمانومکانمحصوریم
اینجا ومقیدیــم،حقایقدرتاریــخظهورپیدامیکننــد.حاال
همهحقایقازلوابدهســتیکهورایزمــانومکانوتاریخ
استمیخواهدبیایددریکشــخصیکهتویتاریخاست.
انبیاءهمینهســتند.ایــنمفهــومدرانبیاءظاهرمیشــود.
منتهاآنهاهرکدامبهاندازهظرفیتخودشــانحقایقغیبی
رادرتاریــخمیآورنــدوتاریــخمیــالدیمســیحیتمعنیاش
همیــناســت.چــرا.تاریــخرااززمــانتولــدحضــرتمســیح
میدانــدوقبــلازآنتاریــخنمیدانــد؟میخواهــدبگویــد
حقایــقغیبــیوحقایــقمعنــویمــابــاتاریــختولــدحضرت
قبلازآنهمقائلیم.بااینبحث مسیحآغازمیشودماحاال
کاریندارم.میخواهمبگویمانبیاءحقایقرامیآورندتوی
تاریــخوهمــهحقایــقعیســیازازلوابــددروجــودحضــرت
ختمیمرتبتدرتمامظرفیتشظاهرشــد.بیــنخلیلاهلل،
کــدامواژهراازنظــرمعنــی روحاهلل،کلیــماهللوحبیــباهلل

ترجیحمیدهی؛حبیباهلل.موالنامیگوید:
ناماحمد،نامجملهانبیاست

چونکهصدآمد،نودهمپیشماست

 انبیاء حقایق 
را می آورند توی 

یخ و همه  تار
حقایق عیسی 
از ازل و ابد در 
وجود حضرت 

ختمی مرتبت در 
تمام ظرفیتش 

ظاهر شد. 
بین خلیل اهلل، 

روح اهلل، کلیم اهلل 
و حبیب اهلل کدام 

واژه را از نظر معنی 
 ترجیح می دهی؛ 

حبیب اهلل
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راهی برای
نجات جهان
درغارحرانشستهبود،چشمانرابهافقهایدوردوخته
بودوباخودمیاندیشــید.صحرا،تنآفتابســوختهخود

را،انگاردرخنکایبیرنگغروب،میشست.
محمــدنمیدانســتچــرابــهفکــرکودکــیخویــشافتادهاســت.
پــدرراهرگــزندیدهبــود،امــاازمــادرچیزهاییبــهیادداشــتکهاز
ششســالگیفراترنمیرفــت.بیشــترحلیمه،دایــهخــودرابهیاد
مــیآوردونیزجدخــودعبدالمطلبرا.امــا،مهربانتریندایــهخویش،صحــرارا،بیشازهر
کــسدرخاطرهداشــت:روزهــایتنهایــی؛روزهــایچوپانــی،بادســتهاییکههنــوزبوی
کودکیمــیداد؛روزهاییکــهاندیشــههایطوالنیدرآفرینشآســمانوصحرایگســتردهو
کوههایبرافراشــتهوشــنهایروانوخارهایمغیالنواندیشــیدندرآفریننــدهآنهایگانه
دســتاوردتنهاییاوبود.آنروزهاگاهدلکوچکشبهانهمادرمیگرفت.ازمادر،شــبحیبه
یادآوردکهســختمحتشــمبودوبســیارزیبا،درلباســیکهوقاراوراهمانقدرآشکارمیکرد
کهتناورامیپوشــید.تــابهخاطرمــیآورد،چهــرهمــادررادرهالــهایازغممیدیــد.بعدها
دانســتکهمادر،شــویخــودرازودازدســتدادهبــود،بههمــانزودیکــهاوخودمــادررا.

روزهایحمایتجدپدرینیززیادنپایید.
ازشــیرینتریندورانکودکیآنچهبهیاداومیآمدآننخســتینســفراوباعمویبزرگوارش
ابوطالببهشــامبودوآنمالقاتدینــیودریادماندنــیباقدیسنجران.بــهخاطرمیآورد
کهاحترامیکهآنپیرمردبدومیگزاردکمترازآننبودکــهمادریاجدپدریبهاومیگزاردند.
نیزنوجوانیخودرابهخاطرمیآوردکهبهاندوختنتجربــهدرکاروانتجارتعموبینمکه

وشامگذشت.
کــیوبینیــازیواســتغنایطبــعوصداقــتوامانــتاو پا
کــههمگنــان،اورابــهنزاهــتوامانــت کارچنــانبــود در
میستودندودرسراسربطحاءاورامحمدامینمیخواندند
وایــنهمهســببعالقهخدیجــهبهاوشــد،کهخــودجانی
گــذاریتجارتخویــشبهاو،ازســالها پاکداشــتوباوا
کــیودرســتیوعصمــتوحیــاووفــا پیشــتربــهنیکــیوپا
ومردانگــیوهوشــمندیاوپــیبــردهبــود.خدیجــهدر
بیستوپنجســالگیمحمــد،بــااوازدواجکــرد.درحالــیکه

خودحدودچهلسالداشت.
کــهبــردهانــهغــارحــرانشســتهبــودبــه محمــدهمچنــان
افــقمینگریســتوخاطــراتکودکــیونوجوانــیوجوانــی
خویشرامرورمیکرد.بهخاطرمیآوردکههمیشــهازوضع
اجتماعیمکــهوبتپرســتیمردمومفاســداخالقــیوفقرو
فاقــهمســتمندانومحرومانکــهباخــودوایماناوســازگار
نمیآمدرنــجمیبردهاســت.اوهموارهازخودپرســیدهبود:
آیــاراهــینیســت؟بــاتجربههایــیکــهازســفرشــامداشــت
دریافتهبــودکهبههــرکجارودآســمانهمینرنگاســتو
بایدراهیبراینجاتجهانبجوید.بــاخودمیگفت:تنها

خداستکهراهنماست.
محمدبهمرزچهلسالگیرســیدهبود.تبلورآنرنجمایهها
درجــاناوباعثشــدهبودکــهاوقــاتبســیاریرادربیرون
مکهبــهتفکــرودعــابگذرانــد،تــاشــایدخداونــدبشــریترا
ازگــردابابتالبرهاند.اوهرســالهســهماهرجبوشــعبانو
رمضــانرادرغارحرابهعبادتمیگذرانید.آنشــب،شــب
بیســتوهفتمرجــببود،محمــدغــرقدراندیشــهبودکه

گاهصداییگیراوگرمدرغارپیچید:بخوان! نا

دكتر علی موسوی گرمارودی
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زمانهــاخودشــانهیــچمزیتــیندارنــدبعضیبــربعضــی،زمانیــکموجودســاری
متحرکاستومتعینوهیچفرقیمابینقطعهایباقطعهایدیگرنیست.شرافت
گرچنانچه زمانهایانحوســتزمانهابهواســطهقضایائیاســتکهدرآنهاواقعمیشــود.ا
شرافتزمانبهواســطهحادثهایاستکهدرآنزمانواقعمیشــود،بایدعرضکنمکهروز
کــرم)صلــیاهللعلیهوآلــهوســّلم(درسرتاســردهــر»مــناالزلالیاالبــد«روزی بعثترســولا
شــریفترازآننیســت،بــرایاینکــهحادثــهایبزرگتــرازایــنحادثهاتفــاقنیفتادهاســت.
حوادثبسیاربزرگیدردنیااتفاقافتادهاست.بعثتانبیابزرگ،انبیاءاولوالعزموبسیاریاز
کرمدرعالموجودنیســتغیــرازذات حوادثبســیاربزرگ،لکنحادثهایبزرگترازرســولا
مقدسحقتعالیوحادثــهایبزرگترازبعثتاوهمنیســت.بعثتیکهبعثترســولختمی
استوبزرگترینشخصیتهایعالمامکانوبزرگترینقوانینالهی،واینحادثهدریک
همچوروزیاتفاقافتادهاســتواینروزرابزرگکردهاستوشــریف،وهمچوروزیمادیگر

درازلوابدنداریمونخواهیمداشت.

     تزکیه نفوس
کرم)صلیاهللعلیهوآلهوسّلم(بهحســبروایاتوتواریخواردشده اولآیهایکهبهرســولا
ِباْســِمَرّبِک«اســتواینآیهاولینآیهایاستکهبهحســبنقل،جبرئیلبر

ْ
است،آیه»اْقَرأ

کرمخواندهاستوازاولبهقرائتوبهتعلمدعوتشــدهاست»اقراباسمربکالذی رسولا
خلق«ودرهمینسورهاســتکه»اناالنســانلیطغیانراهاســتغنی«اینســورهاولینمورد
ااْلنَســاَن ِإّنَ وحی)اســت(ودراولیننزولوحیاینآیهدراینســورهواردشــدهاســتکــه»کاّلً
َرئاُهاْسَتْغنی«معلوممیشــودکهطغیانوطاغوتبودنازاموریاستکهدررأس ّنَ

َ
َلیْطَغیأ

اموراســت.وبرایطاغوتزدائیبایدتعلیمکتابوحکمت
وتعلمکتابوحکمتکردوتزکیهکرد.

انســاناینطوریاســت،وضعروحــیهمهانســانهااینطور
استکهتایکاستغنائیپیدامیکندطغیانمیکنند.

)آدمــی(اســتغنایمالــیکــهپیــدامیکندبــهحســبهمان
مقدارطغیانپیدامیکند،اســتغنایعلمیکــهپیدامیکند
بــههمانمقــدارطغیــانمیکنــد،مقــامکــهپیــدامیکندبه
مقدارطغیانمیکنــد،مقامکهپیــدامیکندبــهمقداریکه
مقامپیداکــردهاســتطغیانمیکنــد.فرعونراکــهخدای
تبارکوتعالــیمیگویدطاغیاســت،برایهمیناســتکه
مقامپیداکردهبــودوانگیزهالهــیدراونبودوایــنمقاماورا
بهطغیانکشــیدهبود.کســانیکــهچیزهائیکــهمربوطبه
دنیاســتآنهــارابــدونتزکیهنفــسپیــدامیکننــد،اینهاهر
چهپیدابکنندطغیانشــانزیادترخواهدشدووبالاینمال
وایــنمنالوایــنمقــامواینجــاهواینمســندازچیزهایی
استکهموجبگرفتاریهایانساناستدراینجاوبیشتر

درآنجا.
انگیزهبعثتایناســتکهماراازایــنطغیانهانجاتدهد
وماخودمــانراتزکیــهکنیم،نفــوسخودمــانراصفادهیم
گراین ونفوسخودمــانراازایــنظلماتنجــاتبدهیــم.ا
توفیــقبرایهمــگانحاصلشــد،دنیــایکنوریمیشــود

نظیرنورقرآنوجلوهنورحق.
تمــاماختالفاتــیکــهبیــنبشــرهســت،اختالفاتــیکــهبین
کــهبیــنقدرتمنــدانهســت ســالطینهســت،اختالفاتــی
ریشــهاشهمــانطغیانــیاســتکــهدرنفسهســتریشــه
ایناســتکهانســاندیدهاســتکهخودشیکمقــامدارد
طغیانکردهاســتوچــونقانعنمیشــودبهآنمقــام،این
طغیاناسبابتجاوزمیشود،تجاوزکهشداختالفحاصل
میشودواینفرقنمیکند.ازآنمرتبهنازلشطغیاناست
تــاآنمرتبــهعالــیآن.ازمرتبــهنازلیکــهدریکروســتابین
افراداختالفحاصلمیشود،ریشهاشهمینطغیاناست
تامرتبــهباالتــروهرچــهباالتربــرودطغیــانزیادترمیشــود.
فرعونیکهطغیانکردو»اناربکماالعلی«گفت،اینانگیزه
گرانســانراســرخود درهمهاســتفقطدرفرعوننیســت.ا
بگذارنــدانــاربکــماالعلــیخواهــدگفــت:انگیزهبعثــتاین
اســتکهایننفوسســرکشراایننفــوسطاغــیویاغیرا
ازآنسرکشــیوازآنطغیــانوازآنیاغیگرینجــاتدهدو

تزکیهکندنفوسرا.
همهاختالفاتیکهدربشــرهســتبــرایایناســتکهتزکیه
نشــدهاســت.غایتبعثتایناســتکــهتزکیهکندمــردمرا
تابهواســطهتزکیــه،همتعلمحکمــتکندوهــمتعلمقرآن
گرچنانچــهتزکیهبشــوندطغیانپیــشنمیآید. وکتــابوا
کســیکــهتزکیــهکــردخــودراهیــچگاهخــودشرامســتغنی
نمیدانــد»اناالنســانلیطغــیانراهاســتغنی«وقتــیکــه
خــودشرامیبیندوبــرایخودشمقــامقائلاســتوبرای
خودشعظمــتقائلاســتایــنخودبینیاســبابطغیان

است.
اختالفاتیکهبینهمبشــرهســت،اختالفاتیکهبرســردنیا
بینهمهبشرهستایناختالفاتریشــهاشطغیانیاست

بزرگ ترین حادثه عالم
نگاهی به معنای بعثت در كالم امام خمینی)ره(
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کهدرنفسهاســتوگرفتارییاستکهانســاندرگرفتاری
گرانسانتزکیهبشودو بهخودداردوبههواهاینفســانیه.ا

نفسانسانتربیتبشود،ایناختالفاتبرداشتهمیشود.

     تحول عرفانی در جهان
مسالهمبعثوماهیتآنوبرکاتشچیزینیستکهبتوان
بازبانهایالکنماازآنذکریکــردوبهقدریابعادآنزیاد
اســتوجهاتمعنویومادیآنزیاداســتکهگمانندارم
حتیبتوانحولآنصحبتیکرد.مســالهبعثتیکتحول
علمی-عرفانیدرعالمایجادکردکهآنفلسفههایخشک
یونانیراکهبهدستیونانیهاتحققپیداکردهبودوارزش
هــمداشــتودارد،مبــدلکردبــهیکعرفــانعینــیویک

شهودواقعیبرایاربابشهود.
گرکسیســیرکنددرفلسفههایقبلازاســالموفلسفههای ا
بعدازاســالموخصوصًاقرنهایآخروعرفایقبلازاسالمو
آنکسانیکهدرهندوســتانوامثالآنیکهمچومسائلی
داشــتند،وعرفایبعدازاســالمکهبهتعلماســالمدراینامر
واردشــدهاند،میفهمــدکــهچهتحولــیبعــد)ازآن(حاصل
شــدهاســت.درصورتــیکــهعرفایبــزرگاســالمهــمراجل
هســتنددرکشــفحقایــققــرآن.لســانقــرآنکــهازبــرکات
بعثت،ازبرکاتبزرگبعثترســولخداســت،لســانیاســت
کهسهلوممتنعاســت.بسیاریشــایدگمانکنندکهقرآن
رامیتوانندبهفمند،ازباباینکهبهنظرشــانســهلاست.
بســیاریازاربابمعرفتواربابفلســفهگمــانمیکنندکه
قــرآنرامیتوانندبفهمنــد،برایاینکــهآنبعدیکــهبرای
آنهاجلوهکردهاســتوآنبعدیکهدرپساینابعاداســت،
برایآنهامعلومنشدهاست.قرآندارایابعادیاستکهتا
کرمصلیاهللعلیهوالهوســلممبعوثنشــدهبودند رســولا
وقرآنمتنزلنشــدهبودازآنمقــامغیب،نازلنشــدهبوداز
آنجا،وباآنجلوهنزولیاشدرقلبرســولخداجلوهنکرده
بود،برایاحدیازموجوداتملکوملکوتظاهرنبودبعد
ازآنکهاتصالپیداکردمقاممقدسنبویولیاعظمبامبدأ
فیضبــهآنانــدازهایکهقبــلاتصالبــود،قــرآنرانازلتًاو
منزلتًاکســبکــرد.درقلبمبارکــشجلوهکــردوبانــزولبه

مراتبهفتگانهبهزبانمبارکشجاریشد.
قرآنیکهاالندردستماســت،نازلههفتمقرآناستواین
ازبرکاتبعثتاســتوهمیننازلههفتــمآنچنانتحولیدر
عرفاناسالمی،درعرفانجهانیبوجودآوردکهاهلمعرفت
شــمهایازآنرامیداننــدوهمــهابعــادآنوجمیــعابعادآن
برایبشــر)هنوز(معلومنشــدهاســتومعلومنیســتمعلوم
شــود.واینازبرکاتبعثتاســتاینقدریکهمعرفتبرای
اهلمعرفتحاصلشــدهاســت.اینازنازلهکتابخداست
بهوســیلهنزولبرقلــبرســولاهللکهآنهــمازاســراربزرگ
اســت.کیفیــتوحــیازاموریاســتکــهغیــرازخودرســول
خداوکســانیکــهدرخلوتبارســولخــدابودند،یــااینکهاز
اوالهامگرفتهاندکسیآنرانمیتواندبفهمدولهذاهروقت
خواستندمعرفیهمبکنندبازبانماعامیهامعرفیکردند،
چنانچهخدایتبــارکوتعالیبازبانآنبشــرعامیخودش
راباشــترمعرفــیمیکند،بــاآســمانمعرفیمیکنــد،بازمین

معرفیمیکند،باخلقامثالاینها،برایایناســتکهبیان
قاصراســتازاینکــهآنمطالبــیکههســتادابشــودوتاآن
کندقرآناداکردهاستوهیچ حدیکهبیانمیتوانستهادا
کتابمعرفتــیادانکردهاســت،آنهاییکــهاداکردندبهتبع

قرآناداکردند.
گرقــرآننبــودبــابمعرفــتاهللبســتهبــودالــیاالبــد،وآن ا
فلســفهیونانییکبابدیگریاســتکــهدرمحلخودش
بسیارارجمنداســتبرایاینکهبااستداللثابتمیکند،نه
معرفتحاصلمیشــود،وجودخدایتبــارکوتعالیازباب
دلیلاثباتمیشــودومعرفتغیراثباتوجوداســتوقرآن
آمدهاستکههماثباتبکندبههمانطریقههایمتعارف
وطریقههــایبلکهگاهینــازلتــرازآنوهمپــردهدیگرش
عرفانقرآناستکهآنرادرهیچکتابینمییابید،حتیدر
کتبعرفانیاســالمیکهمتحولشدهاســتوباعرفانقبل
ازاسالمبســیارفرقدارد.وتعبیراتقرآنیغیرازآنیاستکه

آنهادارند.
یــکنحــوهدیگــریهســت،یــکلطایــفدیگــریدرقرآن
هســتواینهــاهمــهازبــرکاتبعثتاســتوبــرکاتبعثت
آنمقــداریکهدرمعنویاتهســت،درمادیاتظاهرنشــده
اســت،لکنآنمقداریهمکهدرمادیاتظاهرشدهاست،
قبــلازاســالمنبــودهاســت.اتصــالمعنویــتبــهمادیــتو
انعکاسمعنویتدرهمهجهاتمادیتازخصوصیاتقرآن

استکهافاضهفرمودهاست.

     رفع ظلم
بعثترســولخدابرایایناســتکهراهرفعظلمرابهمردم
بفهماند،راهاینکهمردمبتوانندبــاقدرتهایبزرگمقابله
کنندبــهمــردمبفهمانــد.بعثتبــرایایناســتکــهاخالق
مردمرا،نفوسمردمرا،ارواحمردمراواجساممردمرا،تمام
اینهاراازظلمتهانجاتبدهد،ظلمــاترابکلیکناربزند
وبهجایاونوربنشــاند،ظلمتجهلراکناربزنــدوبهجای
اونورعمــلبیــاورد،ظلمتظلــمرابهکنــاربزندوبــهجایاو
عدالتبگذارد،نورعدالترابهجایاوبگذاردوراهاورابهما
فهماندهاست.فهماندهاستکهتماممردم،تماممسلمین
بــرادرهســتندوبایــدبــاهــموحــدتداشــتهباشــند،تفریق

نداشتهباشند.

     ختم نبوت
انبیاءسلفهمکشفداشتندوهمبسط،امانهبطوراطالق
گــرچــهدرایــنمعنــیمختلــفبودنــد؛ بلکــهفــیالجملــه.ا
چنانچهاولوالعزمها،کشفوبســطحقایقرابیشترداشتند
ووجودنازنیناحمدی)صلیاهللعلیهوآلهوسّلم(کهکشف
تاموبســطتماموتــامداشــت،خاتمشــدوخاتــمپیامبران
گردیــد؛یعنیبــهآننحویکهممکناســتحقیقتکشــف
شــود،بــرایحضــرتمحمــد)صلــیاهللعلیــهوآلــهوســّلم(
کشــفبودوبهآنقدریکهممکناســتحقایقبسطشود
برایحضرتبســطنمــود.لذادیگرممکننیســتکشــفو

بسط،َاتـَمازاینباشدتانبوتدیگریحاصلآید.

بعثت رسول خدا 
برای این است که 

راه رفع ظلم را به 
مردم بفهماند، راه 
اینکه مردم بتوانند 

با قدرت های 
بزرگ مقابله 
کنند به مردم 

بفهماند. بعثت 
برای این است 
که اخالق مردم 
را، نفوس مردم 

را، ارواح مردم را 
و اجسام مردم را، 

تمام این ها را از 
ظلمت ها نجات 

بدهد
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حاج میرزا جواد ملکی تبریزی

عالم نور

مهمتریــنمطلب،
فهمیــدنحــقاین
ایــن و اســت. روز و شــب
مطلبازآنچهدربارهنعمت
وجــودرســولخــدا)ص(و
فهمیــده بعثتــش، نعمــت
میشود،زیراکســیباالترازرســولخدانیســت.اوسرور
تمامیمخلوقــاتوشــریفترینونزدیکتریــنآنهابه
خداومحبوبترینآنهانزدخداست.اوست»نوراول«
»حجــاباقــرب«»عقــلاول«و»اســماعظــم«وهیــچ
پیامبــروفرشــتهنزدیکــیبــهخــدا،نمیتواننــدبــهاین

صفاتبرسندواوسترحمتیبرایجهانیان.
کــهشــریفترین بنابرایــنبــهانــدازهشــرفوجــوداو
موجوداتاســتوبــهاندازهخیــراتمبعثشــریفش،
شــرفاینروزونوروخیروبرکاتآنبیشــترمیشــودو
بههمیناندازهحقشکرآنبرایامتوشیعیانشدر

نزدعقلبیشترمیشود.
ایعاقــل!فکــرکــنآیــاآنچــهراگفتیــمقبــولداری؟
گرقبــولداریبایــدجدیتکنــیواحتیاجبهتشــویق ا
نداری.زیراخیرخودبهخودانســانرامجذوبمیکند
گرقبولندارییابایدازعقایداهلاسالمخارجشدهیا وا
خودوقلبترااصالحکنیتاایمانپیداکنی.ولیگمانم
ایناســتکهکوتاهــیاغلبمســلمیندراینمــواردبه
جهتقبولنداشتنوبیایمانینیست-پناهبرخدا-
بلکهبهخاطرغوطهورشدندرزیباییهایایندنیای

پستوفریبخوردنازآناست.
آنقــدرســرگرمرقابــتبــرایبــهدســتآوردنمادیــات
شــدهاندکــهازایــنامــورغافلنــدوتــادیــدارقبــرازاین
ســرگرمیبــازنمیایســتند.یــاددنیــادلهــایآنــانرا
ازیــادخدایشــانوفهــممبــداءومعادشــانبازداشــته
است.خالصهســالکبایدباتمامتوانســعیکنداین
روزآنچنانکــهبایدبزرگداشــتهشــودونعمتبعثت
کــه ونــوروبــرکاتوبزرگتریــنســعادتهاوخیراتــی

پیامبر)ص(آوردهاستراآنگونهکهباید،بفهمد.
گــرببینــدخوشــحالیاودرجشــنوســروردنیایــی ا
بــههمینانــدازهیــابیشــتراســت،بایــدپســتینفسو
وارونگیقلبخودرااصالحنمــودهوازصفاتحیوانی
وعالــمطبیعــتفاصلــهگرفتــهوخــودرابــهعالــمنــور

نزدیکنماید.

والدت
شریف ترین

ارزش ها
کتــاب»درسهــایپیامبــراعظــم)ص(«در278صفحــهتوســطانتشــارات
انقالباســالمیمنتشــرشــدهاســت.اینکتابشــاملگزیدهایازبیاناترهبر
معظمانقالبدربــارهشــخصیت،ویژگیها،وبعثتنبیمکرماســالم)ص(اســتکهاز
میانبیاناتایشــانازخرداد1368تاشــهریور1390ارائهشدهاســت.دربخشیازاین
کتــابمیخوانیــم:»روز»بعثــت«،تحقیقــًابزرگتریــنروزدرتاریخبشــرّیتاســت.روز
کرم)ص(،یک والدِتبرجستهترینوشــریفترینمفاهیموارزشهاست.بعثتنبیا
حرکتعملیبودتابشرراازیکســوبهســرمنزلکمالفردی،روحیومعنویوازسوی
دیگربــهتعالیزندگــیاجتماعــیواصالحوضعجوامعبرســاند.مســئلهایناســتکهدر
بعثتپیغمبر،آنچهبهمردمهدیهشد،فقطتعدادیمفاهیمخشکوارائهطریقیکه
رهرویدرآننیســتوکســیزمامامورمردمرادرآنراهدردســتندارد،نبــود.ازلحظه
اول،اینبعثتدروجودخوِدآنبزرگواروسپسدرروحوجانودرعملمؤمنینبهاین
پیام،تحّققیافتوجاهلّیت،ازلحظهاّول،ازاینپیــامضربهخوردوباآنمقابلهکرد.
این،خصوصّیتبعثتانبیاست.این،مخصوصنبوتخاتمهمنیست.انبیاحرکت
میکننــدوآنچــهراکهدرمقــامتعلیــمبهانســانهاهدیــهمیکننــد،درعملهمنشــان

میدهند.خودشاناولینکسانیهستندکهاینراهراطیمیکنند.
ِعایناســتکهعلــمکتــابوحکمتدروجــودمقدس ُمُهــُمالِکتــاَبَوالِحکَمــةفــر ُیَعّلِ
عبرایناســتکهآنوجودمطهــردرحّد کرم،درحــداعلیوجــوددارد.ُیَزّکیِهــمفر نبیا
اعالیممکنهبــرایطبیعِتبشــری،تزکیهشــدهاســت.بــاایننیروســتکــهمیتواند
دنیاییرابهســمتتزکیهپیشببرد.این،آنچیزیاســتکهرهبــرانمکاتبمختلف
وسررشــتهدارانمفاهیمگوناگونفلسفی،اجتماعی،سیاســیوغیره،ازآنبیگانهاند.
آنانچیزهایــیبهذهنشــانمیرســد؛درعالمتصــّوْرچیزهایــیرامیفهمندوآنهــارابه

مردمهمتحویلمیدهند.کسانیهمازآنهایادمیگیرند،یانمیگیرند.
این،غیرازممشایانبیاستکهازاّوْلحرکتاست،ازاّوْلاقداماست،ازاّوْلتحّققآن
شــعارهاییاســتکهدرزبانآنهاوجودداردودرعملآنهاســت.این،درست،درزندگی
کرمپیشآمد.ازلحظــهاول،آنتعلیموتزکیهوآنحرکِتدرراهاقامهقســط،آغاز نبیا
کرم شــد.لذاازلحظهاّولهم،مصادمهومعارضهشــروعشــد؛ازهمانوقتیکهپیغمبرا
قَربین،دریکسطحگسترشدادند،تازمانی

َ
دعوتخودرادرپاسِخوَانِذرَعشــیرتکاأل

کهدرسطحعموِممردمآنرامنتشــروعلنیکردندوتاوقتیکهدرجهتنظاماجتماعی
ــکــههماننظــامعدلبــودــــحرکــتوآنرااقامــهکردنــد.البتهچیــزیکهمــادربعثت
مشــاهدهوتوصیفمیکنیــم،رویهظاهــریبعثتاســت.آنحقیقتالهــیوملکوتیو
چیزیکهمیــانخالقمتعالویکانســانممتــازوبرگزیــدهاتفاقمیافتد،ازدســترِس
ذهِنماخارجاســتومانمیفهمیمکهچهاتفاقیافتادهاســت.حادثــه،ازاینجهت،
فوقالعادهعظیماســتوبرایمــاقابلتصورنیســت.آنچهمامیبینیــمودرمنظرمان
قرارمیگیرد،هرکسبهقدرفهموتدبرخود،چیزیازآنمیفهمدوهمینحادثه،روی

مخاطبان،انسانودنیایپیرامونخود،تأثیرمیگذارد.«

درباره كتاب
 درس های پیامبر اعظم)ص(

     نویسنده:آیت اهلل العظمی سیدعلی خامنه ای

     انتشارات: انقاب اسامی



مـاه شـعبان بـه دلیـل آنكـه والدت هـای چنـد تـن از بـزرگان دیـن در آن قـرار 
دارد بـرای شـیعیان مـاه سـرور و شـادمانی مضاعـف اسـت. در بخـش دوم 
»مهر و ماه« چند مطلب در همین باره منتشر شده است. گفتاری از آیت اهلل 
جوادی آملی درباره مقام واالی امام حسین)ع(، یادداشتی با موضوع شیوه 
رفتاری امیرالمونین علی)ع( در تربیت حضرت عباس)ع(، اخاق در سـیره 
امـام سـجاد)ع( بـه قلـم آیت اهلل مرتضی مطهـری، صحیفه سـجادیه از نگاه 
امـام خمینـی)ره( و معنـا و مفهـوم انتظـار در بیـان امـام موسـی صـدر مطالـب 

ایـن بخـش را تشـكیل می دهند.

در پرتو معنا
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محوریحکومتدینیازســویدیگراســت.لذابــرحامیان
حکومتدینیالزماســتکهحیــاتآنسیاســتمداراالهیرا

الگوقراردهند.

     عظمت انسان کامل
دوم.انســانکامــلواماممعصومهمانندســیدالشــهداء)ع(
واسطةالعقدوبیتالغزلسلسلهانســانیتاستکهکیفیت
تذکیهعقــِلبشــرونحــوهتزکیــهروحانســانوروشتضحیه
گاهاست.لذامقدارحقجامعه نفسآدمیرابهترازدیگرانآ
بشریواندازهتکلیفاوراتفکیککرده،همهاصولواحکام
آنراازرهگــذرعقــلونقــلمســتحضرودرابــالغواجــرایآن
امیناست.بنابراین،تأّســیبهآنحضرتمایهجذبکمال
وپایــهرفعنقصاســت.ازاینجــااهمیــِتتوّلیانســاِنکامل
معصوموتبّریازمخالفانومحاربانویمعلومخواهدشد.

     هدف وسیله را توجیه نمی کند
ابــی حضــرت همچــون معصــوم کامــل انســان ســوم.
عبــداهلل)ع(درحــّدخــودصــراطمســتقیماالهــیاســتکــه
شــناختواقعیآنامامهمامازدیدنمــویباریکدقیقتر
واطاعتحقیقیویازســلوکبرلبهتیزتیغدشــوارتراست.
لذارســالتمقاومتبســیجوســفارتبســیجنســتوهَصْعب،
بلکهمستصعبخواهدبود،لیکنبااعتمادبرفیضبیکران

االهیکاماًلقابلحلاست.
بهتریــنراهنمایــیبــهمقصــدنــابرابایــداززبــانصــراط
مســتقیمشــنید.زیراتنهااوســتکهبامقصودنهاییپیوند
زوالناپذیرداردوفقطاوستکهارتباطبااوسفینهنجاتاز

تیهومصباحپرفروغصحنهتاریکطبیعتاست.
راپیمــودنراه آنحضــرتتنهــاراهرســیدنبــههــدفواال
گرکســیبخواهد اطاعــتخدامعرفــیکــردواعالمداشــت:ا
ازراهگنــاهبهمقصودبرســد،بایــدبداندکهعصیــانخداوند
ســببمیشــوداوبســیارســریعتکیهگاهامیدخودراازدست
بدهدوآنچهازاوهراســناکاســت،زودترگرفتــارآنگردد؛

آنچــهمیتوانــداصحــابمعرفــتراقانــعکنــد،َنیــلبــه
اندیشــهصائــبوانگیــزهصالــحاســت.بهتریــنراهبرای
چنینمقصِدسامیوبرایچنانمقصوِدعالیکهعاکفوبادیرا
شــیداوعزیــزوحضیــضراواِلــه،وپردهنشــینوشــاهدبــازاریرا
َتیهاْنوباالخرهحکیــمحصولیوعارفحضــوریراحیرانکرده،
کبر،واقتدا ائتسابهاســوهمجاهداِنصحنهنبرداصغرواوســطوا
بهقدوهمبارزانمیدانطردطاغیانَعیاثومتمّرداِنَعیاْش،واهتدابهُهدایامامهادیاِن
علــموعمــْل،حضــرتحســینبــنعلــیبــنابیطالــب)ع(اســت.زیــراایــنانســانکامــِل
فرشتهَوْشهماعماقفطرتبشریراشناختهوشکوفاکردهاست،همآفاقسپهرفرشتگی
راپیمــودهوتنــّزلدادهاســت.لذامظهراســماعظــموازبارگاهتشــریفخدابــاخبــروازکارگاه
گاهاســت.چنیــنکــْوِنجامــعوخلیفهتــاّماالهــیمیتوانداســمایحســنای تکلیِفخلــقآ
ُمْســَتخلفعنهوصفاتعلیایاورادرجامهجزِمعلمیودرکســوتعزمعملــیارائهنمایدو
همــارهبهبشــرُملکــیبفهماندکــه»تابنــدهشــدیتابنــدهشــدی«.وبــهویتعلیــمدهدکه
»چارهایجزســتیزبااهریمندرونونبردبادیووَدِدبیروننیســت«بهویژهدرشرایطکنونی
کهفیلهایفضایــیابرههغــرببهعزمهــدمکعبــهاســتقاللوآزادیمنطقهآمــده،هرروز
کنون،برایتبیینبرخیازاصولاســالمیکه بیپناهانرامقتول،مصدوموآوارهمیکنند.ا
ازســّنتوســیرتاهــلبیــتعصمــتوطهــارت)علیهمالســالم(مخصوصًاســاالرشــهیدان

استنباطمیشود،بهتذکرچندمطلببسندهمیکنیم.

     بهترین راه انسان شناسی
یکم.حکومتوسایرمسائلوابستهبهآنازعلومانسانیاستوتحقیِقعلومانسانیبدون
تحلیِلحقیقِتانســاْنمیســورنیســت،وبررســیهویتانســانبدونشــهودســیرتوسّنِت
انســاِنکامْلَصْعباســتوتأّملتــاّمدرتاریــخپرافتخارانســانگاهــیچونانامــاممعصوم
حضــرتحســینبنعلــی)ع(بهتریــنراهبــرایانســانشناســیازیکســوومعرفــتعناصر

بیت الغزل سلسله ݣݣانسانیت
آیت اهلل جوادی آملی

در بیان مقام واالی امام حسین)ع(
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ع مــنحــاولأمــرًابمعصیــةاهللکانأفــوتلمــایرجــووأســر
لمجیءمایحذر.

بااینبیــاننورانــیآنحضــرت)ع(معلوممیشــودکههرگز
هدفوســیلهراتوجیــهنمیکنــد،بلکهبــراینیلبــههدف
صحیــح،بایــدازراهدرســتاســتفادهنمــود،وکژراهــهتوان
هدایتبههدفسامیراندارد،وفقطاطاعتخدادراوامرو

نواهیمشتاقانهراهگشایمقصودبریناست.

     الگوی گسستن از جهل علمی
 و پیراستن از جهالت علمی

چهــارم.انســانکامــلمعصــومچونانحســینبــنعلی)ع(
نهتنهــاازهــربنــدیآزادوازهررســمجاهلیورســوبوهمی
رهاست،بلکهالگویحریتازجهلعلمیوآزادگیازجهالت
عملــیاســتوچــونآزادیکاالیگرانبهاســت،هــرچیــزی
نمیتواندهزینهآنگردد.تنهاســراستکهدراینمسیرباید

قدمشودتاباپانهادنبرآنبتوانالیقحریتشد.
قرآنکریمدراینبارهچنینمیفرماید:فلیقاتلفیسبیلاهلل
الذینیشرونالحیوةالّدنیاباالخرهومنیقاتلفیسبیلاهلل
فیقتلأویغلبفســوفنؤتیهأجــرًاعظیمًا؛یعنیکســیدرراه
خدانبــردمیکندکــهدنیارابــهآخــرتفروختهباشــد.چنین
مجاهدنســتوهیهنــگامورودبهصحنــهپیکار،بیــشازدو
راهندارد،یاشهادتیاپیروزی.هرگزراهسومیبهنامتسلیم
برایاومطــرحنخواهدبود.زیرانــدایراهبردیپرچمداری
آزادیایناســت؛هیهاتمّناالذّله،یأبیاهللذلکورســولهو
المؤمنونوحجــورطابتوأنــوٌفحمیٌةونفــوٌسَابیة؛یعنی
فرومایگیبافرازمندیآزادمنشــاننبویوعلویوفاطمیو

حسنیوحسینی)علیهمالسالم(سازگارنیست.

     سمت انسان کامل
پنجم.انســانکامِلمعصــوم)ع(ازآنجهتکــهخلیفهتاّم
خداست،نســبتبهســایرمردمســمتتدبیروارشــاد،بلکه
ِانعاموافاضهدارد،وافراددیگردرکنارمائدهگستردهچنین
گرپرهیــزکاراندر انســانکاملیبهرهمندخواهندبــود.مثاًلا
ســایهبهشــتمیآرمندورفاهآنانبــاورودبهبهشــتتأمین
میگردد،اصلبهشــتدرســایهمجاهدتهایانسانهای
متکاملــیکهیــاخلیفهخداینــدیــامقتدیانبهویهســتند،

حاصلمیشود.
ایــندومطلــبرامیتــوانازقرآنکریــموســّنتمعصومان
)علیهمالســالم(اســتنباطنمود.یکیآنکهپرهیــزکاراندر
ظّلبهشــتبهســرمیبرند؛إّنالمتّقینفیظــالٍلوعیوٍنو
دیگریآنکهبهشــتدرظّلشمشــیرمجاهدنستوهآرمیده
اســت.چنانکــهپیامبــرگرامــیاســالم)ص(فرمــود:الجّنة
کاری گــربهشــترفتــنرهینفــدا تحــتظــاللالســیوف.ا
ایثارگرانیاستکهدنیایخســیسورخیصرافدایآخرت
گرچنینبهشــتیدرســایهجهاِدمجاهداِن نفیسکردند،وا
نســتوهتأمینمیشــود،پسمتقیاِنمتوســطوپرهیــزکاراِن
کــهدرســایهبهشــتمتنعمانــد،مرهــونمبــارزات عــادی
رادمــرداناالهیانــد.چــهاینکهدینــداریآنــاننیــزدردنیا
درگرومــرزداریپیکارجویاندینیونامآورانصحنهســتیز

بــابیگانــهاســت؛یعنــیاوســاطازمؤمنــاندردنیــاوآخرت،
مرهوِنکوششمشتاقانهَاوحدیازاهلایماناند.

     معراج انسان کامل
ششــم.انســانکامــلمعصــومهمانندحســینبــنعلی)ع(
چــونُمَوّحــِدنــاباســتوتوحیــدخالــصازلــوثهــرگونــه
دوگانگیمنّزهاســت.لذادرتمامشــئونعلمــیوعملیخود
متوجهخدایســبحانبوده،جهاداومانندنمازوی،قربان
وعاملتقّرباستومبارزهویهمساننمازاومعراجومایه
عروجاســت.زیــراآنچــهدربــارهنمــازواردشــدهکــهالصالة
قربــانکّلتّقییــاچنیــنگفتهشــد:الصــالةمعــراجالمؤمن

صبغهتمثیلدارد،نهتعیین.
بنابرایــن،تمــامعبادتهــایعلمــیوعملیانســانکامل،
معــراجویخواهــدبــود.لــذاحســینبنعلــی)ع(چونــان
امیرالمؤمنین)ع(حکومترانهبرایجاهونهبهمنظوررفاه
شــخصینمیخواســتند،بلکهفقطبرایبرگرداندناحکام
فرامــوششــدهوحقــوقازدســترفتــهمیطلبیدنــد،ازاین
جهتآنحضــرت)ع(فرمــود:الّلهمإّنــکتعلماّنــهلمیکن
التماسًامنفضولالُحطام ماکانمّناتنافسًافیسلطاٍنوال
ولکــنلنــرّد)لُنــری(المعالممندینــکونظهــراإلصالحفی
بالدکویأمــنالمظلومونمــنعبادکویعمــلبفرائضکو
ســننکوأحکامک،فإنلمتنصروناوتنصفوناقویالظلمة
علیکموعملوافیإطفاءنورنبیکموحسبنااهللوعلیهتوکلنا

وإلیهأنبناوإلیهالمصیر.

     انسان کامل بقیة اهلل است
هفتم.انســانکاملماننــدسیدالشــهداء)ع(تمــامکارهای
خودرابرایوجهاهللانجاممیدهدوهیچسپاسوثناییاز
کسیتوقعندارد؛النریدمنکمجزاًءوالشکورًا.کسیکهتمام
هّمتاووجهاهللباشد،ازمصادیقبارزوجهاهللخواهدبود.
زیراوجیهنزدخداســت،وهرانســانکاملیکهمصداقوجه
اهللشد،سهمیازبقاداشته،مظهرتامخدایسبحاناست
کهباقیمطلقاستوهمهچیزمحکومهالکاند،مگروجه

او؛کلشیٍءهالکإالوجهه.
ازاینمنظرانســانکامــلرابقیــةاهللگویند.زیراســنددوام
اوراخدایباقیامضافرمودهاســتوگروهــیکهپیوندیبا
وجهخداداشته،درراستایرضایاوکوششنمودهوسعی
میکننــد،اولــوبقیهانــد؛یعنــیصاحبانبقــاوالئقــاندوام.
براینیــلبهوجــهاللهیجــزگــذرازوجاهتخلقــیراهدیگر
نیســت،برایرســیدنبهچشــمهبقــا،جــزعبــورازداالنفنا

مسیردیگرینخواهدبود.
تنهاراههســتی،نیســتیاســتوراهمســتقیموجود،معدوم
شدناســت،آنچهدرواژهعدمولغتنیســتیتعبیهشده،
همانــاندیــدنخــودونخواســتنرضــایخویــشاســت،نه
نبودنوازبیــنرفتنواقعــی.زیراهرگزعــدممحض،کمال
گردرادبیات نبوده،نیستیصرفمســیرارتقانخواهدبود.ا
تازیوفارســیســخنازفنابرایبقاونیســتیبرایهستیو
عدمبرایوجــودمطرحمیشــود،مقصــودهمیناســتکه

کنونبهاشارترفت. ا

 انسان کامل 
معصوم همانند 

حسین بن 
علی)ع( چون 

ُمَوّحِد ناب است 
و توحید خالص 
از لوث هر گونه 

دوگانگی منّزه 
است. لذا در تمام 

شئون علمی و 
عملی خود متوجه 

خدای سبحان 
بوده، جهاد او 

مانند نماز وی، 
قربان و عامل 
تقّرب است و 

مبارزه وی همسان 
نماز او معراج و 

مایه عروج است
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امامپاســخفرمود:گویــامیبینمکهدشــمنپســرمرااحاطه
کردهواوبااینشمشیربهراستوچپدشمنحملهمیکند

تااینکهدودستشقطعمیگردد...
)مولدالعباسبنعلی)ع(،محمدعلیناصری،قم،انتشاراتشریفالرضی،۱۳۷۲ش،صص۶۱و۶۲(

     سپردن فرماندهی لشگر 
درجریانآزادسازیفراتتوسطلشکریانامیرالمؤمنین)ع(،
مردیتنومندوقویهیکلبهنام»ُکَرْیببنابرهة«ازقبیله
»ذییزن«ازصفــوفلشــکریانمعاویهبرایهمــاوردطلبی
جداشــد.درمــوردقــدرتبدنــیبــاالیاونگاشــتهاندکهوی
یکســکهنقرهرابیندوانگشــتشستوســبابهخودچنان
میمالیدکــهنوشــتههایرویســکهناپدیدمیشــد.اوخود
رابرایمبــارزهبــاامیرالمؤمنیــن)ع(آمــادهمیســازد.معاویه
برایتحریکروحیهجنگــیاومیگوید:علی)ع(باتمامنیرو
میجنگــد]وجنگجویــیســترگاســت[وهــرکــسرایــارای
مبارزهبااونیســت.]آیاتــوانرویاروییبــااوراداری؟[.کریب

پاسخمیدهد:من]باکیندارمو[بااومبارزهمیکنم.
نزدیکآمدوامیرالمؤمنین)ع(رابــرایمبارزهصدازد.یکی
علی)ع(بهنام»مرتفعبنوضاحزبیدی« ازپیشمرگانموال
پیشآمد.کریبپرســید:کیســتی؟گفت:همــاوردیبرای
تــو!کریــبپــسازلحظاتــیجنــگاورابــهشــهادترســاند
ودوبــارهفریادزد:یاشــجاعترینشــمابــامنمبــارزهکند،یا
علــی)ع(بیایــد.»شــرحبیلبنبکــر«وپــسازاو»حــرثبن
جاّلح«بهنبردبااوپرداختند،اماهردوبهشهادترسیدند.
امیرالمؤمنیــن)ع(کهاینشکســتهایپیدرپیراســبب
ازدســترفتــنروحیــهجنــگدرافــرادخــودوســرخوردگی
یــارانخودمیدید،دســتبــهاقدامــیعجیــبزد.اوفرزند
رشــیدخودعبــاس)ع(راکــهدرآنزمــانعلیرغمســنکم

باتوجهبهاقوالونقلهایمتعددتاریخیورواییبهخوبیمیتوانمتوجهشــدکه
حضرتامیــر)ع(بــرایتربیــتوتأدیبحضــرتعباسخودبــهطورمســتقیموقت
گذاشتهودردفعاتومراحلمتعددومختلفیاقدامبهآموزشوپرورششخصیتیوهویتی
حضــرتعبــاس)ع(نمودهانــدوحتــیفنــونجنــگورزمرانیزخــودحضــرتامیربهایشــان
مستقیمًاآموزشدادهاند.واضحاستکهتعلیمدیدهمکتبعلویوفاطمیکهشخصامیر
مومنانتربیتوتعلیماورابرعهدهداشتهاستچهفحلالفحولیدرعالموجودخواهدشد.
کنــونذیاًلبه فحلیبهنامعبــاسبنعلیکهلــرزهبرانداموپیکراســتکباروکفــرمیاندازد.ا

برخیمواردتربیتیحضرتامیرنسبتبهحضرتعباسمیپردازیم:

     حمایل کردن شمشیر 
روایتشدهاســتکهامیرالمؤمنین)ع(روزیدرمسجدنشســتهوبااصحابویارانخودگرم
گفتگوبود.دراینلحظه،مردعربیدرآســتانهدربمسجدایســتاد،ازمرکبخودپیادهشدو
صندوقیراکههمراهآوردهبود،ازرویاســببرداشتوداخلمســجدآورد.بهحاضرانسالم
کردونزدیکآمدودســتعلی)ع(رابوســیدوگفت:موالیمن!برایشــماهدیــهایآوردهامو
صندوقچهراپیشرویامامنهاد.امامدرصندوقچهرابازکرد.شمشیریآبدیدهدرآنبود.

درهمیــنلحظــه،عبــاس)ع(کــهنوجوانــینورســیدهبود،واردمســجدشــد.ســالمکــردودر
گوشــهایایســتادوبهشمشــیریکهدردســتپدربود،خیرهماند.امیرالمؤمنیــن)ع(متوجه
شــگفتیودقــتاوگردیــدوفرمــود:فرزنــدم!آیــادوســتداریایــنشمشــیررابــهتــوبدهم؟
عباس)ع(گفــت:آری!امیرالمؤمنین)ع(فرمود:جلوتربیا!عباس)ع(پیشرویپدرایســتاد
وامامبادستخود،شمشــیررابرقامتبلنداوحمایلنمود.ســپسنگاهیطوالنیبهقامت
اونمودواشکدرچشمانشحلقهزد.حاضرانگفتند:یاامیرالمؤمنین!برایچهمیگریید؟

فرزند آفتاب
علی كریمی

حضرت عباس)ع(؛ تربیت  شده در دامان حیدر)ع(
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جنگجوییکامــلوتمامعیاربــهنظرمیرســیدفراخواند
وبهاودســتوردادکهاســب،زرهوتجهیــزاتنظامیخود
رابــااوعــوضکنــدودرجــایامیرالمؤمنیــن)ع(درقلــب
لشــکربماندوخــودلباسجنگعبــاس)ع(راپوشــیدوبر
اســباوســوارشــدودرمبارزهایکوتــاهاماپرتــبوتاب،
کریبرابههالکترســاند...وبهســویلشــکربازگشــتو
ســپسمحمدبنحنفیهراباالینعشکریبفرستادتابا
خونخواهانکریــبمبارزهکند.بهخوبیمعلوممیشــود
انداموقــدوقامتحضرتقمرالعشــیرهچگونهشــبیهبه
هیــأتحضــرتامیــربــودهاســت!)المناقــب،احمدبــنمحمدالمکــی

الخوارزمی،قم،مؤسسةالنشراالسالمی،۱۴۱۱ق.،ص۲۲۷؛العباس،ص۱۵۴(

     درخشش در جنگ صفین
گرمنبردصفین،جوانیازصفوفســپاهاسالمجدا درگرما
شدکهنقابیبرچهرهداشــت.جلوآمدونقابازچهرهاش
برداشــت،هنوزچندانمــوبرچهــرهاشنروییدهبــود،اما
کــشخوانــدهمیشــد.ســّنشرا صالبــتازســیمایتابنا
حدودهفدهسالتخمینزدهاند.مقابللشکرمعاویهآمد
وبانهیبیآتشینمبارزخواست.معاویهبه»ابوشعثاء«که
جنگجوییقویدرلشکرشبود،روکردوبهاودستورداد

تاباویمبارزهکند.
ابوشــعثاءباتندیبــهمعاویهپاســخگفت:مردمشــاممرا
باهزارســوارهنظــامبرابــرمیدانند]امــاتــومیخواهیمرا
بهجنگنوجوانــیبفرســتی؟[آنگاهبهیکــیازفرزندان
خوددســتوردادتابهجنگحضرتبرود.پسازلحظاتی
نبــرد،عبــاس)ع(اورادرخــونخــودغلطانــد.گــردوغبار
جنگکــهفــرونشســت،ابوشــعثاءبــانهایتتعجــبدید
کــهفرزنــدشدرخــاکوخونمــیغلطــد.اوهفــتفرزند
داشــت.فرزنددیگرخــودراروانهکرد،امــانتیجهتغییری
ننمودتــاجاییکــههمگــیفرزنــدانخــودرابــهنوبتبه
جنگبااومیفرســتاد،اماآننوجواندلیــرهمگیآنانرا
بههالکتمیرســاند.درپایانابوشــعثاءکهآبرویخودو
پیشــینهجنگاوریخانوادهاشرابربادرفتــهمیدید،به
جنگبااوشــتافت،اماحضرتاورانیزبههالکترساند،
بهگونهایکــهدیگرکســیجــرأتبرمبــارزهبــااوبهخود
نمــیدادوتعجــبوشــگفتیاصحــابامیرالمؤمنین)ع(
نیــزبرانگیختهشــدهبــود.هنگامیکــهبهلشــکرگاهخود
بازگشــت،امیرالمؤمنین)ع(نقابازچهرهفرزندرشیدش

برداشتوغبارازچهرهاوپاککرد.
)العبــاس)ع(،ص۱۵۳؛كبریــتاالحمــر،محمدباقربیرجندی،تهران،كتابفروشــیاســالمیه،

۱۳۷۷ق.،ص۳۸۵(

     آموختن توحید 
کــهدردوران روزیعلــی)ع(بــهابوالفضــلالعبــاس)ع(
کودکــیبــهســرمیبــرد،فرمــود:بگــویــک.عبــاسگفت:
یک.حضــرتعلــی)ع(فرمــود:بگــودو.عباسدرپاســخ
گفت:اســتحییاناقولباللســانالذیقلتواحدا،اقول
اثنان،منبــاآنزبانیکــهیکگفتــهاموبــهیکتاییخدا
اقرارنمودهامشرممیکنمکهبگویم:دووازدایرهیکتایی

خداخارجگردم.)مقتلالحسینخوارزمیج۱ص۱۷۹(

حجت االسالم و المسلمین علیرضا هادی زاده

چشمم در قیامت با تو 
روشن می شود
مطلبپیشرویادداشــتیازمــدرسحوزهوپژوهشــگرتاریخاســالموعلوم
قرآنــیباموضــوعحضــرتعبــاسعلیــهالســالمدرکالممعصومیــنعلیهم

السالماستکهدرادامهمیآید؛
علی)ع(دربسترشهادت 1. درمعالیالّســبطینآمدهاســتکهدرآنهنگامکهموال
بودند،عبــاسراطلبیدواورابهســینهاشچســبانیدوفرمــود:بهزودیچشــممدر

قیامتبهوسیلهوجودتوروشنمیشود.
2.روایــتشــدهکــهوقتــیروزقیامــتبرپــامیشــود،پیامبــر)ص(بــهموالعلــی)ع(
میفرمایندکهبهزهرابگو،برایشــفاعتونجاتامتچهداری؟موالپیامحضرت
رسولرابهخانمفاطمهزهرا)س(میرسانندوایشاندرپاسخمیفرمایندکه:ایامیر

المؤمنین!دودستبریدهپسرمعباسبرایمادرموردشفاعتکافیست.
3.بزرگــیوعظمتمقــامعباسبــنعلــی)ع(بهگونهایاســتکــهامامــانمعصوم
کاریها،جانبازیهاوعظمتشخصیتآنبزرگوار علیهمالسالمدرمواردمتعددبرفدا
کاریهای کیدفرمودهاند.امامســجاد)ع(کهخوددرکربالحضورداشتوشاهدفدا تأ
عمویشبود،دربارهحضرتعباس)ع(میفرماید:»خداوند،عمویمعباسرارحمت
کندکهباایثاروجانبازی،درراهبرادرشجانبازیکردتاآنکهدســتهایشقطعشــد
وخداونــدبهجــایآن،دوبالبــهاودادکهبــاآنهابههمراهفرشــتگاندربهشــتپرواز
کند؛همانگونهکهبرایجعفربنابوطالبقراردادهشد.عباسرادرپیشگاهخداوند

منزلتیاستکهدرروزقیامت،همهشهدابهآنغبطهمیخورند.«
4.امامصادق)ع(،حضرتابوالفضلالعباس)ع(رابهعنوانکســیمعرفیمیکند
کــهازایمــاناســتواروبینــشنافــذبرخــورداربــودهودرراهامــامبزرگوارشبــهجهاد
برخاستهاســت.ایشــانمیفرماید:»عمویم؛عباس،بصیرتینافذوایمانیمحکم

داشت.اوبههمراهبرادرشحسین)ع(جهادکردوبهافتخارشهادترسید«.
آنحضرتهمچنیــندربارهاخــالصوارزشجهادحضرتعبــاس)ع(میفرماید:
»شــهادتمیدهموخداراشــاهدمیگیرمکهتودرراهجنگجویانبــدرومجاهدان
راهخداگامنهادیودرجهادبادشــمنانخدا،اخالصورزیــدیودرنصرتاولیای
خدا،خلوصنشــاندادیوازدوستانشدفاعکردی...شــهادتمیدهمکهتوهر

چهدرتوانداشتی،انجامدادی«.
5.دربخشــیاززیــارتناحیــهمقدســهامــامهــادی)ع(اززبــانآنحضــرتچنیــن
میخوانیم:»ســالمبرابوالفضلالعباسپســرامیرالمؤمنین؛آنکهباکمالمواســات
وایثاروبرادری،جانشرانثاربرادرشحســینعلیهالســالمکرد؛آنکهدنیاراوســیله
کارانــهفدایبرادرنمــود؛آنکهنگهباندینوســپاه آخرتقرارداد؛آنکــهخودرافدا
حســینعلیهالســالمبود؛آنکهتالشبســیاربرایآبرســانیبهلبتشــنگاننمود؛

آنکهدودستشدرراهخداقطعشد«.
6.درزیــارتناحیهمقدســهنیزاززبانحجتبنالحســنالعســکری)ع(بهحضرت
عباس)ع(اینگونهســالمدادهشــدهاســت:ســالمبــرابوالفضــلعّباس،فرزنــدامیر
مؤمنان؛ازخــوددرگذرندهباجــانبرایبــرادر،برگیرندهازدیروزشبــرایفردایش،
فدایِیاو،نگهدارنده،کوشندهبرایرساندنآببهاو،وکسیکهدستهایشُبریده

شد!خداوندقاتالنشیزیدبنُرقادحیتیوَحکیمبنُطَفیلطاییرالعنتکند!

حضرت علی)ع( خطاب به حضرت عباس)ع(
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     خدمت در قافله حج
فرزندپیغمبراســت.بهحــجمــیرود.امتنــاعداردکهبا
قافلــهایحرکتکنــدکــهاورامیشناســند.مترصد
را او کــه دســت دور نقــاط از قافلــهای اســت
نمیشناســند،پیــداشــودوغریــبوارداخــل
آنشــود.واردیکــیازایــنقافلههاشــد.از
آنهــااجــازهخواســتکــه:»بــهمــناجازه
هــم آنهــا کنــم.« کــهخدمــت دهیــد
پذیرفتنــد.آنزمانکهبااســبوشــتر
وغیــرهمیرفتنــد،دهدوازدهروزطول
میکشــید.امامدرتمامایــنمدتبه
صــورتیکخدمتگــزارقافلــهدرآمد.
دربینراهمردیبااینقافلهتصادف
کردکــهامــامرامیشــناخت.تاامــامرا
شــناخت،رفــتنزدآنهــاوگفــت:»این
کیســتکــهشــماآوردهایدبــرایخدمت
خودتــان؟«گفتند:»ماکهنمیشناســیم،
جوانیاستمدنی؛ولیبســیارجوانخوبی
گر اســت!«گفــت:»بلــه،شــمانمیشناســید،ا
میشــناختیداینجــوربــهاوفرمــاننمیدادیــد
گفتنــد: نمیگرفتیــد.« خودتــان خدمــت در را او و
»مگرکیســت؟«گفــت:»اینعلیبنحســینبــنعلیبن
ابیطالبفرزندپیغمبراست.«دویدندخودشانرابهدست
وپــایامــامانداختنــد:آقااینچــهکاریبــودشــماکردید؟!
ممکــنبــودمــابــاایــنکارخودمــانمعذببــهعــذابالهی
شویم،بهشماجسارتیبکنیم،شمابایدآقاباشید؛شماباید

اینجابنشینید،مابایدخدمتگزاروخدمتکارشماباشیم.
فرمود:»نه،منتجربهکردهام،وقتیکهباقافلهایحرکت
میکنمکــهمــرامیشناســند،نمیگذارندمــناهــلقافلهرا
خدمتکنم.لذامیخواهــمباقافلهایحرکــتکنمکهمرا
نمیشناسند،تاتوفیقوســعادتخدمتبهمسلمانورفقا

برایمنپیداشود.«

     لگد به افتاده
عبدالملــکبــنمــروانبعــدازبیســتویکســالحکومت
از بعــد رفــت. دنیــا از اســتبدادی،درســال86هجــری
از آنکــه بــرای ویپســرشولیــدجانشــیناوشــد.ولیــد
نارضاییهایمردمبکاهد،برآنشــدکهدرروشدســتگاه
خالفــتوطــرزمعاملــهورفتــاربــامــردمتعدیلــیبنمایــد.
مخصوصًادرمقــامجلبرضایتمردممدینــهکهیکیازدو
شهرمقدسمسلمینومرکزتابعینوباقیماندگانصحابه
پیغمبــرواهــلفقــهوحدیــثبــود،برآمــد.ازاینروهشــام
کم بناســماعیلمخزونــیپــدرزنعبدالملکراکهقبــاًلحا
مدینهبودوســتمهاکردهبودومردمهموارهآرزویســقوط

ویرامیکردند،ازکاربرکنارکرد.
هشــامبناســماعیلدرســتموتوهینبهاهلمدینهبیداد
کردهبود.ســعیدبنمســیب)محدثمعروفومورداحترام
اهلمدینه(رابهخاطــرامتناعازبیعت،شــصتتازیانهزده
بودوجامهایدرشــتبرویپوشــانده،برشــتریســوارش

وجودمقــدسزینالعابدین)ع(قهرمانمعنویتاســت،
معنویتبــهمعنیصحیــحآن؛یعنییکیازفلســفههای
وجودیفردیمثلعلیبنالحســینایناســتکهوقتیانسان
خاندانپیغمبررامینگرد،هرکدامشــانرا،وعلیبنالحســینرا
کهیکیازآنهاست،میبیندمعنویتاســالمیعنیحقیقتاسالم،
آنایمــانبــهاســالمتــاچــهحــددرخانــدانپیغمبــرنفوذداشــته
اســت…بایــدتوجهداشــتکــهیکــیازهدفهــا،بلکههــدفاصلــیاســالمویکــیازعوامل
نگهدارنــدةاســالم،معنویــتیعنــیتکویــنانســانهایصــددرصــدمعنــویاســت.ایــن
انســانهایمعنویدرجبهــهوجناحدیگربــهانــدازهجهادهاوقیامهــایدلیرانــهمؤثرندو
محیــیاســالماند.امــامعلــیبــنالحســینحامــلمعنویــتاســالماســت.دراالنــوارالبهیــه

مینویسد:»بههنگامنمازتنشمیلرزید،رنگشزردمیشدومیلرزید«.
ونیزعلیبنالحســین)ع(پیکمحبتاســالمیاســت.قدیســیاستکهفرســتادةمحبت
اســت.نیرویمحبتنیــزمانندنیــرویمعنویــتوعرفــاننیرویعجیبــیاســت.دراالنوار
البهیهمینویســد:»علیبنالحســیندرتاریکیشــبهاکیسهایبرپشــتمینهادوپولو

گاهغذایاهیزم)برایفقرا(برمیداشت.«
وقتیانسانعلیبنالحســینرامیبیندکأّنهپیغمبررادرمحرابعبادتشدرثلثآخرشب
یــادرکوهحــرامیبیند.یکشــباماممشــغولنیایــشودعابــود؛یکــیازبچههــایاماماز
جاییافتادواستخوانششکستکهاحتیاجبهشکســتهبندیپیداشد.اهلخانهنیامدند
متعرضعبادتامامشــوند،رفتندوشکستهبندآوردندودســتبچهرابستنددرحالیکهاو

ازدردفریادمیکشید.بچهراحتشدوقضیهگذشت.
هنگامصبــحامامدیددســتبچــهرابســتهاند.فرمــود:»چراچنیناســت؟«عــرضکردند:
»جریــاناینطوربود.«کی؟»دیشــبدرفالنوقتکهشــمامشــغولعبادتبودیــد.«معلوم
شدکهآنچنانامامدرحالجذبهبهسرمیبردهاســتوآنچناناینروحبهسویخداپرواز

کردهبودکههیچیکازآنصداهااصاًلبهگوشامامنرسیدهبود!

پیك محبت
آیت اهلل مرتضی مطهری

اخالق در سیره امام سجاد)ع(
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کــرده،دورتــادورمدینــهگرداندهبود.بــهخانــدانعلی)ع(
ومخصوصًامهتــروســرورعلوییــن،امــامزینالعابدین)ع(

بیشازدیگرانبدرفتاریکردهبود.
ولید،هشامرامعزولساختوبهجایاوعمربنعبدالعزیز
ـپســرعمویجوانخودـراکــهدرمیانمردمبهحســننیت
کــممدینــهقــرارداد.عمــربرای وانصــافمعــروفبــود،حا
بازشــدنعقدةدلمردمدســتوردادهشــامبناســماعیلرا
جلوخانهمروانَحکمنگاهدارندوهرکسکهازهشامبدی
دیدهیاشــنیده،بیایــدوتالفیکنــدوداددلخــودرابگیرد.
مردمدستهدســتهمیآمدند.دشناموناســزاولعنونفرین

بودکهنثارهشاممیشد.
خودهشــامبیــشازهمهنگــرانامــامعلــیبنالحســینو
علویینبــود.باخــودفکرمیکــردانتقــامعلیبنالحســین
درمقابلآنهمهســتمهاوســّبولعنهانســبتبهپدران
بزرگوارشکمترازکشتننخواهدبود؛ولیازآنطرف،امام
بهعلویینفرمود:»خویمابرایننیســتکهبهافتادهلگد
بزنیموازدشــمنبعــدازآنکهضعیفشــد،انتقــامبگیریم،
بلکهبرعکس،اخالقماایناســتکهبــهافتادگانکمکو

مساعدتکنیم.«
هنگامیکهامــامباجمعیتانبــوهعلویینبهطرفهشــام
میآمد،رنگدرچهرههشــامباقینماند.هــرلحظهانتظار
مــرگرامیکشــید؛ولــیبرخــالفانتظــاروی،امــامطبــق
معمولکهمســلمانیبهمســلمانیمیرســد،باصدایبلند
فرمــود:»ســالمعلیکــم«وبــااومصافحــهکــردوبــرحــالاو
گرکمکیازمنســاختهاســت، ترحمکــرده،بــهاوفرمود:»ا
حاضرم.«بعدازاینجریــان،مردممدینهنیزشــماتتبهاو

راموقوفکردند.

     پیک محبت
زینالعابدین)ع(پیکمحبــتبود.راهمیرفت،

هرجــابــیکســیرامیدیــد،هــرجــاغریبــیرا
میدید،فقیرومســتمندیرامیدید،کسی

رامیدیدکــهدیگرانبــهاوتوجــهندارند،
بــهاومحبتمیکرد،اورانــوازشمیکرد
وبهخانــهخــودشمــیآورد.روزییک
عدهُجذامیرادید.)همهازجذامیفرار
میکننــد،وآنکهفرارمیکندازســرایت
بیماریــشمیترســد،ولیخــوباینها
همبنــدهخداهســتند.(ازاینهــادعوت
کــرد،اینهــارابــهخانــهخــودآوردودر

خانهخــودازاینهاپرســتاریکــرد.خانه
زینالعابدیــنخانــهمســکینانویتیمانو

بیچارگانبود.

     جذامی ها
درمدینــهچنــدنفربیمــارجذامیبــود.مردمبــاتنفرو

وحشتازآنهادوریمیکردند.اینبیچارگانبیشازآن
اندازهکهجســمًاازبیماریخودرنجمیبردنــد،روحاازتنفر
وانزجــارمردمرنــجمیکشــیدند،وچونمیدیدنــددیگران

ازآنهــاتنفــردارنــد،خودشــانبــاهــمنشســتوبرخاســت
میکردند.یــکروزهنگامیکــهدورهمنشســتهبودندغذا
میخوردند،زینالعابدینازآنجاعبــورکرد.آنهاامامرابه
سرسفرهخوددعوتکردند.اماممعذرتخواستوفرمود:
گــرروزهنمیداشــتم،پاییــنمیآمــدم.از »مــنروزهدارم،ا
شــماتقاضــامیکنــمفــالنروزمهمانمــنباشــید.«ایــنرا

گفتورفت.
امامدرخانهدستوردادغذاییبسیارعالیومطبوعپختند.
مهمانانطبقوعدهقبلیحاضرشدند.سفرهایمحترمانه
برایشانگستردهشد.آنهاغذایخودراخوردندوامامهم

درکنارهمانسفرهغذایخودراصرفکرد.

     هشام و فرزدق
هشــامبــنعبدالملــکبــاآنکــهمقــاموالیتعهــدیداشــتو
آنروزگار)یعنــیدهــهاولقــرندومهجــری(ازاوقاتیبود
کــهحکومتامــویبــهاوجقــدرتخودرســیدهبــود،هرچه
خواستبعدازطوافکعبه،خودرابه»حجراالسود«برساند
وبادســتخودآنرالمسکند،میسرنشــد.مردمهمهیک
نــوعجامهســادهکهجامــهاحــرامبودپوشــیدهبودنــد،یک
نوعســخنکهذکرخدابودبهزبانداشــتند،یــکنوععمل

بودنــدمیکردنــد،چناندراحساســاتپاکخود غــرق
کــهنمیتوانســتنددربــارهشــخصیت
دنیایــیهشــامومقــاماجتماعــیاو

بیندیشــند.افــرادو

ین العابدین  ز
پیک محبت 

بود. راه می رفت، 
هرجا بی کسی 

را می دید، هر جا 
یبی را می دید،  غر
فقیر و مستمندی 
را می دید، کسی 

را می دید که 
دیگران به او توجه 

ندارند، به او 
محبت می کرد، او 
را نوازش می کرد و 
به خانه خودش 

می آورد
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درپرتومعنا

اشــخاصیکهاوازشــامباخودآوردهبودتاحرمتوحشمت
اوراحفظکنند،درمقابلابهــتوعظمتمعنویعملحج

ناچیزبهنظرمیرسیدند.
هشــامهرچهکردخــودرابــه»حجراالســود«برســاندوطبق
آدابحــجآنرالمسکنــد،بهعلتکثــرتوازدحــاممردم
میســرنشــد.ناچاربرگشــتودرجایبلندیبرایشکرســی
تماشــایجمعیــت بــه کرســی آن بــاالی از او گذاشــتند.
کــههمراهــشآمــدهبودنــد،دورش پرداخــت.شــامیانی
راگرفتنــد.آنهانیــزبهتماشــایمنظرهپرازدحــامجمعیت

پرداختند.
درایــنمیانمــردیظاهــرشــددرســیمایپرهیــزگاران.او
نیزماننــدهمهیکجامهســادهبیشــتربــهتننداشــت.آثار
عبــادتوبندگیخــدابرچهــرهاشنمــوداربــود.اولرفتو
بــهدورکعبهطــوافکرد.بعــدبــاقیافــهایآراموقدمهایی
بــاهمــه آمــد.جمعیــت بــهطــرفحجراالســود مطمئــن
ازدحامیکهبــود،همینکــهاورادیدنــد،فورًاکوچــهدادند
واوخــودرابــهحجراالســودنزدیــکســاخت.شــامیانکــه
ایــنمنظــرهرادیدنــدوقباًلدیــدهبودندکــهمقــاموالیتعهد
بــاآناهمیــتوطمطــراقموفــقنشــدهبــودکــهخــودرابه
حجراالســودنزدیــککنــد،چشمشــانخیرهشــدوغــرقدر
تعجــبگشــتند.یکــیازآنهاازخــودهشــامپرســید:»این
شخصکیســت؟«هشــامباآنکهکاماًلمیشــناخت،خودرا

بهناشناسیزدوگفت:»نمیشناسم.«
دراینهنگامچهکســیبودازترسهشــامکهازشمشیرش
خونمیچکید،جــرأتبهخــوددادهاورامعرفــیکند؟ولی
درهمینوقــت»فرزدق«،شــاعرزبردســتوتوانــایعرب،
باآنکــهبــهواســطهکاروشــغلوهنــرمخصوصــشبیشاز
هرکــسدیگرمیبایســتحرمــتوحشــمتهشــامراحفظ
کند،چنانوجدانشتحریکشــدواحساســاتشبهجوش
آمدکــهفورًاگفــت:»لکنمــناورامیشناســم«وبــهمعرفی
ســادهقناعــتنکــرد،بــررویبلنــدیایســتاده،قصیدهای
کــهازشــاهکارهایادبیــاتعــرباســتوفقــطدر غــراـ
مواقعحســاسپــرازهیجــانکــهروحشــاعرمثلدریــاموج
بزنــد،میتوانــدچنانســخنیابــداعشــودـبالبدیههســرود
وانشــاکرد.درضمــناشــعارشچنینگفت:»اینشــخص
کــهتمــامســنگریزههایســرزمینبطحــااورا کســیاســت
میشناســند،اینکعبهاورامیشناســد،زمینحــرموزمین
خــارجحــرماورامیشناســند.ایــن،فرزنــدبهتریــنبندگان
کیزةمشهور.اینکه خداست.ایناســتآنپرهیزگارپاکپا
گرتو تومیگوییاورانمیشناســم،زیانیبهاونمیرســاند.ا

یکنفرفرضًانشناسی،عربوعجماورامیشناسند…«
هشــامازشــنیدنایــنقصیدهوایــنمنطــقواینبیــان،از
خشــموغضبآتــشگرفــتودســتوردادمســتمریفرزدق
راازبیتالمــالقطــعکردنــدوخــودشرادر»عســفان«بین
مکــهومدینــهزندانیکردنــد؛ولیفــرزدقهیــچاهمیتیبه
اینحوادثکهدرنتیجهشــجاعتدراظهارعقیدهبرایش
پیشآمدهبود،نداد؛نهبهقطعحقوقومستمریاهمیت
دادونهبهزندانیشدن؛ودرهمانزنداننیزباانشاءاشعار
آبــدارازهجــووانتقــادهشــامخــوددارینمیکــرد.علیبن

الحســین)ع(مبلغــیبرایفــرزدقفرســتاد.فــرزدقازقبول
آنامتناعکردوگفــت:»منآنقصیدهرافقــطدرراهعقیده
وایمــانوبرایخداانشــاءکــردمومیــلنــدارمدرمقابلآن
پولــیدریافــتدارم.«بــاردومعلیبــنالحســینآنپولرا
فرســتادوپیغــامداد:»خداونــدخــودشازنیــتوقصــدتــو
گاهاســتوتورامطابقهماننیتوقصــدتپاداشنیک آ
گراینکمکرابپذیری،بــهاجروپاداشتو خواهدداد.توا
درنزدخــدازیاننمیرســاند«وفــرزدقراقســمدادکهحتمًا

آنکمکرابپذیرد.فرزدقهمپذیرفت.

     فقر و غنا
حدیثیاســتدرتحفالعقول،ازامامســجاد)ع(کهفرمود:
»طلــُبالحوائــجالیالنــاسمذلٌهللحیــاهوُمذهبــهللحیاءو
استخفاٌفبالوقاروهوالفقُرالحاضُر:دستحاجتنزدمردم
درازکردن،زندگیراپســتوخــوارمیکندوحیاوشــرموآزرم
راازبینمیبــرد،وقاروســنگینیراکممیکنــدوهمینخود
فقرنقداست؛یعنیفقرمنحصربهنداشتنپولنیست)فقر
یعنینیاز٫نداشــتنپول،نیازوفقراســت(.اظهارایننیازها
همعینفقراســت:وقلُهطلبالحوائجالیالناسهوالغنی
الحاضر:بههرنســبتکهانســانکمتردســتحاجتپیش
مردمدرازکند،بهنوعیغناوبینیازینقدنائلشدهاست.
روحاینجملهایناستکهفقروغنامنحصربهفقروغنای
مالینیســت؛بایدتوجهداشــتکهفقروغنــایدیگریهم
درکاراستوانساننبایداشتباهکندکهبرایرفعفقرمالی،
خودرابهفقردیگریمبتالکند،وبایدارزشغنایمعنویرا

باالترازارزشغنایمالیبداند.

در این میان 
مردی ظاهر 

شد در سیمای 
پرهیزگاران. او 
نیز مانند همه 

یک جامه ساده 
بیشتر به تن 
نداشت. آثار 

عبادت و بندگی 
خدا بر چهره اش 
نمودار بود. اول 

رفت و به دور 
کرد.  کعبه طواف 

بعد با قیافه ای 
آرام و قدم هایی 
مطمئن به طرف 
حجراالسود آمد. 
جمعیت با همه 

ازدحامی که بود، 
همین که او را 

 کوچه 
ً
دیدند، فورا

دادند و او خود 
را به حجراالسود 

نزدیک ساخت
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بزرگ ترین مناجات 
عرفانی درخلوتگاه انس
ادعیــهومناجــات،سرشــارازمعــارفالهیاســتکهعــالوهبرجنبههــایعبــادیجنبه
معرفتینیــزدارد.ازجملهمیتوانبهادعیهامامســجاد)ع(درصحیفهســجادیهاشــاره
کرد.اینمجموعهبیانگرایناســتکهدعاومناجاتســالحبرنــدهومؤثرامامســجاد)ع(دربرابر
ســیلهجومظلموتعدیوانحرافحاکمانوقتبودهاســت،سالحیکهرســالتالهیونورانی
خودرادرقالبآنمتبلورســاختوپیامهایعبادیوسیاســیخودرادرقالبدعاوگفتگوییما
بینعبدومعبودمنتقلساختوازاینطریقعمیقترینمسائلعبادیوسیاسیرامطرحکرد.

اینکبهبهانهســالروزشــهادتحضرتامامزینالعابدین)ع(بهجایــگاهوتاثیراتصحیفه
سجادیهاینمیراثماندگارامامچهارمشیعیانازنگاهامامخمینی)ره(اشارهمیکنیم.

امــامخمینــی)ره(فرمودهانــد؛صحیفــهکاملــهســجادیه،نمونــهکاملقــرآنصاعداســتو
ازبزرگترینمناجاتعرفانیدرخلوتگاهانساســتکهدســتمــاکوتاهازنیلبــهبرکاتآن
است؛آنکتابیاستالهیکهازسرچشمهنوراهللنشأتگرفتهوطریقهسلوکاولیایبزرگو

اوصیایعظیمالشأنرابهاصحابخلوتگاهالهیمیآموزد.)ر.ک.صحیفهامام،ج۲۱،ص۲0۹(
ایشانسبکبیانمعارفالهیهاصحابمعرفترادرصحیفهسجادیههمچونسبکقرآن

کریمبدونتکلفالفاظدرشیوهدعاومناجاتبرایتشنگانمعارفالهیهبیانکردهاند:
»اینکتابمقــدسچونقــرآنکریمســفرهالهیاســتکــهدرآن،همهگونهنعمــتموجود

استوهرکسبهمقداراشتهایمعنویخودازآناستفادهمیکند.«)صحیفهامام،ج۲۱،ص۲0۹(
گرادعیه امام)س(ادعیهراموجبخودســازیومردمسازیمیدانســتوفرمودهاند:»شماا

امامســجادوســایرائمهرامالحظهبفرماییدمشــحوناست
ازاینکهمردمرابســازندبــراییکامــرباالتــرازآنچیزیکه
مردمعــادیتصــورمیکنند.دعــوتبــهتوحید،دعــوتبه
تهذیبنفس،دعوتبهاعــراضازدنیا،دعوتبهخلوتبا
خدایتبــارکوتعالی،معنــیاشایننبودهاســتکهمردم
تویخانههایشانبنشینندوازمصالحمسلمینغفلتکنند
ومشــغولذکرودعاباشــند.چنانچهخودآنهاکهمالحظه
کــرمدرعیــنحالیکه میکنید،ایــنطــورنبودنــد.پیغمبرا
وظایفشــخصیخودشرابجامیآوردوخلوتهاباخدای
تبارکوتعالیداشت،تشــکیلحکومتدادوبهانحاءعالم
برایدعــوتآدمفرســتادومــردمرادعــوتکردبــهدیانتو
دعوتکردندبعدبــهاجتماع.اینطورنبودکــهبنایاواین
باشدکهبنشــیندتویخانهوذکربگوید.ذکرمیگفت،لکن
همانذکرهمخودســازیبــود.دعامیکرد،ولــیهماندعا
هم،هــمخودســازیوهممردمســازیبودومــردمراتجهیز
میکردبرایمقاومــت.تمامادعیهایکهدرلســاناووائمه
مسلمینواقعشدهاست،تماماینادعیه،درعینحالیکه
دعوتبهمعنویاتاســت،ازراهدعومعنویات،تماممسائل

مسلمیناصالحمیشود.«
)صحیفهامام،ج۱۸،ص:۴۲۲(

رهبرکبیرانقالببااشارهبهابعادعرفانیصحیفهسجادیه،
فرمودهانــد:»ایــنامــامســجاداســتکــهمناجاتهایشرا
شــمامیبینیدومیبینیدچطورازمعاصیمیترسد.مسأله،
مســألهبزرگتــرازایــنمســائلیاســتکــهمــافکــرمیکنیم.
مســألهغیرازاینمســائلیاســتکهدرفکرمایادرعقلعقال
یــادرعرفانعرفابیاید.مســئلهایاســتکــهاولیــامیدانند
چیاستقضیه.آنهافهمیدهاندتاآناندازهایکهبشرباید
بفهمدکهقضیــهچهبزرگاســتودرمقابلچــهعظمتیما
هستیموسر]و[کارماباکیست.اینهابهماتعلیممیدهند،
وایــنطورنیســتکــهدعابــرایتعلیــمماباشــد.دعــابرای
خودشــانبــودهاســت؛خودشــانمیترســیدند،ازگناهــان
خودشــانگریهمیکردنــدتاصبــح.ازپیغمبــرگرفتهتــاامام
گنــاه گنــاهمیترســیدند. عصــر-ســالماهللعلیــه-همــهاز
آنهاغیــراینیاســتکهمنوشــماداریــم.آنهایــکعظمتی
راادراکمیکردنــدکــهتوجــهبــهکثــرت،ازگناهــانکبیــره
اســتپیشآنها.حضرتســجاددریکشــبش-بهحسب
اْرُزْقنی ُهــّمَ

َ
آنچیــزیکــهواردشــده-تــاصبــح]گفــت:[»الّل

ــُروِروااْلْســِتعداَد جاِفــَیَعــْنداِرالُغــُروِرَوااْلناَبَةالــیداِرالّسُ الّتَ
ِلْلَمــوِتَقْبــَلُحُلــوِلاْلَفْوت«.مســأله،مســئلهبزرگیاســت.
آنهــادرمقابــلعظمتخــدا،وقتــیکهخودشــانراحســاب

میکنند،ومیبینندکههیچنیستندوهیچندارند.«
)صحیفهامام،ج۲0،ص:۲۶۸(

امــام)ع(معتقــدبــود،ادعیههــمدرکســبمعنویاتبســیار
مؤثــراســتوهــمدرازبیــنبــردنحکومــتظلــم،چنانچه
ســیرههمهائمــه-علیهــمالســالم-چنینبــودهاســت.)ر.ک.
صحیفهامــام،ج۲۱،ص:۶(ایشــانصحیفهســجادیهیادگارارزشــمند

امامســجاد)ع(رازبورآلمحمــدنامیدهویکــیازافتخارات
شیعیانرااستفادهازرهنمودهایآندانستهاند.

)ر.ک.صحیفهامام،ج۲۱،ص:۳۹۲(

صحیفه سجادیه از نگاه امام خمینی)ره(
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صرفتأمینزندگیوسعادتانساننمیشود.
هــریــکازمــا،درهــرحــوزهایازحوزههــایانســانی،برای
رسیدنبهقلهدرتالشاست.اماکدامینقله؟قلهآناست
کههمــهانســانهابــاتمــامشایســتگیها،نــهفقطبــاتوان
مادییافکــری،درراهخیروصالحبشــرتالشکنند.شــکی
نیســتکهایننظــام،همانندآرزویــی،برفکرواندیشــههر

انسانتالشگریسایهافکندهاست.
بنابرایــن،آینــدهبهتــروآرمانــیهمــانچیــزیاســتکــهاز
دورانافالطــونرؤیــابــودهاســتوآنرا»مدینــهفاضلــه«
کــههمــه میگفتنــد.ایــنآینــدهوایــنجامعــهآرمانــی،
تواناییهــاوهمــهفرزنــدانبشــردرســاختنآنمشــارکت
داشــتهباشــند،آرزویهمهانسانهاســت.عقیدهشیعیان
بــهامــاممهدی)عــج(درحقیقــت،انتظــارفردیاســتکه
برانگیزانندهوبشــارتدهندهاینآیندهاســت؛آیندهایکه

آرزویهمهوآیندههمهاست.

     بعد تربیتی انتظار ظهور
مفهومانتظــارنزدمــا،معنــایحقیقیخــودراازدســتداده
ومنحــرفشــدهاســت.مــاانســانها،بــهبهانــهانتظــار،از
مســئولیتهایخودشــانهخالیمیکنیموکاروتــالشرادر
انتظــارظهــورصاحبالزمانرهــاکردهایــم.اینانحــرافدر
همهارزشهااتفاقافتادهوابزاریشدهاستبرایبهرهمند
نشــدنازارزشها.اماحقیقتایناســتکهاندیشــهانتظار
درحیــاتایــنمذهبنقشمهمیداشــتهاســت،زیــراامید

امــروزبــرایگرامیداشــتوالدتامامدوازدهــم،حضرت
مهدی)عج(،گــردآمدهایم.مانمیخواهیــمتنهاخاطره
ایــنوالدترازنــدهبداریــم،بلکــهبــاتثبیــتخــطوروشامیــدو
آمادگی،کهمعناییادوخاطرهاینوالدتاست،اینروزبزرگرا
مقــدسمیداریــم.مــاإنشــاءاهللامــروزاهمیــتایــنمفاهیــمرا

روشنخواهیمکرد.
امامدوازدهــم،همانگونهکــهمیدانید،اماممنتَظراســت.مــادرانتظارظهــورآنحضرتیم،
کنــدهازعدلوقســطکند.اندیشــهظهورمهدی تاجهانرا،پــسازفرورفتندرظلــموجور،آ
بهشــیعیاناختصاصندارد.اینعقیدهدرکتبرواییهمهمذاهباســالمییافتمیشود.
گراز کرم)ص(فرمودند:»ا صدهاوهزارانروایتداللتبرایندارندوثابتمیکنندکهپیامبرا
دنیاتنهایکروزباقیماندهباشد،خداوندآنروزراطوالنیمیگرداند،چندانکهمردیازاهل

بیتمن،همناموهمکنیهمن،ظهورکندوزمیِنپرازظلموبیدادراازعدلوقسطپرکند.«
اینحدیــثدرهمهمذاهــباســالمیمتواتراســت.پسایناندیشــهبــهمذهــبخاصیدر
گیروعمومیاست.انتظارمنجی،انتظارروححق اسالماختصاصندارد.ایننظریهایفرا
وانتظارحادثهایعظیمدرهمهمذاهبوادیانوجودداردوهمهدیندارانبهایننظریه
اعتقاددارند.ایناندیشــهازحوزهفعالیتهایدینیفراترمیرودوفعالیتهایعلمیرانیز
گوننظریبیندازیم،مشاهده شــاملمیشــود.هرگاهبهتالشانســانهادرحوزههایگونا
میکنیمکهدرهمهعرصهها،همچونعلموفلســفهوادبیاتوتجارباجتماعی،نظامها
ومقــرراتروبهکمــالدارنــدودرهمــهمســائلزندگیبــهســویاوضــاعواحوالبرتــرپیش
میروند.گرچهآدمیگاهــیمیلغزدوگاهاشــتباهمیکندومنحرفمیشــود،اینلغزشها،

درحرکتاصلیزندگیبشرودررونِدکلیآناموریجزئیاند.
بشــرازابتدادرحــالتکامــلوترقــیوتعالیبودهوبهســویبهترشــدنگامبرداشــتهاســت.
بشــرمطمئناســتکهوضعیِتبرتربــرایاوامکانپذیــراســتو،ازهمینرو،برایرســیدن
گر،آنگونهکهبرخیاعتقاددارند،بشــرروبهســقوطونابودیداشــت بهآنتالشمیکنــد.ا
یاجهــاندرحالپسرفــتوحرکــتقهقراییبــودودرامورمختلــفبهوضــعنامطلوبترراه
میپیمود،انســان،باامیدوقــدرتوایمان،بــرایآیندهتــالشنمیکرد.زنجیرهمســتحکِم
علــمازحوزههــایمختلــفعلمــیونظامهــایاجتماعــیمیجوشــد.تالشهاییکــهبرای
تجربهانــدوزیدرحوزههــایاجتماعــیونیــزدرنجــوموســاختابــزارووســایلوعرصــه
حملونقــلصــورتمیگیرد،همــهوهمــه،آیندهبهتــررانویــدمیدهنــد؛آیندهایکــهدرآن
همهافرادبشــرتوانوامکاناتوشایســتگیخــودرابرایرســیدنبهزندگیســعادتمندانهبه
کارمیگیرند.همانگونهکهاســتحضاردارید،درحالحاضر،تنهابخشــیازتوانانسانیابه
تعبیربهتر،بخشاندکیازتواناییبشــردرراهزندگیبهکارمیرودوبخشعمدهاســتعدادها
معطلمانــدهو،همچنین،اغلبافــرادهموارهخارجازگودهســتندوتوانوشایســتگیآنان

نیازمند امید
انتظار و آمادگی هستیم
امام موسی صدر

معنا و مفهوم انتظار

متنـی کـه کـه گزیـده آن را در ادامـه می خوانیـد سـخنرانی امام موسـی صدر به 
مناسبت نیمه شعبان و افتتاح مسجد روستای الیمونه از روستاهای شمالی 

لبنان اسـت. این سـخنرانی در کتاب »ادیان در خدمت انسـان« منتشـر شـده اسـت  
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درپرتومعنا

همانزندگیدرآینــدهوراهآیندهووســیلهپیونــدآدمیبه
آیندهاست.انســانیکهازآیندهنومیدبشــود،گوییمیان
خویــشوآینــدهدیــواریکشــیدهکــهعبــورازآنناممکن
است.نومیدیجموداســتوجمود،درحقیقت،توقفو
مرگ.درحالیکهزندگیواســتمرارآنیعنیبقایانســان
درلحظهبعد،یعنیحرکتانســانازلحظــهایبهلحظه
کمباشــد،دیگرحرکتیوجــودنداردو گــرجمودحا بعداماا

نبودنحرکتبهمعنایمرگاست.
امیدعبارتازراهیگشادهوروشــنویأس،تسلیمدربرابر
وضعیتموجوداســت.آیاکســیکهازآیندهخویشناامید
شــده،بهمــرگطبیعیمــردهاســت؟نــه،بلکهدچــارمرگ
حقیقیشــدهاســتنــهمــرگطبیعــی.فــردیکــهازآینده
ناامیدشــده،گمانمیبردکهزندگیفایــدهایندارد،پس
گذارید.بگذاریــدبخوریمودر میگویدمارابهحالخــودوا
بازارراهبرویموبچریم.همینکافیاست.اینکارهادلیل
برایناســتکــهدرایــنصــورت،اتفاقیــاحرکتــیصورت
نمیگیرد،بلکهفقطجمودوســکوناست.بنابراین،امید
گرناامیدشویم،تســلیموضعیتموجود راهآیندهاســتوا
شدهایم.تسلیموضعیتشدن،یعنیتسلیمشدندربرابر
واقعیتموجــود؛همانندحلشــدنشــکریانمــکدرآب.

بنابراین،امیدشرطبقاوپایداریاست.
بــرادران،همانگونــهکــهمیدانیــدوتاریخنیزبهروشــنی
گواهــیمیدهد،بــرماوبــرهــرملتــیدوراندرازیازرنجو
گرامیدبهظهورامامزمانوفرج محنتگذشــتهاســتوا

الهینبود،ازمیانرفتهبودیم.امااینسخنحضرترسول
گرازدنیــاتنهایــکروزباقیماندهباشــد، کرم)ص(،کــه»ا ا
خداوندآنروزراطوالنیمیگردانــد،چندانکهمردیازاهل
بیتمن،همناموهمکنیهمن،ظهورکنــدوزمیِنپرازظلم
وبیدادراازعدلوقسطپرکند«بهماامیدمیبخشدوبقای
ماراتضمینمیکند،زیرامابهســخنپیامبراعتقــادداریمو
درآنشــکنمیکنیم.امیداســتکهماراحفظکردهوزنده
نگهداشــتهاســتوامیداســتکهمیانمــاوآینــدهراهیباز

کردهاست.وامیدخودازاینعقیدهسرچشمهمیگیرد.
ایناندیشــهوتفکربهمااختصاصندارد.شمامیدانیدکه
پــسازعروجحضرتمســیح)ع(،یــابهاعتقادمســیحیان،
بــر ســتمی حضــرت، آن روح عــروج و شــهادت از پــس
مســیحیانرفتکهدرتاریــخوتاریخادیانماننــدیندارد.
اماامیــدواعتقادیکــهبهاینبشــارتآنحضرتداشــتند
که»روححقخواهدآمد«،همانکهبهروحالقدسوتجلی
روحالقــدسواتحــادآنبــاکلیســاتفســیرمیشــود،همــان
بخشــیکــهمــاآنراباظهــورحضــرتمحمــد)ص(تفســیر
گــرایــنامیدبه میکنیــم،آنهــاراازنابــودینجــاتداد.ا
آیندهوپیروزینبــود،برایمســیحیانامکانحیــاتوبقا
وجــودنداشــت.آری،درآنزمــانذلــتورنجازحــّدطاقت
بشــریفراتــررفــتوایــنمســئلهنــزدپژوهشــگرانتاریــخ
معروفاســت.امیــدنتیجــهتربیتــیانتظارفرجوگشــایش
اســت.اینانتظارنقــشمهــمخــودرادرتاریخماایفــاکرده

استوإنشاءاهللدرتاریخآیندههمایفاخواهدکرد.

امید عبارت از 
راهی گشاده و 
روشن و یأس، 
تسلیم در برابر 

وضعیت موجود 
است. آیا کسی که 

یش  از آینده خو
ناامید شده، به 

مرگ طبیعی مرده 
است؟ نه، بلکه 

دچار مرگ حقیقی 
شده است نه 

مرگ طبیعی
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درپرتومعنا

     معنای انتظار
گــذاریآنبــهدیگــران کارووا کــردن معنــایانتظــاررهــا
نیســت.ایــنخــالِفانتظــاراســت.اینگونــهعمــلکــردن
گرامروزبگویندکهمادرانتظارحمله تســلیمشــدناســت.ا
گهانــیدشــمنهســتیم،معنــایآنچیســت؟آیــامعنای نا
اینانتظارایناســتکــهازخانهخــارجشــویموبخوابیمو
اعتنایینکنیم؟نه.اینانتظارنیست.انتظارعبارتاست
ازاینکــهآمــادهباشــیم؛شمشــیروتفنــگدردســت،تمرین
کنیموآموزشنظامــیببینیم؛خودراآمادهســازیم؛مراقب
ونگهبــانبگماریــمورادارهــارافعــالکنیــمتازمــانحمله

گهانیدشمنرادریابیم.ایناستمعنایانتظار. نا
مادرانتظارحضرتمهدی)عج(هستیم.حضرتمهدی،
پسازآنکهظلموجورجهانرافراگرفــت،چهخواهدکرد؟
کــممیکند.ایــنآرزو اومیآیــدوعــدلودادرادرجهــانحا
چقــدرعظیماســتواینهدفچقــدربــزرگ!مهدی)عج(
تنهاکســیاســتکهجهــانراپسازگســترشســتمکاری،
ازعــدلودادپــرخواهــدکــرد.ایــنحادثــهبزرگیاســتکه

هیچچیزجزصاحبآنروز،بزرگترازآننخواهدبود.
آیــاایــنحادثــهتنهابــهدســتحضــرتمهدی)عــج(روی
میدهد؟طبیعتــًانه.مابایــدهمکاریوهمیــاریکنیم.ما
میخواهیــمکهامــامعصر)عج(بهتمــاموکمــالدرجهان
ظهورکند؛علــماو،هنراو،قــدرتوتربیتاوظهــورکند.ما
بایدآمادهباشــیم.زمانیکــهازمادعوتمیشــود،چهباید
بکنیــم.مابایــدآمــادهایفاینقــشخــودباشــیم.هنگامی
کــهآنحضــرتفریــاد»ایمــردم«برمــیآورد،اورالبیــک
بگوییم.بایدآمادهباشــیموازهرچهداریم،دستبشوییم
ودرحالآمادهباشوباآمادگیکاملبهکمکاوبشــتابیم.
گرجزایناســت،پسمعنایانتظارچیســت؟انتظاریعنی ا
آمادگــی،بســیجشــدن،آمــوزشوآمادگــیروحــیوروانــی
وفکــریومعنــویوجســمیونیــزآمادگــیتکنولوژیــکو

نظامی.گذشتگانماچنینبودند.مانیزچنینبودهایم.
زندگــیوعــزتوپیــروزیوموفقیــت،هزینــهدارد.ایــن
همهبــدونهزینهورایــگانبهدســتنمیآیــد.خداوندجز
ازراهاســبابووســایل،امــورراســاماننمیدهد.کســیکه
درانتظــارعــزتوشــرفاســت،نمیتوانــدانتظــارپیــروزی
گهانــیداشــتهباشــدونبایــدبــدونتــالشورنــج،متوقع نا
عزتوشرفباشد.ســخنیازحضرتعلی)ع(نقلمیکنم
کهفرمود:»آرزوهانشانهفریبخوردنانسانهایکمعقل
اســت.«انســانبایــداحمــقونادانباشــدکــهبــدونرنجو
تالشانتظــارموفقیترابکشــدوعظمــتوقــدرترابدون
رنجطلــبکنــد.ایــنممکــننیســت.آرزوهــانشــانهفریب

خوردنانسانهایاحمقاست.
انتظاْرمحّرکاست.اجدادوگذشتگاننیکوکارماایستادگی
خودراحفظکردنــد.بهخوبــیمیتوانیمامیــدرادرآثــارآنها
گر ببینیم؛درقلعههاوپادگانهاودیرها.مسیحیاِناینجا،ا
درصومعههایاستوارومســتحکمنبودند،درمعرضخطر
بودند.درگذشتهکســیبهاینمســائلواینگونهمجالسی
کهماامروزبرگزارمیکنیم،فکرنمیکرد،زیراسرنوشــتبشــر
گراین کمانبود.ا ومقدراتاودردستهواهاینفسانیحا

گراین پایداریوایستادگیواینپادگانوصومعههانبودوا
صالبتوایمــانودوریازسســتینبــود،قــادرنبودندبقای
خــودراتضمینکننــد.ماوآنــاندراوضاعدشــواریکــهمارا
مســتحقزندگیکرد،زندگیکردیم.فقیــروثروتمند،همه،
دریــکصــف،همچــوندیــواریازســرب،درپیشــگاهخدا
ایستادندوایستادیم،درحالیکههیچیکبردیگریبرتری
نداشــت.همهباهمودرکنــارهمزندگــیمیکردنــدوباهم
ارتباطداشــتندوخویشــاوندیدرمیانخودبرقرارمیکردند

وتأسفنمیخوردند.

     انتظار و آمادگی
مســجدمحلزندگیوآزادیومحلانتظاراســت.درطول
تاریخ،امیــدوانتظــارحاصــلاینعقیــدهبودهاســت.پس
گرامیداشــتوالدتصاحبالزمــاندرایــنشــبمبــارک،
گرامیداشتامیدوانتظاراســت.ماامروزبسیارنیازمندامید
وانتظاریم،زیرارنجهاومشــکالتبرآناندکهایندوگوهر

گرانبهاراازمابگیرند.
تصورکنیدکهبسیاریازمردمازامیدبهآیندهبریدهباشند.
چهاتفاقــیمیافتد؟ایــنجماعتبایدبدانندکــهناامیدی
کفــراســت.پــسمؤمــنناامیــدنمیشــود.اوضــاعواحــوال
هرگونهکهباشــد،مهــمنیســت.یهودیان،قبــلازحضرت
موســی)ع(،چهذلتهاکشــیدند،چندصدســالخــواریرا
تحملکردنــد،ازهمهجــاراندهمیشــدند،بازهــمتحملو
ایســتادگیکردند.هرکس،هرانسانیوهرملتیتالشکند،
بــههــدفمیرســد.بنابرایــن،هیــچدلیلــینــداردکهمــادر
مقابلدشمن،امیدخودراازدستبدهیم،هرچندکههمه

کشورهایبزرگجهانپشتیباندشمنباشند.
درجنگبــدر،مشــرکاندونمادرابهدســتگرفتنــد.گروهی
نمادییابتــیبهنــامُهَبلرابلندکردندوشــعرمعــروف»اعل
هبل«رافریادمیزدند.»اعلهبل«یعنی»سرافرازوبلندمرتبه
أعلی بادهبل.«مسلمانانبهفرمانپیامبرپاسخدادند:»اهلَلُّ

وأَجّل«یعنی»خداوندبلندمرتبهتروبزرگتراست.«
گــروهدوِممشــرکانبــتدیگــریعنــیُعــّزیرابلنــدکردنــدو
گفتند:»هِذِهُعــّزیَوالُعّزیَلُکم.«یعنی»اینُعّزیاســتو
َموالنا شماعزیندارید.«ومسلمانانپاســخمیدادند:»اهلَلُّ
َوالَمولــیَلُکــم.«یعنــی»خــدامــوالیماســتوشــماموالیی
داشــتیم:»َوما نداریــد.«آنهاُهَبلوُعــّزیداشــتندومااهلَلّ
َقــْدِرِهَواألْرُضَجمیعــًاَقْبَضُتــُهَیــوَماْلقیاَمــِة َقــَدُروااهلَلحــَقّ

مواُتَمْطِوّیاٌتِبَیمیِنه.« َوالَسّ
امیــدبــهخداونــدبــزرگاســت.مــاهرگــزامیــدراازدســت
نخواهیــمداد،هرگز.پیشازاین،اوضاعبســیاردشــوارتراز
امروزبرماگذشــتوماهرگزنومیدنشــدیم.ماامروزنیازمند
امید،انتظاروآمادگیهســتیم.محالاســتخداوندانتظار
رابــهمعنــایفرافکنــیوشــانهخالــیکــردنازمــابپذیــرد:

َلَقِویَعزیٌز.« اهلَلَّ َمْنَیْنُصُرُهإَنّ اهلَلُّ »َوَلَیْنُصَرَنّ
ذیــَنإْنَمَکّناُهْمِفی

ّ
خداوندچهکســیرایــاریمیکنــد:»اَل

کاَةَوأَمــُرواِباْلَمْعروِفَوَنَهْواَعِن الَةَوآَتُواالَزّ األْرِضأقاُمواالَصّ
الُمْنَکِر«وایناستراهومسیرحرکت.ماامروزچقدربهامید

وانتظارنیازمندیم؟

ما در انتظار 
حضرت 

مهدی)عج( 
هستیم. حضرت 

مهدی، پس 
از آنکه ظلم و 
جور جهان را 

فرا گرفت، چه 
خواهد کرد؟ او 

می آید و عدل و 
داد را در جهان 

کم می کند. این  حا
آرزو چقدر عظیم 

است و این هدف 
چقدر بزرگ! 
مهدی)عج( 

تنها کسی است 
که جهان را 

پس از گسترش 
ستمکاری، از 
عدل و داد پر 

کرد. این  خواهد 
حادثه بزرگی 

است که هیچ چیز 
جز صاحب آن 

روز، بزرگ تر از آن 
نخواهد بود



كشـور عزیزمـان  كـه  ایـن روزهـا  امیـد و شـادی دو روی یـك سـكه اند. در 
بیـش از هـر چیـز بـه امیـد و شـادی نیـاز دارد تحریریـه »مهـر و مـاه« بخـش 
كاوی معنـای شـادی و جنبه هـای مختلـف آن  اندیشـه ایـن شـماره را بـه وا
اختصاص داده اسـت. بررسـی شـادی در آیات و روایات، مقاله ای با عنوان 
»چـرا علـم و فنـاوری بـه رفـاه و شـادمانی انسـان نمی انجامـد؟« نوشـته دكتر 
كتـاب »شـادی و نشـاط در متـون اسـامی« و  گلشـنی، معرفـی دو  مهـدی 
كرم)ص(«، یادداشتی از استاد بهاءالدین  »نشـاط و شـادی در سـیره رسول ا
ادبیـات  بـه شـادمانی، جایـگاه شـادی در  نـگاه حافـظ  خرمشـاهی دربـاره 
فارسـی، رابطـه علـم و فـرح از نـگاه دكتـر ابراهیمـی دینانی و گزارش نشسـت 
نقـد و بررسـی كتـاب »دیـن و شـادی« مطالـب مختلـف این بخش هسـتند.

اندیشه

 38

که می ݣݣݣخنداند اوست 
فطرت انسان شادی را دوست دارد
عقل ݣݣایرانی عقل ݣݣشاد است
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که می ݣݣݣخنداند اوست 

»وهماوستکهمیخنداندومیگریاند«.زیراتمامیاسباب
خندهوگریهدراختیاراوســتوخداوندخالقهمهآنهاست.

درپیآنبهخندهمؤمناندرقیامتاشارهمیکند.
درفــرازیدیگــرســروروشــادیرامطــرحکــرده،وجلوههــای
مختلــفآنرابیــانمینماید.نخســتایمانبــهتقدیرالهی
رامانعشــادمانیوبیقراریبیجادانسته،سپسخوشیهاو
شــادیهایناپایداروجــاودانرامعرفیمیکند:»ُقــْلِبَفْضِل
اَیْجَمُعوَن«)یونس،۵۸( َوِبَرْحَمِتِهَفِبَذِلَکَفْلَیْفَرُحواُهَوَخْیٌرِمَمّ اهلَلِّ
»بگوبهفضلورحمتخداستکه]مؤمنان[بایدشادشوند

واینازهرچهگردمیآورندبهتراست«.
بهدنبالآنازشادیهایبیجاوآثارشومآنسخنمیگوید
وخوشــیهایروبناییرابانگاهییکســویهبهنعمتهای
ــاَسَرْحَمــًةَفِرُحواِبَهــاَوِإْن َذْقَناالَنّ

َ
الهیبیــانمیکنــد:»َوِإَذاأ

ْیِدیِهْمِإَذاُهْمَیْقَنُطــوَن«)روم،۳۶(»و
َ
َمْتأ َئٌةِبَماَقَدّ ُتِصْبُهْمَســِیّ

چونمردمرارحمتیبچشــانیم،بدانشــادمیگردندوچون
به]ســزای[آنچهدستاوردگذشــتهآناناســت،صدمهایبه

گاهنومیدمیشوند«. ایشانبرسد،بهنا
آنگاهخوشــحالیوفــرحمؤمنــانودیــنبــاورانرادرســرای
فردوسوبهشتبرینخداوندیتوصیفکرده،میفرماید:
اِلَحاِتَفُهْمِفیَرْوَضٍةُیْحَبُروَن« َمُنواَوَعِمُلواالَصّ

َ
ِذیَنآ

ّ
ااَل َمّ

َ
»َفأ

کارهــایشایســته کــهایمــانآوردهو کســانی )روم،۱۵(»امــا

ماهیت شادی در قرآن و روایات 

خنده،شوخیوشادمانیویژگیشایستهانسانهاســتکهازگسترهاحساساتآنان
دستچینمیشود،نشانازنشاطروحیداشــتهوموجببردباریوشکیباییآدمی
میشــود.رهاورداینصفاتســهگانه،رهاییانســانازفرســودگیخاطــرودوریازپژمردگی
کــهدرپرتــوآنآرامــش،آیندهنگــریوبصیــرتافزونتــریدر گلبرگهــایوجــودبــوده

تصمیمگیریهافراهمشدهودشواریکمتروکامیابیبیشتریدرمسیرزندگیخواهدبود.
آیینآســمانیاســالمکهدینیکاملوجامعاســت،باتوجهبهنیازهایانســانوزمینههای
کمــالوتکامــلاودرجلوههــایمختلــف،نگاهیهمهســویهبــهاینپدیــدهنمــودهوبرای
تجدیدتوانوکسبنشاطوطراوتروحی،راهکاریبهنامخرسندسازیهمنوعانراارائه
کردهوآنراازخصلتهایخداجویاندانستهاست.ازاینرورهبانّیتیادوریازلّذتهای
زندگــیوشــادیهایشایســتهفــردیواجتماعیراممنــوعســاخته،حضــوردرعرصههای
عوشــادیراســیرهایپســندیده،بلکــهعبادتــیبزرگ مختلــفوبهرهگیــریازنشــاط،تنــّو

معرفینمودهاست.
گرنوعــیاعتدال،روشــنبینیوجامع بیشــکآشــناییبامجموعهآموزههایدینــی،احیا
نگریاســتتادرکناراشــکوآه،دعاومناجاتوسیاهپوشــیدرســوگپیشــوایانتابناک،
تمامیدینباورانبینشمندوخردورز،ازظاهریآراســتهوزیبا،پوششــیروشنوروحافزاو
بوییخوشودلآرابهرهمندشوند؛خرسندوخوشــحالوپرسروروشادماندرصحنههای

مختلفاجتماعظاهرشوند.

     شادی در قرآن
آیاتقرآن،درفرازهایمختلفیخندهوسپسسروروشادمانیراموردتوجهقراردادهاست.

ْبَکی«)نجم،۴۳(
َ
ْضَحَکَوأ

َ
ُهُهَوأ َنّ

َ
ابتداخندهوگریهراازسویخدادانستهومیفرماید:»َوأ

دكتر محمدحسین مردانی نوكنده
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کردهاند،درگلستانی،شادمانمیگردند«.
خوشــحالیوخرســندیشــهیدانفــرازدیگــریازآیــات
قــرآندربــارهشــادیوشــادمانیمانــدگاراســت.آنجاکه
سســتعنصرانظاهربیــنرادرزندگانیدنیــاازگمانهای
نادرســتدربارهشاهدانعرشیبرحذرداشــتهومیگوید:
ْحَیاٌء

َ
ْمَواًتاَبــْلأ

َ
أ ِذیــَنُقِتُلواِفــیَســِبیِلاهلَلِّ

ّ
اَل »َواَلَتْحَســَبَنّ

ِمــْنَفْضِلــِه َتاُهــُماهلَلُّ
َ
ِهــْمُیْرَزُقــوَن.َفِرِحیــَنِبَمــاآ ِعْنــَدَرِبّ

ِذیــَنَلــْمَیْلَحُقــواِبِهْمِمــْنَخْلِفِهــْم«)آل
ّ
َوَیْسَتْبِشــُروَنِباَل

کــهدرراهخــدا کســانیرا عمــران،169و170(؛»هرگــز
کشــتهشــدهاند،مــردهمپنداریــد،بلکــهزندهانــدکــهنــزد
پروردگارشــانروزیدادهمیشــوند.بهآنچهخداازفضل
خودبهآناندادهاســت،شــادماناندوبرایکسانیکهاز
پیایشــاناندوهنوزبهآناننپیوســتهاندشادیمیکنند

کهنهبیمیبرایشاناستونهاندوهگینمیشوند«.
پــروردگارحکیــمدرآیــاتدیگــرچونبهشــادیمشــرکان
اشــارهمیکند،یــادمعبــودانباطــلرامایهانبســاطخاطر
آنــاندانســته)زمــر،45(وعامــلشــادمانیمنافقــانرا
شکســترســولخــدا)ص(ومســلماناندرصحنههــای

مختلفمبارزهبیانمیکند)توبه،50(.
جلوههــایشــادیرســتگارانوپاکسرشــتاندرقیامت،
گاهدر کــه فــرازیدیگــرازایــنموضــوعدرقــرآناســت
»پیشــنهادرســتگارانبــهدیگــرانجهــتخوانــدننامــه
عملشــان«)حاقه،19(تجلــیمیکند،گاهــیدر»مصون
ماندنآنانازشــرورقیامتوبهجتوسرورشــاندرســایه
امانوامنیتالهی«)انسان،11(نمایانمیشودوموقعی
بههنگام»دریافتنامهاعمالبادســتراستوشادمانی
آنــاندرجمــعخویشــاوندانوهمفکــرانخویــش«پدیدار

میگردد)انشقاق،7و19(.
»عوامــلســرور«موضوعــیقابــلتوجــهومعرفــتآفریــن
گاهــیازآنرهتوشــهایبرایهمیشــه درقرآناســتکــهآ
زندگانــیمــاخواهــدبــود.»عشــقبــهقــرآن«و»انــسبــا
کــهخداونــدبــزرگ آیــاتالهــی«عامــلنخســتیاســت
بــرایدینبــاورانموجــبشــادیوشــادمانیمیشــمرد؛
شــکوفایی و خوشــحالی و افــزوده را آنــان ایمــان زیــرا

استعدادهایآسمانیوجلوههایمعنویپدیدمیآورد.
»انفــاقدرراهخــدا«و»توجــهبــهبنــدگاننیازمنــدبــدون
نگاهبــهجلوههایمــادیوگذرانزندگــی«عاملدیگری
اســتکهدرنگاهقرآنموجبســروروشــادمانیصالحان
ِهِمْســِکیًنا َعــاَمَعَلیُحِبّ کانمیشــود:»َوُیْطِعُمــوَنالَطّ وپا
ُنِریــُدِمْنُکْمَجَزاًء اَل َماُنْطِعُمُکْمِلَوْجِهاهلَلِّ ِســیًرا.ِإَنّ

َ
َوَیِتیًماَوأ

َناَیْوًماَعُبوًساَقْمَطِریًرا.َفَوَقاُهُم اَنَخاُفِمْنَرِبّ َواَلُشُکوًرا.ِإَنّ
اُهْمَنْضَرًةَوُسُروًرا«)انسان،11-8(.

ّ
َذِلَکاْلَیْوِمَوَلَق َشَرّ اهلَلُّ

     شادی در روایات و سیره پیشوایان دین
گفتــارورفتــار کوتــاهدرمجمــوع گــذراوســیری نگاهــی
پیشــوایانمعصــوم)ع(،بیانگــرایــنحقیقــتاســتکــه
چندیــننــگاهمتفــاوتدربــارهایــنصفــاتبــهچشــم
کــهبــرایناآشــنایانبــاشــیوه میخــورد.دیدگاههایــی
نگــرشوزوایــاینــگاهمعصومــانبــهپدیدههــا،مایــه

گمــاننادرســتِیبرخــیســخنانرا گاه گردیــده، شــگفتی
نمــودهوگاهــیشــیفتهفهــمبنیــاننگرشهــاونگاههــای
اندیشــمندانهآنانمیشــوند.اینکایندیدگاههارابررسی
میکنیــم،ســپسبــهتحلیــلمجموعهنظــراتوســخنان

میپردازیم:

     1. نکوهش شوخی بیجا
قســمتنخســتســخنانمعصومــان،سراســرنکوهــشو
ســرزنششــوخیبیجااســت،بهگونهایکهایــنویژگیها
راازوجــودخردمندانواندیشــمنداندوردانســته،اینگونه
کمخــردانشــمردهاندوبدتــر شــوخیرانشــانهجاهــالنو
ازآن،هــالککنندهانســانوویرانگــرقلبـبهعنــوانرهبر

احساساتوعشقانسانیـمعرفیکردهاند.
گسترهاینباوربهگونهایاســتکهخندهبیجاونامناسب
درصحنههایــیحکــمفقهــیخاصــییافتهاســت.رســول
خدا)ص(وامامصادق)ع(نکوهشبیشترینسبتبهآن
دربیــنقبــوروقبرســتانکردهانــدوانجــامآنرادرعباداتی
چوننماز،موجــبکاســتیقداســتوارزشایــنعبادتو
حتیباطلکننــدهنمازشــمردهاند.آثاریایــنچنیندرباره
خنــده،زمینهســازســفارشهاییچنــددربــارهایــنصفــت
گردیدهاســت.ازاینروهموارهبهکمیآنتوصیهکردهاند،
تــاازجلوههایزشــتاجتماعییعنــیناراحتیهمنشــینان
شــخصّیت شــود، دوری مجلــس اندیشــمنداِن انــدوه و
انســاندرتمامــیعرصههــاحفــظگــردد،ودرعرصههــای
معنوی،ســفارشبــهادایکفارهپسازخندهشــدهاســت،
تاپیامدهایناشایســتروحیآنبرطرفیاکاستهگردد.از
اینروتوصیهکردهانــدکهبعدازخندهبگوییــم:»پروردگارا

مراکمخردوبیتدبیرمگردان«.
ازآنسوسفارشهایفراوانینسبتبهجایگزینی»تبسم«
بهجایخندهشدهاســت،تاآثارزیانبارومنفیخندهبیجا
بهبرکاتپســندیدهوارزشمندتبدیلشــود.بهترینخنده،
تبسممعرفیشدهاست،تابهکمترینمیزانقناعتشده،
تمامــیلحظههــایزندگــیدســتخوشلذتهــایزودگذر
وناپایــدارنشــود،رســولخــدا)ص(ســفیرراســتینخداوند
والگــویتمامعیــارانســانهادرامــروزوهرروز،شــخصیتی
عرشیمعرفیشدهکهخندهاوهمیشــهتبسمبودهوافزون
بــرآنازچهرهایبازوگشــودهبهرهداشــته،»کثیرالتبّســم«

بودهاست.
بــههنــگامارزیابــیآلودگــیبــهگناه،تبّســمبــرایاســتهزاء
مؤمن،گنــاهصغیرهمعرفــیولیخنــدهگناهکبیرهدانســته
شدهاستودرنگاهفقیهان،تبّسم،قطعکنندهنمازومایه

بیارزشیاینعبادتبزرگنخواهدشد.
مــزاحیــاشــوخیبیجــا،موضــوعدیگــریاســتکــهدرآینه
آســمانیمعــارفاززوایــایمختلفــیبــداننگریســتهشــده
اســت.نــگاهنخســت،نگاهــیناپســندومذمــوماســت،به
کــرم)ص(امیرمؤمنان طوریکهبــاصراحتتمــامرســولا
علــی)ع(راخطــابقــرارداده،فرمــودهاســت:»علــیجان!
هیچگاهشــوخیمکن؛زیــراآبــروـوارزشوعظمتتــوـزایل
میشــود«ودرگفتاردیگریفرمود:»هیچبنــدهای،ایمانی

»عوامل سرور« 
موضوعی قابل 
توجه و معرفت 
ین در قرآن  آفر
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خوشحالی 
و شکوفایی 

استعدادهای 
آسمانی و 

جلوه های معنوی 
پدید می آورد
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صریحـشفافوروشنـبهدستنمیآورد،مگرآنکهمزاح
وشوخیودروغرارهاکند.«

امــامعلــی)ع(نیــزدربــارهشــوخیفرمــودهاســت:»مــزاح
زمینهســازکینهتوزیاســت؛هیچکسشــوخینکــردمگر
آنکهشوخی،اوراازعقلوخردمیاندازد؛کسیکهشوخی
کندبهوسیلهآنخواروزبونخواهدشد؛آفتشخصّیتو
هیبتآدمیمزاحاســت.برایهرچیزیبذریاستوبذر

دشمنیمزاحوشوخیاست«.
درعباراتدیگرمعصومان)ع(شوخیموجبازبینرفتن
نورایمان،کمرنگشــدنمــروتومردانگی،نوعیناســزا
وفحــشکوچــک،محــوســازندهمهابــتمــردان،ایجــاد
کنندهجرئــتدردیگرانبرایرویاروییباانســانونشــان

بیمحّبتیشمردهشدهاست.
ســروروشــادی،موضــوعدیگــریاســتکــهپیشــوایانو
معصومــان)ع(درنــگاهاّولسلســلهســخنانقابــلتأملی
تمامــی امیرالمؤمنیــن)ع( کردهانــد؛ بیــان آن دربــاره
شــادیهاراناپایــداروناقصمعرفــیکردهودنیاراســرایی
بــهدورازشــادمانیواقعیمیشــمرد؛جهانیکــهظاهرآن
آراســتهوهمراهباخوشبختیوخرســندیاست،اماباطن

ودرونآنغروروفریبنهفتهاست.
درســخنیدرسآمــوزبــرایمعرفتانــدوزانوخــردورزان
شادیهایامروزوسروردنیویرادامهایپنهانـازسوی
شــیطانوهواهاینفســانیدانســتهکهخودبینــی،کبرو
غروربههمراهداردـویکایکابزارووســایلآغشــتهبهاین
اندیشــهشــیطانیراپرتگاههالکتباروشــیونســازدرروز

واپسینمعرفیمیکند.

     2. تشویق زنده دلی
سلســلهســخناندیگــریازپیشــوایانمعصــوم)ع(وجود
داردکــهافــزونبــرســتایشایــنصفــات،نوعــیتشــویق
اصحــابوپیــروان،درآنبــهچشــممیخــوردهماننــد
ســخنانرســولخــدا)ص(کــهفرمــود:»مؤمــن،شــوخو
زنــدهدلاســتومنافــق،ســختوغضبنــاک«.»همانــا
منشــوخیمیکنمواهلمزاحهســتم،اماحــرفباطلو
بیهودهنمیگویم«یادرســیرهآنحضرتاســت:روزیبه
گونهایخندیدندکهدندانهایایشــاننمایانشــدوروز
دیگرکهیــکنفراعرابــیـبیابانگــردـخدمــتپیامبرآمد،
هدیهایتقدیمکرد،اماهنگامرفتنروبهآنحضرتکرد
وگفــت:پولهدیهمرابده!رســولخــداخندیــدوازآنروز
هــرگاهاندوهگیــنمیشــدند،میفرمودنــد:کجاســتآن

اعرابی؟ایکاشاآلننزدمابودومارامیخندانید.
افزونبرســیرهوســخناناینچنین،گاهرسولاهلل)ص(
بااصحابواطرافیانمزاحکردهتانشســتوبرخاســتهاو
گفتگوهــاازحالتیکنواختیخارجشــده،عــالوهبرراحتی
اصحــابدربرابــرپیامبــرهنــگامارائــهپرســشودریافــت
پاســخ،نوعــیســروروشــادیدرقلــوبآنــانواردشــدهو
صمیمیــتومهربانــیبیشــتریاحســاسشــود.ازایــنرو
چــونپیرزنــیخدمــتآنحضــرتآمــده،عــرضکــرد:یا
رســولاهلل!دعاکنیدمنواردبهشــتشــوم.پیامبر)ص(

شــدت بــه او نمیشــوند! بهشــت وارد پیرزنــان فرمــود:
اندوهگینشــد،اّماحضرتروبــهویکردهفرمــود:تودرآن
روزعجوزوفرتوتوپیــرنخواهیبود،بلکهبــاارادهالهیبار

دیگرجوانوبهصورتدوشیزهخواهیشد.
امامصادق)ع(روبهیونسشــیبانی،ازاصحابخودکرده،
فرمود:شوخیشمااصحاببایکدیگرچقدراست؟اوگفت:
اندک.امــامفرمــود:»اینگونهنباشــید.بهدرســتیکــهمّزاح
بودنوشوخطبعیازحسنخلقاســت.همانابدینوسیله
شادیوســروردرقلببرادرخودداخلمیکنید.همانگونه
کهرسولخدا)ص(اهلشوخیومزاحبود،تاسروروشادی

درقلباصحابواردکند«.
عالوهبرگفتارورفتارشیرینودلنشینایناسوههایآسمانی،
ســخنانارزشــمندیدراینمرحلهازمعصومان)ع(بهچشــم
میخــوردکــهچــونبــادیدگاههــاینخســتمقایســهشــود،
شــگفتیوتعجــبآدمــیرادوچنــدانمیکنــد.بــهطــورمثال
»خرسندســازیصالحان«یا»ادخالسروردرقلوبمؤمنان«،

محبوبتریناعمالنزدخداونددانستهشدهاست!
درصحیفــهایدیگــرازمجموعــهســخنانمعصومــان)ع(
مزاحوشــوخیدینبــاورانوخداجویــان»عبــادت«وخنده
آنان»تســبیحالهی«بیانگردیدهوبرایکسیکهمسلمانی
راشــادمانســازد،پاداشــیچشــمگیرعنــوانشــدهاســت.
گســترهنگاهعرشــیپیشــوایانپــاکسرشــت،آنــگاهپدیدار
میشــودکــهازنــوعنگــرشآنــاننســبتبــهپوشــشهای
ظاهریزندگــیوگزینشرنگآنهــاـبهخاطرســرورآفرینیو
گاهییابیــم.آنجاکهدر ایجادشــادیدرروحوروانآدمیـآ
گفتاریگرانســنگ،گوهریازمعرفتامامنمایانمیشود
کهفرمود:»کســیکــهنعلینزردبپوشــددرســروروشــادمانی

خواهدبودتاکهنهوفرسودهشود«.
درســخنیدیگرمعیارشــادیبرتــروتمــامعیارانســانهای
هدفمند،پویــاوخداجــو،اینگونــهتوصیفگردیدهاســت:
»چهــرهآنــاننوعــیگشــایش،انبســاطوروشــنیداشــتهو
قلبشــانلبریــزازشــادیوشــوروشــعفباشــد«.درعبارتــی
مقــام،همــگانبــهشــتاب گویــاوشــیواازچندیــنامــامواال
لوا درســروروشــادمانیدنیــاوعقبــیدعــوتشــدهاند:»َعِجّ
نیــاَوالُعقبــی«،همانگونــهکهتفســیررضایت

ّ
الــیســروِرالُد

الهیدروجودانســان،بهسروروشــادمانیقلبشدهاستو
پیشــوایمعصوم)ع(چونســخنازروزعیدبهمیانآورده،
میفرماید:»همانااینروز،روزعید،فرحوشادمانیاست«.
دردعاییازخداوندتقاضای»برکتوسرور«برایآلمحّمد
شدهاســت:»پروردگارا!پدیدارسازبرکتوشــادمانیرابرای

آلمحّمد)ص(«.
نگرشــیایــنچنینروشــنگرنســبتبــهشــادیوشــادمانی
گــونآن،موجــبگردیــدهکــهاصحــابویاران وابعــادگونا
امامــان)ع(نیــزخــودرااهــلســروردانســته،بفرماینــد:»مــا
خاندانغبطه،سروروشادیونعمتهستیم«.اینصفت
ســتایششــدهدرکالممعصومــان)ع(دربارهفرشــتهپیامآور
وحی،جبرئیلنیزبیانشــدهاســتکهدرپــارهایاززمانها
رســولالهــیازســویخداوندبــاشــادیوشــوروشــادمانی،

سخنخداوندراابالغمیکردهاست.

امام صادق)ع( به 
یونس شیبانی، 

از اصحاب خود 
فرمود: شوخی 

شما اصحاب با 
یکدیگر چقدر 

است؟ او گفت: 
اندک. امام فرمود: 
»اینگونه نباشید. 

به درستی که 
مّزاح بودن و شوخ 

طبعی از حسن 
خلق است. همانا 

بدین وسیله 
شادی و سرور در 

قلب برادر خود 
داخل می کنید. 

همان گونه که 
رسول خدا)ص( 

اهل شوخی و 
مزاح بود، تا سرور 
و شادی در قلب 
اصحاب وارد کند
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همیشهمثبتاست.بهعبارتدیگرشادیمثبتمیتواند
بهنشــاطتبدیلشــودامــاشــادیکاذبمنجــربهنشــاطو
بهجتانســاننخواهدشــد.حتیتجربهنشــاندادهاست
کــهشــادیهایکاذبــیکــهتوســطمحرکهــایمتفــاوت
مثــلداروهــایروانگــردان،موادمخــدر،الــکل،موســیقی
بســیارتند،تمســخردیگرانوازاینقبیلبهدســتمیآید؛
پیامدهــایانــدوهوافســردگیخواهــدداشــت.بــههمیــن
دلیلنمیتوانبهیکشادیبیحدومرزقائلبود.شادی
درنظــرتعلیــموتربیتدینــیونیــزتوجهبهمشــخصههای
ســالمترواندارایحدودیاســتکهالبتهشناساییاین
حدودبســتگیبهمیزانرشــدشــناختیواجتماعیفردودر
ســطحجامعهنیازبهقانوندارد.پسشادیمثبتونشاط
فردیواجتماعــیبرایســالمتروانآدمیضــرورتدارد.
نکتهاساســیتأثیــرمتقابــلایــندوبــریکدیگراســت؛تأثیر
نشــاطفردیبرنشــاطاجتماعیوتأثیــرنشــاطاجتماعیبر
نشــاطفردی.کاســتیدرهردوســرطیفمنجربهناامیدی
واختاللدرنشــاطخواهدشد.اماسهمنشــاطاجتماعیبه
عنوانیکمحرکشــادیبخشونشــاطآفرینبــرایفرد
بســیارمهمترجلوهمیکند.بهعبارتدیگرنشاطفردیبه

گونهایعملمیکندکهمابهازابیرونیداشتهباشد.
بــدونوجــودمتغیرهــاینشــاطانگیزدرمحیــطوموقعیت
بیرونیبــهراحتینمیتوانبهنشــاططبیعیدســتیافت.
از نوعــیرضامنــدی ومعنویــتمیتوانــد تهذیــب البتــه
خویشــتنونشــاطفــردیراســببشــودوهمچنینســطح
کمــکمیکنــد. بــاالیحرمــتخــودنیــزبــهایــننشــاط
درنظــرمــاازمســایلغیرمــادیمثــلعدالــتاجتماعــی،
انداموارگــیجامعــه،عــدمتبعیــض،نبــودفقــر،نداشــتن
دلهرههــایاجتماعــیواقتصادی،احســاسامنیــتروانی
واجتماعــی،تکریــمعلــموعالم،ســهولتاجــرایقوانین،
درعرصههــای بینالمللــی و ملــی موفقیتهــای وجــود
علمی،فناوری،فرهنگی،اقتصــادیواجتماعی،معنویت
اجتماعی،مشــاهدهرگههایرفتاردینیدرجامعهگرفتهتا
مصادیقعینیمثلشهرســازیمنطبقبرمعماریرازآلودو
بومی،تظاهررنگدرشهروروســتا،توجهبهمحیطزیست
وصدهاعاملدیگرمیتوانددرشکلگیرینشاطاجتماعی

نشاطفردیمؤثرباشند. ومآاًل

دكتر رضا پورحسین، عضو انجمن روانشناسی ایران

شادی با نشاط
متفاوت است
گربراســاسروایت،حکمتگمشدهمؤمنباشد؛شادی ا
ونشاطگمشدهجامعهماست.یعنیشادیونشاطیک
نیازفردیواجتماعیویکضرورتبرایتأمینسالمتروانبه
شــمارمیآید.شــادیبهایندلیلیکنیازمحســوبمیشودکه
آهنگارگانیســمزیستیوروانیانســانبرمبناینشاطوشادابی
بناشــدهاســت.بههمیــندلیــلاســتدراثــراســترسوتنیدگی،
سیســتمایمنیانســاندچــاراختــاللمیشــودودرصورتتــداوموشــدت،بــهبیماریهای
روانــیوروانتنــیمنجــرمیشــود.ضمــنآنکــهنشــاطوشــادابیبــارضامنــدیاززندگــیو
احساسخوشــبختیهمگونیباالییدارد.شادییکهیجاناســتکهدراثرمحرکهای
درونــیوبیرونــیارگانیســمرادرجهــتانبســاطعضالنــی،انبســاطوبهجــتروحــیســوق
میدهدوتمایلویبرایتداومچنیناحساسیزیاداســتبرعکساندوهکهتمایلانسان
بهعدمتــداومآنمیباشــد.ذاتشــادیدرانســاناولیهاســتامانــوعشــادیکردنآنبه

یادگیریومتغیرهایمحیطیوفرهنگیبستگیدارد.
هرانســانییکیاچندمطلوبداردکهرســیدنبهآنهابــرایویمهــمولذتبخشخواهد
بــود.گاهــیانتظــاروامیدبــرایرســیدنبــهمطلوبهــانیــزلذتبخشاســت.رســیدنبه
مطلــوبیــانزدیــکشــدنبــهآندرانســاناحســاسشــادیمیآفرینــدونرســیدنوعــدم
امیــدبــهآنانــدوهوحــزنایجــادمیکنــد.ازســویدیگــرمیتــوانمطلوبهــارابراســاس
کــرد.طبیعــیاســت گفتــه،طبقهبنــدی طبقهبندیهــایانگیزشــیمثــلآنچــه»مزلــو«
مطلوبآدمهــابایکدیگربراســاسطبقــهایکــهدرآنقرارگرفتهانــد،متفــاوتخواهدبود.
گربراییککودکتغذیهیکمطلوبباشــد،براییکبزرگسالرســیدنبهیکموفقیت ا
مشــخص،مطلــوبخواهدبــود.برایناســاسشــادیونشــاطهمبســتگیزیادیبــاعمق
نگرشوســازمانیابیشــخصیتفرددارد.طبیعیاســتهراندازهشــخصیتفــردازغنای

بیشتریبرخوردارباشد،ازنشاطبیشتروعمیقتریبرخوردارخواهدبود.
میتوانبینشــادیونشاطتفاوتیقائلشــد.شادییکهیجانانبســاطیزودگذراست،
امانشــاطیکاحســاسبهجــتوشــادمانیدرونیاســتکهپایــداروبادواماســت.شــادی
همیشــهباهیجانهایلبخنــدوخندهوحرکتهمراهاســتامادرنشــاطاحســاسبهجت
وسرورلزومًاباخندههمراهنیســتولیاحساسیاســتکهموجبلذتفردمیشود.تفاوت
دیگرایناســتکهمیتوانشــادیمنفییــاکاذبراهمدرنظرگرفت،امانشــاطدرانســان
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حکمــتفرامــوششــده
عصرماست.اینسخن
مننیســتوحــرفبــزرگانعصر
ماســت.مــنصحبــتازتمــدن
پایــدارمیکنــم،چــونتمدنیکه
درغــرباســتراتمــدنپایــدار
نمیبینیــم.بســیاریازبــزرگانغــربدرایــنزمینــهکتــاب
کــهغــربدرحــال نوشــتهاند.بــهخاطــراینکــهدرمدلــی
پیشــرفتاســت،ازیکطرفدرعلمپیشــرفتمیکنــدودر
ســمتدیگرتخریبمحیطزیســت،نابودیانســانهاو...
وجودداردواینتمدنپایدارنخواهدبود.برهمیناساس،

تذکربرخیازبزرگانمعاصرغربرابرایتانعرضمیکنم.
نکتــهاولخــودحکمــتاســت.برداشــتمــاازحکمــت
بــابرداشــتغربیهــایکــیاســت.ابتــداازغــربوســپس
تعریفهــایاســالمیوبرداشــتخــودمرابیــانمیکنم.در
یــکفرهنگ،حکمــتتواناییقضاوتدرســتدرمســائل
گــرو حیــاتورفتــارراداردوداشــتنقضــاوتدرســتدر
انتخابوسایلواهدافاســت.نیکوالسمکسبرنیکی
fromknowledgeto«ازفیلســوفانعلــمکهکتابــیبــانــام
wisdom«دارد،یعنــیاینکهبایدازســمتدانشبهســمت
حکمــترفــت.اومیگویدکــه»حکمــتظرفیتیاســتکه
درککنیــمچهچیــزیاززندگیبــرایخودشــخصوبرای
دیگــرانارزشدارد؛بنابرایــنحکمــتشــاملدانــشنیــز
هست،اماشاملبســیاریچیزهایدیگرنیزهست.کسب
غازیــکدغدغهاساســیبرایحکمــتچنانچه دانشفــار
درزمــانحــالداریــم،بــهنحــویخطرنــاک،آســیبزاو

غیرعقالنیاست.«
ُمُهُماْلِکتــاَبَواْلِحْکَمَة« درقرآنکریمهمآیاتینظیر»َوُیَعِلّ
وِتَیَخْیًراَکِثیــًرا«راداریمکهاین

ُ
و»َوَمْنُیْؤَتاْلِحْکَمــَةَفَقْدأ

مفهــومبــهشــدتدرآنواضــحاســت.صحبــتازحکمــت
لقمانمیکنــدکهچنــدعنصــرداردکهشــاملتســلیمخداو
عبادتخداوند،دغدغهآخرتداشتن،توجهبهارزشهای
گاه اخالقیازجملــهاعتدال،تواضــعوصبردربرابرشــدائد،آ
بودنازوظایفشــخصنســبتبهخــودشوخانــوادهاش
ودیگــران.بــهطــورخالصهمجهــزشــدنبهحکمــتباعث
میشــودکهشــخصجهاتمهمواقعیتراتشخیصدهد
وبینحقیقــتوخطاوخــوبوبدفــرقبگذارد.بــاتوجهبه
اقوالیهماننــدعالمهطباطبایــیو...کهذکرنکــردم،برای
حکمتچندخصوصیتمیشــودذکرکرد؛استفادهمناسب
ازدانش،قضاوتمعمول،شناختمسائلاساسی،دوبینی
وبصیرت،حساسبودننسبتبهملزوماتشخصودرک
گربخواهــمخالصهبیانکنــم،حکمتبه حقیقتاشــیاء.ا
کارگرفتنعقالنیتتمامعیاراســت.عقالنیتیکــهدوربینو

جامعبیناستوهمهابعادحیاتانسانیرادربرمیگیرد.
کمیتحکمتبردانش کنونبهســراغتمدناســالمیوحا ا
کــهمیگوییــممنظورمــانمجموعــه مــیروم.اواًلتمــدن
کــهحالــت علــوم،فنــون،قوانیــن،آدابورســومیاســت
فکــری،سیاســی،اقتصــادیو...رادربرمیگیــرد.تمــدن

دوری از حکمت، انسان را 
کرده است از شادی جدا 

چرا علم و فناوری به رفاه و شادمانی انسان نمی انجامد؟

دكتر مهدی گلشنی

بخشـی از سـخنرانی استاد مهدی گلشنی درباره »برپایی تمدن اسامی 
پایـدار« در همایـش »حکمـت و تمـدن در ایـران اسـامی« را کـه در آن بـه 
پرسشی اساسی در خصوص اینکه »چرا علم و فناوری به رفاه و شادمانی انسان 
نمی انجامد؟«پرداخته است، برگزیده ایم. وی چهره ماندگار فیزیک، استاد ممتاز 

دانشـگاه شـریف و رئیس علوم پایه فرهنگسـتان علوم اسـت. 
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اســالمیتــادورانــیکــهدرخشــانبــودمجموعــهعناصــری
داشــتکهدرکتــاب»ازعلمســکوالرتــاعلمدینی«بخشــی
کهمربــوطبهشــکوفاییتمدناســالمیاســت،آنعناصررا
کمبود،درخشــانبود،اما گفتهام.تاوقتیکهآنعناصرحا
وقتیکــهاشــعریهاآمدندوعقالنیــتراکنارگذاشــتند،آن

عناصرهمکناررفت.
تردیدینیســتوغربیهاهماقراردارندکهتمدناســالمی
عاســتکهبعدازآنروبهافولمیرود. تا350ســالبالمناز
چندخصوصیتداشتکهشــاملپرهیزازتقلیدکورکورانه،
ســفارشبهتبعیتازبرهــان،حقجویی،کلنگریوســعه
صــدربودکــههــریــکازمظاهــرحکمــتاســالمیهســتند.
اینهــاحرفشــاناینبــودکهعالــمخلقــترابایــدیکپارچه
درنظــرگرفــتووحدتتدبیــرداشــت.برخــالفامروزیها
کــهفقطبــهبعــدریاضــیقضایــانــگاهمیکننــد.یــکاتفاق
بســیارجالبیکهدرغــربرخدادهاســت،کلنگریاســت.
محیــطخودمــان در را تحــوالت آن انعــکاس متأســفانه
نمیبینم.هرادایزشــتیدرغربهســت،فــوریمنعکس
میشــود،ولیبرخیتحــوالتبســیارمثبتکهبرخــیراذکر

میکنم،درمحیطعلمیمابسیارکماست.
متفکرانمسلماننهتنهاعلومطبیعیراجداازطبیعتتلقی
نمیکردند،بلکهمطالعــهطبیعترایکوظیفــهدینیتلقی
بعضیازبزرگانعلمدرغربوزیستشناس میکردند.حاال
وبرندگانجایزهنوبــلنیزهمینتلقیرادارنــد.ازاوائلقرن
دوازدهمیــالدیســقوطتمدناســالمیوانحطاطششــروع
شــد.شــخصیتهایبســیاربزرگیمانندخواجهنصیرکهبا
گردابنســینامیشــودراداشــتهایم،ولینهدر پنجنسلشــا
مدارسعمومی،بلکــهدرمدارسخصوصــی.هماندیدی
کمبــود،همــاندیــدبرای کهبــرابوریحــانوابــنهیثــمحا
بزرگانعلمجدیــدمانندالیبنینسونیوتــنکهموحدبودند
گوســتکنتودیگرانآمدندو نیزحاکمبود.بعدازهیوم،آ
پوزیتیویســموتجربهگراییحاکمشــد.تااینکهبهدورانما
رسیدکهعلمجدیدوفراموشیحکمتشروعشدودرپیآن

ثروت،قدرتو...واجداهمیتشد.
علمدرغرببهدوجهتدنبالمیشــود؛یــکبخشهنوز
برایفهــمطبیعــتکــهبرخــیموحدانــهوبرخــیملحدانه
نــگاهمیکننــد.نــگاهدومنیــزبــرایقــدرتوثروتاســت.
متأســفانهایــدهعلمبــرایخــودعلمتبدیــلبهجمــعآوری
اطالعاتشدهاســت.یکیازفیلســوفانحکیمغرب،مری
میدگلیبودکهمندرسخنرانیاشدرفرانسهبودم.خیلی
حرفزیباییزدوگفتکهسطحاطالعاتمازیادوعمقش
کمشــدهاســت.افرادراجعبههرچیزییکمقدارمیدانند
ودربارهمسائلخاصنمیتوانندحرفبزنند.وقتیدانش
باجمعاطالعاتبرابردانستهمیشود،شناختزمینهرانده
کنونبهدانش میشــودومیوهحکمتفراموشمیشــود.ا

جمعآوریاطالعاتبهطورعمدهتوجهمیشود.
علــمدرزمــانمــادرقــوتنظامــیو...بــهکاررفتهاســتو
سروصدایبســیاریازبزرگانرابلندکرد.چندمیلیونپس
ازجنگجهانــیاولکشــتهشــدند.برتراندراســلکــهفقط

چرا علم و فناوری 
رفاه و شادمانی 

به بار نمی آورد؟ 
چندین سال 

پیش از تعداد 
انسان هایی که 

از زندگی شان 
راضی هستند، 

گرفتند و پس  آمار 
از پنجاه سال آن 
کردند و  را تکرار 

دیدند که درصد 
افراد راضی کم 

شده است. 
یسنده کتاب  نو

تحلیل می کند 
که در آن موقع، 
امکانات امروز 

نبود، ولی با این 
حال شادی کم 
شده است. این 

نشان می دهد که 
از حکمت دور 

شده ایم

علمجدیدوتجربیراقبولداشــت.فقطبرایکانتشــأن
قائلبــود.ولیوقتیراســلدیــدکهایــنهمهکشــتهبعداز
جنگجهانیاولایجادشده،سروصدایشبلندشد.راسل
درســال1920کتابینوشــتکهدرآنمیگویدکــه»علمبه
انســانهاقدرتکنتــرلبیشــترخویــشومهربانیبیشــترو
توانبیشتربرایتخفیفشهواتشانراندادهاست،بهاین
علت،علمتهدیدمیکندکهسببنابودیتمدنماشود«.

بعــدازجنگجهانــیدومغربیهــاســروصدایشدرمیآید.
شــوماخراقتصادداندردرجهاولازآلمانبهانگلیسرفت
ومشــاوراعظــمنخســتوزیــرانگلیــسشــد.واقعــًاتعجب
میکنمیــکاقتصادداندوکتابنوشــتکههــردوترجمه
شــدهاســت.چقــدرزیبــاتوصیــفمیکنــد»علــمقدیــمکــه
حکمــتبرایشــناختبــود،مطلقــًابــرایخیرمطلــقبود.
یعنیحقیقــتوزیباییکهدانــشآنخوشــبختیونجات

بهبارمیآورد«.
مانیــازبهانقالبدرفلســفهعلــمداریم،لیــدیمکبثکهاز
معروفترینفیلســوفانعلماست،درمقالهایمیگویدکه
نهفلســفهقــارهایونهفلســفهتحلیلــی.آنوقتدانشــجو
هنوزبهگروهفلســفهعلمنیامده،بهدنبالفلســفهتحلیلی
اســت.منبهعنوانکســیکهدرفلســفهعلــمکارمیکنم،
بیانمیکنمکهیکذرهاشبهکارنمیرود.علومشناختی
دردنیابــهمقدارزیــادیتحــولپیداکــردهاســت،بعضیاز
مهمتریــنفیزیکدانــانمیگوینــدکــهشــعورانســانراهیچ
وقــتنمیشــودبــافیزیــکتوضیــحداد.آنوقــتمــاتمــام
قضیههــارامیخواهیــمبــافیزیــکبررســیکنیــم.واقعــًااز

تحوالتجهانیدورهستیم.
اومیگویدبایدانقالبیدرفلســفهعلم،اهدافوریشههای
آنبهوجودآیــد؛بهپارادایمــینیازداریمکهفلســفهعلمبه
اینبپردازدکهعلمسلســهمراتبیازمفروضــاتمتافیزیکی
دربــارهفهمپذیــریوقابلیــتشــناختجهــاندارد.بــه
طــورخالصــه،جدایــیحکمــتازدانشمنجــربــهناامنی،
اضطــرابوخشــونتشــدهاســت،عــوضاینکــهدرجهــت

آسایشوتأمیننیازهایبشربهکارگرفتهشود.
کنوناینســؤالمطرحمیشــودکهچراعلموفناوریرفاه ا
وشــادمانیبــهبــارنمــیآورد؟چندیــنســالپیــشازتعداد
انســانهاییکهاززندگیشــانراضیهســتند،آمارگرفتندو
پسازپنجاهســالآنراتکرارکردندودیدندکــهدرصدافراد
راضیکمشدهاســت.نویســندهکتابتحلیلمیکندکهدر
آنموقــع،امکاناتامــروزنبود،ولیبــااینحالشــادیکم
شــدهاســت.ایننشــانمیدهدکهازحکمتدورشدهایم.
دلیلآنچیست؟بهنظرمنتمامنتایجنامطلوبعلمفعلی
کمیــتوجهانبینیســکوالردرعالمــانمعاصر ریشــهدرحا
داردکــهازحکمتدورهســتند.طردهردانشــیکهریشــهدر
حوادثماندارد،نادیدهگرفتنمســائلاخالقــیدرکارهای
علمی،استثمارطبیعتوجوامعانسانی،غفلتازکلنگری
بهواقعیات،غفلتازدغدغههایبنیادیبشر،برخیازاین
موانعهســتند.معرفتشناســیوهستیشناســیتجربهگرا،

اخالقنسبیودانشبدونتقوابهوجودآوردهاست.
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جستجو در هزارتوی 
زندگی در پی شادکامی

کــه واقعیــتایــناســت
منباعلــوممــدرنزمان
ازعنفوانجوانیبزرگشــدم،در
16ســالگیبهدانشــگاهپزشــکی
اصفهــانرفتموبعدازســهســال
خوانــدنفیزیولــوژیوآناتومیو
تشریحجسدهایقهوهایوپرچینوچروک،رشتهپزشکی
رارهــاکــردهوپــسازاتفاقــاتبســیار،بــااحســاسدلزدگی
شــدیدتصمیمگرفتمکهدرپیمعنایزندگیبروم.معنای
اینهمهچیســت؟ایــنگونــهبودکــهمطالعــهفلســفهرادر
گــونفلســفههایمــدرنو آمریــکاشــروعکــردموانــواعگونا
پستمدرنراموردبررسیقراردادم.منماتریالیستبودمو
فلســفهعقلگرایدکارتوســپستجربهگراییانگلیســی،
ک،وبهدنبــالآنکانتوتــاحدیهگلو هیوم،برکلــی،ال
مارکس،جاناستوارتمیل،نیچه،ویتگنشتاین،هایدگرو
فوکــورامطالعــهکــردم.برخــیازایــنمتــونرامکــررًامــرورو
بررســیکردمودرموردمنزیستنفلسفههمطرازباخواندن
آنبــود،پــساثــرعملــیآنهــارادرزندگــیخــوددیــدم.واقعًا

زندگیخوبازنقطهنظراینفالسفهچیست؟

      غایت خوب
ارســطودراخالقنیکوماخــوسدرموردجهــتفعالیتهای
بشــرصحبتمیکند.دیدگاهارســطومبتنیبرغایتشناسی
اســت.برایارســطوهرچیــزیبــهســمتغایتیمــیرودکه

چه چیزی برای انسان »خوب نهایی« است؟

دكتر اسداهلل رحمان زاده

دکتر اسداهلل رحمان زاده، استاد فلسفه در کانترا کاستا کالج در کالیفرنیای 
آمریـکا در یادداشـت زیـر بـه بحـث معنـای زندگـی، تکنولـوژی و شـادکامی 

پرداختـه اسـت. گزیـده آن را می خوانیـم. 
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بــرایآنچیــز»خــوب«اســت.توجهکنیــدکهمفهــومخوب
برایارســطوبامامتفاوتاســت.اوازغایتخوِبساختمان
وابزاروحرفههــاودرختوحیوانوانســانصحبتمیکند.
منظوراز»خوب«برایارســطوهمانجهتفعالیتاستکه
برایهرچیزمتفاوتاست،اماهرچیزیدرتحققکارکردش
درجهــت»خوبــینهایــی«حرکــتمیکنــدکــهارزشابزاری
ندارد.مثاًلیکدرختممکناســتنورراازخورشــیدبگیردو
واردفتوســنتزشــودویاآبوموادغذاییراازخاکبگیرد،اما
گرچهبــرایدرختخوباند،ارزشابــزاریدارند همهاینهاا
بــرایخوبــینهاییکههمــانشــکوفاشــدنومیــوهدادنو
درختهایدیگررابوجودآوردناســت.ارســطوبرایانسان
همخوبینهاییایقائلاســتکهبایدارزشــیذاتیداشــته
باشــد،نهابزاری.یعنیمــاآنرابرایخــودشبخواهیم،نه
برایچیزدیگری.اماچهچیزیبرایانسان»خوبنهایی«
اســت؟همهمیگویندشــادکامی،شــادکامیرابــرایخودش

میخواهیم،نهبرایهیچچیزدیگر.اماشادکامیچیست؟
و »عــزت« و »لــذت« و »شــهرت« و »پــول« بگوییــد گــر ا
»ســالمت«همــهاینهــاارزشابــزاریدارنــددرجهتبــرآورد
خوبــیوغایتنهایــیکــهباالترینامــکانفعالیتانســانی
گر است.سالمتوعزتولذتارزشذاتیهمدارند.یعنیا
هیچفایدهایهمنداشــتهباشــند،بازآنهارابرایخودشان
میخواهیــم،امابرایتحقققوایبشــریبهســمتخوبی
نهایــیکافــینیســتند،یعنــیزندگــیانســانبیــشازعزت
ولــذتوســالمتمیطلبــدودرپــیغایــتدیگــریاســت
کههمــانشــادکامیاســت.بهیــادداشــتهباشــیدکــهکلمه
شــادمانییــاشــادکامییــاســعادتیــانیــکبختــییــابرای
ارســطوآنچیزهایینیســتکهمــاازاینلغــاتمیفهمیم.
بلکهســعادتوشــادکامیبرایارســطوeudaimoniaاســت
کهریشــهآنeuیعنــی»خــوب«وdaimōnیعنــیروحیاروح
هادیاســت.پسترجمهآنبایدچیزیشبیه»شکوفایی«

یا»بهروزی«باشد.
درخــتکارکردیــانقشمعینــیداردورشــدوتغزیــهگیاهیو
تولیــدمثلوجــهشــاخصهدرختاســت،امــاوجهشــاخصه
انســانتعقــلاســت.پــسشــادکامیبشــرازطریــقتعقلش
ممکناســت.اینتعقلنقشــیدرکنترلشــورواحساســات
بشرداردتابهشادکامیبرسد.پسشــکوفاییبشریکاربرد
حکمــتعملــیبــرایاعمــالمیانگیــنطالیــییــادوریاز
کــهبــهشــکلدادن افــراطوتفریــطورشــدفضائلــیاســت
بــهفعالیتهــایروزمــرهوعــادتوخویمــانودرنتیجــه
شــخصیتمانمنجرمیشــود.توجهکنیدکهبرایارســطو
»شــادکامی«مربوطبهیــکمقطعیــافصلزندگینیســتو
همهزندگــیرادربرمیگیــرد.بــرایهمینهممعتقداســت
کــهنوجوانــانمعنــایشــادکامیراهنــوزنمیفهمنــدبــرای
اینکههنوزشــکوفانشــدهاندوعاداتوشخصیتشانشکل
نگرفتهاست.همینطورشــادکامیبشریورشدفضیلتها
وشــخصیتاولزومــًارابطــهارگانیــکبــاروابــطاجتماعــی-
سیاسیوزندگیمدنیدارد.ارسطوتأملومراقبهراباالترین
غایتوجودانســانیمیداند.امااینهمهواقعًابهنیازهای
معنویووجودیمن:اینکهچراهســتم؟درپیشادکامیو

چه چیزی برای 
انسان »خوب 
نهایی« است؟ 
یند  همه می گو

شادکامی، 
شادکامی را 

برای خودش 
می خواهیم، نه 
برای هیچ چیز 

دیگر. اما شادکامی 
چیست؟ 

یید »پول«  گر بگو ا
و »شهرت« 
و »لذت« و 

»عزت« و 
»سالمت« همه 

اینها ارزش ابزاری 
دارند در جهت 
بر آورد خوبی و 

غایت نهایی که 
ین امکان  باالتر
فعالیت انسانی 

است

تأملم،رنجولــذتمیبرمومیمیرم،پاســخگوهســتند؟آیا
»تأمل«فیذاتهپاسخرضایتبخشیبهسؤالوجودیمن

هستکهچراهستم؟

      چرا هستیم؟
هیوم،کانــت،میــلومارکسهرکدامپاســخیمتفــاوتبه
ســؤالبنیــاداخــالقمیدهنــد.یکــیاحســاسمشــترکرا،
دیگریعقلرا،ســومیواقعیتتجربیهمــدردیومارکس
درکپیچیــدهایازانســانبــهعنــواننمــودارهســتِینــوع
گاهــیایاســتکــهمیتواندهــممحیطو کــهبرخــوردارازآ
همزندگیخویــشراموضــوعتولیدخویــشقراردهــد.این
گاهیهستِینوع«بهنوبهخودماحصلجسممحسوسی »آ
اســتکــهدرروابــطووجــوداجتماعیشــکلمیگیــرد.پس
بنیــاناخالقــیوفعالیتخالقانســانبــاهــمدررابطهاندو
جهتاخالقیفعالیتانســانکهبهزندگــیاومعنامیدهد،
اینســتکهاودرروابــطاجتماعــیایزندگیکندکــهبتواند
گاهیخویــشرابههرنحویکهمیخواهد آزادانهتخیلوآ
بــهکارببردتــازندگــیخویشرابــرنامهریــزیوتولیــدکندو
اســتعدادهایشرابــهفعــلآورد.نیچهسرمســتیابــرازاراده
معطــوفبــهقــدرتفــردرامالکــیورایخوبــیوپلیــدی
میبینــدکهبــهقــولاخــوانثالــث،آنچــهاو،فاعــلمطلق
درمینویســد،راه؛وآنچــهاومیگویــد،آییــناســت.جــان
اســتوارتمیل،اخالقفایدهگرایــیراکهتاامروزســکهرایج
جهاناســت،متداولکرد.ایــندیدگاهیلذتگرااســتکه
ماننــدمارکــسمفهوملــذترابــهتحقققــوایفــرد،ولذت
ذهنــیوجســمی،تعمیــممیدهــد،امــابــدونهیــچمجــوز
عقالنــی،بهجــزتجربــههمــدردی،مــالکعمــلاخالقــیرا
کثریــتونهفقط افزودناینلــذتجســمیوذهنیبــرایا
خودفردمیدانــد.درزمانمــاآبراهامَمزلــووکارلراجرزاین

تئوریتحقققوارااحیاءکردهاند.
اینهاتحقــققوایفــردرابهعنــوانآنچــهکــهارزشذاتی-
درونیدارددرنظرمیگیرند.ازایننقطهنظرهدفومعنای
زندگیهیچنیســت،جــزتحققهمیــنارزشذاتی.درســت
اســتکــهشــادیوخوشــبختیبــرایانســانارزشــیذاتــی
دارند،امابســتگیدارد»خوشــبختی«راچگونــهمعناکنیم.
گرخوشــبختیرابهعنــوانلذتذهنــیوجســمیوتحقق ا
قوایفردبدانیم،اینمانندسالمتواحتراموعشقجنسی
-عاطفیشــرطالزمشادکامیبشــریاست،اماشــرطکافی
نیســتوبهنفســهبهزندگیمعنــانمیدهد.ازخودبپرســید
آیاایــنبنیانهایامراخالقــیبهنوعیمصــادرهبهمطلوب
نیستند؟یعنیبهسؤالاخالقانســانیـیعنیچگونهزندگی
کنیمـکــهبامفهــوموجودیماارتباطداشــتهباشــد،پاســخ
میدهند؟اینکهبگوییمبنیاداخالقدراحساســیمشترک،
عقــلعملــی،تجربــههمــدردیبشــری،وآزادیتخیــلو
فعالیــتبشــریدرتحقــققــوایخویــشمســتقراســت،به

زندگیمامعناوبهاخالقماقواممیدهد؟

      پوچ گرایی نزدیک بین
ازنظرمناینهــامتداولتریننوعپوچگراییهســتند.آنچه
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کهمــنپوچگرایینزدیکبیــنمینامم.اینپــوچگرایی
درپــیشــادیاســتوآنراهــممییابــد:درکار،درپول،
درســفر،درعشــقعاطفــی-جنســی،درهنــر،موســیقی،
ادبیات،نقاشی،درخودشکوفایی،دررشداستعدادها...
نهاینکهبرایزندگیســالممابهاینهانیازنداشتهباشیم،
امابرخالفنیچهکهمعتقدبود»فقطبهعنوانپدیدهای
زیباییشناختیوجودودنیاقابلتوجیهاند«هیچتحقق
قوایفردیوهیچلذت،قدرت،یامنظرزیباییشناختی
ایعــالجدرمانپــوچگرایینیســت.ایننــوعپوچگرایی
ماننــدمــاریکــهدمخویــشرامیجــود،میخواهــدخود
دلیــلخویــشباشــدولــذتوتحقــققــوایخویــشرابه

عنوانمعنایزندگیبنیادکند.
توجهکنیدکهازاوایلقرن19وظهورداروینیســمدردرک
ماازانســان،تغییریاساســیایجادکرد.مظاهراینتغییر
رادردیدگاههــایمیل،مارکس،ونیچهمیتــواندید.اما
ریشــهایــنتغییــراتبرمیگــرددبهظهــورتفکــرمکانیکی
دکارتدرقــرنشــانزدهم.دکارتدنیــایجســموامکان
حرکتــشراماحاصــلتعامــلعّلــیاجــزاءدانســت.ازاین
نقطهنظرحیواناتوجســمانســانیکماشــینهستند.
دکارتروحیــاچیــزیکــهفکــرمیکندرامســتثنیکــردکه
بــهدوگانــهدکارتیبــدن-ذهــنمعروفاســت.ماشــینی
دیــدندنیــایعنیچــه؟ایــندیــدگاه،رویــایمدرنیســمو
حتیبهنوعــیپسامدرنیســم،مثــاًلوقتیکهمیشــلفوکو
تــالشمیکنــدکــهروابــطقــدرتراتوضیــحدهد،اســت.
ماشــینیدیدندنیاایناســتکهســعیمیکندامرواقعو
اینکــهزندگــیچیســتراازطریــق»چگونگــیروابــطعّلی
اجزاء«توضیحدهد،یعنیســؤال»چگونــه؟«راجایگزین
ســؤالهای»چیســت؟«یا»چــههســت؟«و»چــرا؟«کند.
ممکــناســتبپرســیدچــهاشــکالدارد؟اینعلماســت.
کرا مشــکلدردیــدگاهتمامگراییاســتکــهنوعــیازادرا
جایخودواقعیتمیگــذاردوتزمنایناســتکهاینبه

پوچگراییمنجرمیشود.
پسنکتهایناستکهعلمفیزیکوشیمیوبیولوژی،و
کنونعلــوماجتماعی،ســعیمیکنندهمهچیز حتیهما
راازطریــقتعاملروابــطعّلیتوضیــحدهندوهرشــاخهاز
اینعلمهابهنوعیتقلیلگراهســتند،یعنــیدربیولوژی،
گاهــیبشــریازطریقروابــطارگانهــایبــدنومغز،در آ
کنــشبامحیطزیســتتوضیــحدادهمیشــود. کنــشووا
خــودارگانهــایبــدنبــراســاسروابــطدرونســلولیو
بیرونســلولیتوضیحدادهمیشــوندیادرفیزیکنیوتنی
امیداینبــودکهجاذبــهازروابطوتعاملجــرمموادمادی
توضیحدادهشــودـهرچنداوجاذبــهبینســیاراترارازی
دانســتکهازرابطهعّلــیبدونتمــاسحکایــتمیکردو
مفهوممادهرابرایاوسؤالبرانگیزکردهبود.بهطورکل،
آنطــورکــهتامــسنیــگل،فیلســوفمعــروفآمریکایی،
گاهــیومفهوم میگویــد،ازقــرنهفدهمبــهبعد،علــم،آ
حیاتراازحیطــهتحقیقاتخویشحذفکــردوبهجای
گاهیوحیاتخــودمعلولروابط آننشــاندادکهچطورآ
گاهســلولهاواتمهاهســتند.اینعلــمتاقرنها اجزاءناآ

درکاربردهمیــنروشتقلیلگراحاصلبخشبودهاســت.
مالکحاصــلبخشــیآنتولیدابــزارتکنولوژیکیبــودکهدر
صنعــتوزندگیروزمرهبــهکاربردهمیشــدورفاهوآســایش
بوجودمیآورد.موفقیتعملیاینعلومکــهخودراباظهور
تکنولــوژینشــانمــیدادمالکدرســتیایــنعلومشــمرده
میشــد.پساینعجیبنیســتکهدنیلدنت،فیلســوف
کتریتاباخ معروفآمریکاییدرآخرینکتابخویــش»ازبا
گاهی وبرعکس:تکاملاذهان«بهایننتیجهمیرسدکهآ

بشرییکتوهماست.

      شاکله گشوده انسانی
چیزیکهمــنامیــددارمتوجهشــمارابهآنجلــبکنمنفی
علــموتکنولوژینیســت،اماموفقیــتعلــموتکنولوژیبه
یکموضوعایمانیتبدیلشــدهاســتکهموضــوعایمانش
برخالفادیانایناســتکــهحقیقــتدرایندنیــا،وبدون
حّقاعظمکــهنادیدنیوراهبراســت،میتواندکنهواقعیت
راتعریــفکنــدوهرنــوعنــگاهدیگــریراکــهدرچهــارچوب
اندازهگیــری،آزمایشپذیری،ونظــمدهندگیتکنولوژیک

نگنجدتوهممیداند.
پسجداازشــرائطاضطراریکنونیکهجانرابــهلبآورده
اســت،بگذاریدبپرســیمزندگیخوبچیســت؟بدونشک
سلســلهمراتــبمزلــووراجــرزازشــرائطاولیــهزندگــیخــوب
هســتند.درایــننظریــه،نیازهــایآدمــیدرپنجطبقــهقرار

دادهشدهاندکهبهترتیبعبارتانداز:
نیازهایزیســتی:نیازهایاولیهزندگیانــد،یعنی:خوراک،
پوشــاک،غریــزهجنســی)ســکس(ومســکن.تــازمانــیکه
نیازهایاساســیبرایفعالیتهایبدنبهحدکافیارضاء
دراینسطح نشــدهاند،عمدهفعالیتهایشخصاحتمااًل

بودهوبقیهنیازهاانگیزشکمیایجادخواهدکرد.
امنیتــی:نیــازبــهرهایــیازوحشــت،تأمیــنجانــیوعــدم

محرومیتازآزادیفکری.
نیازهــایاجتماعــی:یــااحســاستعلــقومحبــت؛انســان
موجودیاجتماعیاســتوهنگامیکــهنیازهایاجتماعی
اوجمیگیــرد،آدمیبرایروابطمعنیداربادیگران،ســخت

میکوشد؛
احتــرام:ایــناحتــرامقبــلازهرچیــزنســبتبهخوداســتو
ســپسقــدرومنزلتــیکهتوســطدیگــرانبــرایفــردحاصل
گرآدمیــاننتوانندنیازخــودبهاحتــرامراازطریق میشــود.ا
رفتارســازندهبرآورنــد،دراینحالتممکناســتفــردبرای
ارضاینیازجلبتوجهومطرحشدن،بهرفتارخرابکارانهیا

نسنجیدهمتوسلشود؛
وخودانگیزشــی:یعنیشــکوفاکــردنتمامیاســتعدادهای
پنهانآدمــی؛حالایناســتعدادهاهرچهمیخواهدباشــد.
همانطــورکهمزلــوبیــانمــیدارد:»آنچــهانســانمیتواند

باشد،بایدبشود.«
گرچهارضــاءاینسلســلهنیازهایاساســیبخــشمهمیاز ا
شــادکامیزندگیانســانراتشــکیلمیدهد،امــاادعایمن
ایناستکهمنحصرکردنشــادکامیانسانیبهاینلیست

کلهگشودهانسانیاست. هماندرکغلطازشا

ماشینی دیدن 
دنیا این است 

که سعی می کند 
امر واقع و اینکه 
زندگی چیست 

یق  را از طر
»چگونگی روابط 

ی اجزاء« 
ّ
عل

توضیح دهد، 
یعنی سؤال 
»چگونه؟« 
ین  را جایگز
سؤال های 

»چیست؟« یا 
»چه هست؟« 
و »چرا؟« کند. 

ممکن است 
بپرسید چه 

اشکال دارد؟ 
این علم است. 

مشکل در دیدگاه 
تمام گرایی است 

که نوعی از ادراک 
را جای خود 

واقعیت می گذارد 
و تز من این 

است که این به 
گرایی منجر  پوچ 

می شود
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مذهبــیبتوانیــماســتفادهکنیــم.نکتــهبعــدیایــناســت
کــهبایــددرجهــتآشــنایینوجوانــانوجوانــانبــاحــوزه
هویــت تقویــت کنیــم. تــالش فرهنگــی هویــت تقویــت
فرهنگــیمیتواندزمینــهایرافراهــمکندتاشــاخصهای
ســالمتروانــیاجتماعــی،مشــارکتوتعامــلاجتماعــیو
کنــد.طبیعتــًا مســئولیتپذیریاجتماعــیافزایــشپیــدا
درچنیــنجامعــهایشــاهدکاهــشآســیبهایاجتماعی
وجرائــممختلــفخواهیــمبــود،چــوننظــارتاجتماعــی
میتوانــد رســانه بیــن ایــن در و میکنــد پیــدا افزایــش
مثــال بــهعنــوان بنابرایــن باشــد اساســیداشــته نقــش
کــهدرحــوزهاجتماعــینوشــتهمیشــودو فیلمنامههایــی
کــهبرگــزارمیشــودمیتوانــدبــه جشــنوارههایفرهنگــی
تقویــتهویــتفرهنگیکمــککنــد.درواقعبــرایاینکه
ارتبــاطبیــننســلیمناســبیایجــادشــودوشــکافنســلی
بهوجــودنیایــد،تقویــتهویــتفرهنگــیراهموثــریبرای
تحققاینهدفاســت،دراینشــرایطجامعهایباامنیت
اجتماعــیپایــدار،مســتمروهمــهجانبــهخواهیــمداشــت.
تهدیــدیکــهامــروزجامعهمــابــاآنمواجــهاســتتضعیف
هویــتفرهنگــیبــااســتفادهازرســانههایخارجــیاســت.
رسانههایخارجیبااستفادهازبرنامههایخاصبرجذب
نوجوانــانوجواناندراینحــوزهتمرکزکردهانــدودرچنین
گرجواناناحســاستعلقاجتماعینکنندطبیعتًا شرایطیا

مسئولیتپذیریدرمقابلجامعهکاهشپیدامیکند.
درجامعــهایکهدسترســیبــهفضــایمجــازیواطالعات
و هویتفرهنگــی تقویــت بــه ضروریســت اســت، آســان
اجتماعــینوجوانــانوجوانــانبپردازیــموایــنموضــوع
بایــدهــمدرسیاســتگذاریوهــمدربرنامهریزیهــامدنظر
قراربگیرد.تهدیــدیکهامــروزجامعهماباآنمواجهاســت
تضعیــفهویتفرهنگــیبااســتفادهازرســانههایخارجی
اســت.رســانههایخارجیبااســتفادهازبرنامههایخاص
برجذبنوجوانــانوجواناندرایــنحوزهتمرکــزکردهاندو
گــرجوانــاناحســاستعلــقاجتماعــی درچنیــنشــرایطیا
نکننــدطبیعتــًامســئولیتپذیریدرمقابــلجامعــهکاهش
پیدامیکند.توجهداشــتهباشیم،بســیاریازمراسمملیو
مذهبیمابــرایترویجارزشهاســتوباراجتماعــیدارند.
کشــورهابــهعنــوانمثــالافــرادبــرای امــروزهدربرخــیاز
نشــاطوشــادیبههمدیگرگوجهفرنگیپرتــابمیکنندیا
کیمیدهنــددرحالیکهمامراســمو تنبهحــوادثخطرنا
آیینهایــیداریمکهضمــنانتقــالشــادیدارایمفاهیم

اجتماعیوفرهنگینیزهستند.
گربــهدنبــالتقویتایــنحوزهنباشــیمبه فرامــوشنکنیــما
ناچارجوانانماتحتتأثیرفرهنگبیگانهقرارخواهندگرفت
کــهیکــیازاثــراتتأثیرپذیــریازفرهنــگبیگانــه،بیگانگی
کــهعــدممســئولیتپذیریو بــافرهنــگاجتماعــیاســت
بیتفاوتــینســبتبــهخانــوادهرابــهدنبــالخواهدداشــت.
درپایــانالزمبــهذکــراســتبــرایتقویــتهویتفرهنگــی،
خانوادههــاونهادهــایفرهنگــیواجتماعــینقــشاساســی
دارندونبایدمنتظرباشیمتادیگرانازبیرونمرزبرایهویت

فرهنگیماسیاستگذاریوبرنامهریزیکنند.

سیدحسن موسوی چلک، رییس انجمن مددكاران اجتماعی ایران

نشاط اجتماعی
با تقویت
هویت فرهنگی
به دست می آید

درهرجامعهایایتمامتالشهابایدبراینمحورباشــد
کــهمــردم»بــهزیســتناجتماعــی«راتجربــهکننــدکــهاز

نشانههایآنافزایشنشاطاجتماعیدرجامعهاست.
تمامقانونگذاریها،ارتباطاتبینالمللی،توســعهزیرساختها،
دسترســیبهفناوریهاینوین،برنامههایاقتصادی،و...باید
کارآمدخواهند حولهمینمحوراصلیباشنددرغیراینصورتنا
بود.یکیازحوزههایمؤثــردرتحققاینهــدف،حوزههایفرهنگیواجتماعیهســتندکه
درگیــرودارموضوعاتسیاســیواقتصادیمغفــولواقعمیشــونددرحالــیکهخود معمــواًل

ظرفیتمهمیبرایایجادنشاطاجتماعیدرجامعههستند.
بههمیندلیلیکیازموضوعهاییکهبایــددرهمهجوامعبهآنتوجهشــودتقویتهویت
فرهنگیاســت.تقویتهویــتفرهنگیهمبســتگیاجتماعــیدرجامعهراتقویــتمیکندو
عــالوهبــرآنانســجاماجتماعــیونشــاطاجتماعــیدرجامعــهراافزایــشمیدهــد.ازدیگــر
مزیتهایتقویــتهویتفرهنگی،جامعهپذیریمناســبافراداســت،یعنیوقتــیافرادبا
هویتخودشــانآشــنامیشــوندجامعهپذیریبهتریصورتمیگیرد.لذاباتوجهبهنکات
فوق،برایــنباورهســتمجوامعیازســالمتوشــادابیبیشــتربرخوردارنــدکــهدرآنجامعه
موضوعتقویــتهویتفرهنگــیبابهرهگیــریازتمامــیظرفیتهــایفرهنگــیواجتماعی
ازجملههویــتقومیســرلوحهمدیریــتفرهنگیواجتماعیباشــدچــراکــه،تقویتهویت

فرهنگیهمبستگیاجتماعیدرجامعهراتقویتمیکند.
هویتفرهنگیشــاملباورهــا،زبانوآدابورســومو…اســتوطبیعتًادرچنیــنجامعهای
افرادماننددرختــیکهدرخاکریشــهدواندهاســت،درمقابلتوفانهامقــاومخواهندبود.
بحثشــبیخونفرهنگیوتهاجــمفرهنگیازمدتهاپیــشمطرحبودوامــروزهباموضوع
ناتویفرهنگیروبهروهستیموایننشــانمیدهدکههرچهبهسمتجلومیرویمشرایط
گربتوانیمظرفیتهایفرهنگیمــانرادرحوزه بحرانیترمیشــود.ایندرحالیاســتکها
قومی،ملیودینیخوببشناسیموازاینظرفیتهابرایداشتنجامعهایسالماستفاده

کنیم،تأثیرپذیریمنفیماازفرهنگهایدیگربهحداقلمیرسد.
الزمهکارایناســتکــهازهمهظرفیتهــاچهدربخــشدولتــیوغیردولتیوچــهدربخش
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استکهبهتمامنیازهایفطریانسانتوجهکاملداشتهو
برایتمامنیازهایجســمیوروحی،ابعادمختلف،زوایای
پیداوپنهانزندگیبشربرنامهوشیوهکارراارائهکردهاست.
البتــهازوظایــفمتفکــرانواندیشــمنداندینیاســتکهاز
البهالیآیاتقرانکریم،باتحلیلســیرهوســنتپیشوایان
دینیوبابررســینظریــاتمراجعودانشــمندانمذهبینظر
اســالمراراجعبــهتمــامجنبههــایحیاتانســانومســائل
مبتــالبــهجامعــهومــردمتبییــنکننــد.یکــیازموضوعاتی
کهگاهیدرمحافــلومناظرههــایعلمیودینــیوحتیدر
نوشتههامحلمناقشهوجدلاستجایگاهشادیونشاط

دردیناسالموتکلیفمسلماناننسبتبهآناست.
گاهیبــرمســلمانانوخصوصًابرشــیعیانخــردهمیگیرندو
حتیتهمــتمیزنندکــهدیناســالمومذهبشــیعه،آیین
غم،افســردگی،عزاوشــیونوحزناســتوشــادی،نشاط،
شــادمانیوطربکــهازنیازهایروحیانســاناســتدراین
دینحرامشــدهاســت.اینشــبههبارفتارافرادیسادهلوح
کنشهــاینامعقولآنهــاتقویتمیشــود،چنین وگاهبــاوا
افــرادیبــارفتــارخــودوانمــودمیکنندکهشــادیونشــاط،
خنــدهومــزاح،ســروروشــادی،تفریــحوتفــرج،اســتفادهاز
زینتهــا،بهــرهبــرداریازلذایذمشــروعونعمتهــایالهی
درخورشــأنمؤمناننیســتبلکهکارافرادسســتمذهبو
سبکسراســت.حتیدرمیالدائمهعلیهمالسالموروزهای
جشــنواعیادمذهبینیزبرنامههایشادرامحروممیکنند

وبازصدایگریهوعزابلندمیکنند!
پــرواضحاســتکــهدیــناســالمخواســتههاوحوائجبشــررا
دســتهبنــدیکــردهوراههــایمشــخصیرابــرایبرطــرف
کــردننیازهــایویقــراردادهاســتومتناســببــادرجــات
رشــدوکمالانســانوبــهقصــدتعالیبیشــترویدســتورات
روشــنیرابیانکردهاســتکهالبتهاینادعــانیازمنداثبات
واســتداللاســت.ایننوشــتاربرآناســتکــهبااســتفادهاز
آیاتقــرانکریموبــابررســیاحادیــثوروایاتونقلســیره
پیشــوایاندینیبــهتبییناینمطلــبکمکونیزشــادیو
نشــاطرادرمتــوندینــیوازنظرعلمــاوحکمابررســیکندتا
بخشیازاشــکاالتوسؤاالتایجادشــدهدراذهانپرسشگر
وحقیقتجوینســلجــوانرادرقالبیــکپژوهشعلمی

پاسخدهد.«

ایمان با امید و شادی 
قرین است
کتاب»شادیونشاطدرمنابعومتوناســالمی«اثرحجتاالسالمشکراهللدانش،با
مقدمهایازبهاءالدینخرمشــاهی،شــادیونشــاطرادرمتوندینــیوازنظرعلماو
کاویمیکند.فوایدشــادی،عواملشــادی،زینتوتجملازنظراســالم،شــادیو حکمــاوا
رنگلباس،شــوخی،خوشروییوخنده،شادیدرتفریحومســافرت،ورزشوبازی،عید،

جشن،ضرورتدفعغموغصهازبخشهایاصلیاینکتاباست.
دربخشــیازمقدمهاینکتاببهقلمبهاءالدینخرمشــاهی،دینپژوهمیخوانیــم:»نگارنده
اینســطوربهعنوانیکدینپــژوهازاینکهدرفرهنــگعامهمابهدلیلنوعیزندگی،شــادی
هراســیتبلیــغوتلقیــنمیشــودومــابــهجــایآنکــهدنیــارا»مزرعــهاالخــره«بدانیم،»ســجن
المومن«اشمیخوانیموبهتعبیرتوبیخآمیزقرآن،بیجهتنعمتهــاورفاهعطیهالهیرابه
خودحراممیگیریم،اندوهگینوخونیندلبودمودرصددنگارشرسالهیامقالهمبسوطیدر
اینزمینهبودم،عالیقگوناگونوموانعومشغلههایپایانناپذیرزندگیاماننمیدادتااینکه
یکروزدوستدانشــورفرزانهامجنابآقایحبیباهللاسماعیلی،ازدوستمشترکدانشمند
فرهیختهماناســتادشــکراهللدانشخبــردادکهکتابــیارزشــمنددرهمینزمینهنگاشــتهاند
کــهنیــازبــهویراســتاری-مثــلهمــهکتابهــا-ویــکپیشــگفتار-همیــنمقالهکــهمطالعه

میفرمایید-داردتادرعینسادگیبهبهترینوجهیچاپونشروانشاهللاثرگذارشود.
جنــابآقــایحســینعلیــزادهدوســتشــاعرهنرمنــددانشــمندم،ایــناثــررابــادقــتنظــر
معهودشانویراســتندونیزنگاهیویراســتارانهبهکلکارانداختند،لحنوبیانسادهکتاب
گرنهخوانندگانرابهطرزیگزافوافراطکارانهبرایهرجملهو ازمحاسنعمدهآناســتوا
گرافیبهسنگالخکتابشناسیهایمتعددکشاندن،بیحکمتیاست.چنانکهازسوی پارا
دیگرنامســتندســخنگفتنراهمخواننــدگانفرهیختهامروزنمیپســندند.ایشــانکتابو
ســنتوامهاتمتوندینــیرادراثباتایــنمدعاکهایمانباعشــقوامیدوشــادیعجینو
قریناستبهخوبیکاویدهاند.اینکتابباآنکهحجمکالنینداردازکتابهایدیدهگشاو

چهبساامیدوشادیهایپارسایانهبهخوانندهمیآموزد.«
همچنیندربخشمقدمهکتاببهنقلازنویســندهمیخوانیم:»اسالمدینکاملوجامعی

معرفی كتاب »شادی و نشاط در متون اسالمی«

     نویسنده:شکراهلل دانش

     انتشارات:خردپژوهان
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معرفی كتاب »نشاط و شادی« از مجموعه سیره پیامبر اكرم)ص(

فطرت انسان
شادی را دوست دارد

کــرم)ص(تألیف کتــاب»نشــاطوشــادی«جلــدچهــارمازمجموعــهســیرهپیامبــرا
حبیــباهللفرحــزاد،موضــوعشــادیونشــاطراازدیــدگاهآیــاتوروایــاتبررســیو
راههایشــادیونشــاطوفرارازغمهاوغصههایبیجارابرایرســیدنجامعهبهشــادیو

سالمتمعرفیمیکند.
اینکتابدرقالبهشــتگفتارمباحــثمختلفدربارهموضــوعکتابرابــهمخاطبارائه
میدهــد.دوگفتــارنخســتباعنــوان»بهســویشــادمانی«بــهمباحثــینظیرمفهــومغمو
شــادی،نشــانههاییازاصالــتشــادی،جنــودعقــل،زمینههــایانــدوه،همراهــینفس،
توصیهبهغمزدایی،برتریــنحاالتنفــس،ازویژگیهایاهلایمان،محضربهشــتیاهل

بیت)ع(وغموشادیاهلآخرتاشارهمیکند.
یکیازنشــانههایاصالتشــادیکهدراینفصلازآننامبردهشــده،گواهیفطرتاســت
کــهدرشــرحآنآمــده:»یکــیازدالیلیکــهغــموانــدوهرابــرایانســانبیاســاسومقطعی
میدانــدوفرحوشــادیوســروررااســاسخلقتوفطــرتآدمیبرمیشــمارد،ایناســتکه
فطرتانســانشــادیرادوســتدارد.آدمیهموارهبهدنبالشــادیوشادزیســتناستواز

غمواندوهگریزاناست«.
گفتارســومکتابباموضوع»اندوهســازنده«نمونههاییرادربارهالزمبــودناندوهدربرخی
مواردبیــانکردهاســت.درایــنگفتارگونههــایاندوهبــهمخاطــبمعرفیوبهمــواردیاز
اندوهســازندهنظیراندوهبــرایآخرت،انــدوهدربرابرگنــاهوحزندرمصائــباهلبیت)ع(

اشارهکردهاست.
گفتارچهــارممــواردوعوامــلانــدوهویرانگــروراهکارهــایودعاهایــیبــرایاندوهزداییرا
توضیحمیدهد.ازراهکارهایاندوهزداییمیتوانازپناهبردنبــهخدا،ذکرودعا،اعتماد

وتوکلبهخدا،زیارتونظافتوآراستگینامبرد.
کتــاب،نشــاطوعوامــلآنوهمچنیــنشــیوههاینشــاط گفتارهــایپنجــموششــم در
بخشــیدنبهخانــوادهماننــداظهــارمحبت،قدردانی،شــادکــردنزنــانوکــودکانودادن
هدیهبررسیشدهاســت.درایندوگفتارازمهمترینعواملنشاطدرخانواده،یادخداوند،

دعــا،والیــتاهــلبیــت)ع(،دلکنــدنازدنیا،شــادکردن
دلهاوعواملروحافزاذکرشدهاند.

بهعقیدهنویسندهنخستینومهمترینعاملبراینشاط
وشادزیســتن،ارتباطباخدایمتعالویاداوســتوارتباط
قلبیبامنشــأقدرت،جمال،علــم،کمالوهمــهخوبیها،

بهانساناطمینانخاطروآرامشروحمیدهد.
دوگفتارپایانیکتــاب،تفریحوشــوخیوخنــدهراازعوامل
نشاطآوروغمزدادرخانوادهوجامعهمعرفیکردهاست.در
گفتارهشــتمازمواردیازقبیلدروغدرشــوخی،دلآزاری،
زیــادهرویدرشــوخیوشــوخیهایبیجــابهعنــوانآفات

شوخینامبردهشدهاند.

     نویسنده:حبیب اهلل فرحزاد

     انتشاراتوقیمت:طوبای محبت؛    7،000 تومان
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فرهنــگهــرجامعــهایرابایــدازریشــههایشمورد
بررســیقراردادوپرداختنبهمقطعــیخاصازیک
گربه فرهنــگموجــبنتیجهگیریدرســتنخواهــدشــد.ا
ریشــههایفرهنگایرانتوجهشــودبنمایههایاصلیآن
کهــن راشــادیونشــاطشــکلمیدهــد،زیــرادرفرهنــگ
ایرانــی،شــادی،اصــلزندگــیقــرارگرفتــهومــدامبــرایــن
کیدشــدهاســتکهزندگیتنهاباشــادیونشــاط موضوعتأ

پویاییمییابد.
کــه»بــزرگاســت درکتیبــهمعــروفداریــوشآمــدهاســت
اهورامزداکهاینزمینراآفرید،آنآسمانراآفریدوشادیرا
آفرید«کهنشانمیدهدشــادیوشادزیستنتاحدآفرینش

زمینوآسمانارزشواهمیتداشتهاست.
امــادرمجمــوعمیتــواننتیجــهگرفــتکــهشــعرایرانــیدر
قیاسباشــعرجهانی،کفهنشــاطوشــورانگیزیاشنسبت
بهموارداندوهگینوحزنآورســنگینتراســت،تاحدیکه
میشودآنرایکیازویژگیهایبارزشعرفارسیعنوانکرد.

ازرودکیپدرشعرفارسیگرفتهکهگفت:
شادزیباسیهچشمانشاد

کهجهاننیستجزفسانهوباد
تاایرجکهگفت:

دلبهکفغصهنبایدسپرد
اولوآخرهمهخواهیممرد

درایرانباســتانزمانیکهنامهایروزوماهبرابرمیشــود-
مانندفروردینگانکهنوروزازآنآغازمیشود-جشنیبزرگ
درپهنهفرهنگایرانیشــکلمیگیرد.امابایدتوجهداشت
کهنشــاطوشــادمانیدرفرهنــگایرانــیازمفاهیمیعمیق
وآســمانیبرخــورداراســتوویژگیهــایمــادیوزمینیآن

چنانکهامروزازاینواژهبرمیآید،بسیاراندکاست.
برایمثــالجشــنهایدوازدهگانهآییــنایرانباســتانکه
نامجشــن)یســن(برآنهانهادهشــدهتمامًامعطوفبهعالم
ســوق باالســت.چنیــنشــادمانیهاییروحرابــهعالــمبــاال
میدهــدوموجــبتعالــیاندیشــهآدمــیوتوجــهاوبــهامــور

معنویمیشود.
تعدادجشــنهادرفرهنگایرانیدرطولســالبر45جشن
بالغمیشــدهاســت،بنابرایــنچنیــنفرهنگیبهســیرخود
ادامهمیدهدوبهجریــانخودتداوممیبخشــد،بعدهانیز
تأثیرخودرابرپیروانشوکسانیکهتحتنفوذاینفرهنگ

هستند،میگذارد.
برایمثالچنانکهاشــارهشــدمیتــوانازقدیمیترینآنها
کثر کهاشــعاررودکیســمرقندیاســت،نامبــرد.رودکــیدرا
اشــعارخودمخاطبرابــهشــادیونشــاطودوریگزیدناز
غمواندوهتشویقمیکند.هچنیناشعارشاعرانبعدازوی
ماننــدمنوچهریوســناییدارایهمانمفاهیمیاســتکه
درفرهنگایرانیمیبینیم؛یعنیشــادیونشاطیکهدلو

ذهنرابهامورمعنویمعطوفمیدارد.
گریکایکدورههایشعرفارسی بعدازرودکیتازمانحاضرا
راازایندیدگاهموردتوجهقراردهیمبهطورخاصمیتوان
ازبســیاریازشــاعرانبرجســتهایرانــینــامبــردکــهآدمیان
راازپرداختبهمویــه،اندوهوماتــمبرحذرداشــتهاندزیرابر

دمی با غم به سر بردن 
جهان یکسر نمی ارزد

جایگاه شادی در ادبیات فارسی

محمد بقایی )ماكان(
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اینعقیدهبودندکــهعناصریازایندســتموجب
کنــدیوفســادزندگــیمیشــودوآدمــیراازپویایــی

بازمیدارد.
بعــدازرودکــیبرجســتهترینشــاعریکــهازشــادی

میگوید،خیاماست.خیامدربیتمعروف
چونعاقبتکارجهاننیستیاست

انگارکهنیستیچوهستیخوشباش
مــداممتذکــرمیشــود؛ازنوعــیکــهپیشــینیانمورد
توجــهقــراردادهانــد؛حتــینمادهایــیماننــدمــی،
میخانــه،مطــربو...کــهبعدهــادرادبصوفیــهاز
جملــهدرســرودههایحافــظنیــزمیبینیــموبــرای
شادیاستفادهمیشودکهمفاهیماصلیآنمتوجه
عوامــلنشــاطآوراســتوبــهصــورتنمادیــنازاین

اصطالحاتاستفاهمیشود.
شــاعرنامــدارایرانــی،حافــظبــهایــنموضوعبســیار

توجهدارد؛مثاًلدرغزلمعروف:
دمیباغمبهسربردنجهانیکسرنمیارزد

بهمیبفروشدلقماکزینبهترنمیارزد
پیشازاوســعدینیزبههمینترتیبشــعرســروده
است.بعدازســعدی،موالناهمغمواندوهراعاملی
مخربمیداند،چنانکهگفتهشدبعدهامیبینیم
درســبکهایمختلــفشــعرفارســیبخصــوصدر
غزلکــهازمعنایآنپیداســتمفاهیمنشــاطانگیز
گنجاندهمیشود،اشــعاریکهخوانندهرابهعوامل
سازندهزندگی-کهعشــقزیربنایآناست-سوق
میدهــد.بنابرایــنشــاعرانیدرقالــبغــزلشــعر
میســرایندوذهــنخواننــدهرابهآتشحــوزهزندگی
یعنیعشــقمتوجــهمیکننــد.درواقــعبایــدنتیجه
گرفتاشــارهآنانبهمهمترینعاملیاستکهبرای
ایجادهیجانوپویاییمیتوانســراغگرفتوازآن
نامبــرد.چنانکــهحافــظدرشــرحایننکتــهگفته

است:
ناصحمگفتکهجزغمچههنرداردعشق
گفتمایناصحعاقل!هنریبهترازاین؟

عشــقعامــلشــادیدرشــعراســت.عشــقمراتبــی
دارد.همــهعشــقهایصحیــحوبــهمعنــیواقعــی
کلمهقابلقبولپیوســتهموجبســازندگیجوامعو
خودفرداســتزیراآنکهعاشــقاســتمــدامدرپی
یافتنمقصــودخویشاســتوبرایرســیدنبهاین

مقصودراهیجزپویاییوجودندارد.
درگذشتهبرای حتیدرقالبقصیدههمکهمعمواًل
ستایشممدوحبهکاررفتهاست،درابیاتآغازینش
نشــاطانگیزترینتعابیربهکارگرفتهشــدهاســتکه
دراصطالحبهآنتشبیبمیگویند.درواقعمیشود
آنراتاحــدیباغــزلطوالنیمقایســهکــرد.درتمام
قالبهایشعرفارسیآنچهدرصدباالییازمفاهیم
قالبهاراتشــکیلمیدهــد،مفاهیمیاســتکهچه
بهجــدوچهبهطنــزحکایــتازروحنشــاطانگیزدارد

کهدرفرهنگایرانیموجمیزند.

حافظ
شاد ݣݣو ݣݣشادی ݣݣݣبخش ݣݣاست

حافظبهتنوعمضامینومعانیمعــروفونظرکردهخدا
ومــردمایــراناســت.دیــواناوسرشــارازاشــاراتشــادو
شــادیبخشاســتوهربــارغزلــیازاومیخوانیــممــاراازانــدوه
میرهاند.قصــصقــرآنازآدمتاخاتــم،پندگیــریوپندپذیری،
استغنا،عنایتدرعرفان،عشق،وسعتمشرب،رندی،انتقادو
حسابگریازجملهمباحثیاســتکهمیتواندردیواناوبرای

هریکبیشازیکصدبیترابهعنواننمونهذکرکرد.
گربخواهیــمبگوییمدربارهچــراحافظدیوانــشرابانامخداشــروعنکرده،اینایرادراشــاید ا
بتوانبهموالناهمگرفت.حافظشــکشــیرینهمدارد.ســخنزیبایمطهریهــمنیزبازگو
کنندههمینموضوعاستکهمیگوید:»شــکگذرگاهخوبیاستامامنزلگاهخوبینیست.«

دردیوانحافظسخنازحضرتمریم،موسی،یعقوبوابراهیمنیزآمدهاست.
طنــزدرآثــارحافــظیــکمبحــثنیســتبلکــهروشاســت.حافــظهمچنیــندردیوانــش
اسطورهســازیمیکند.حافظهموارهامیدواراســت.دردیوانحافظبرایترکریاخرقهآتش
زدهمیشود.شعرحافظشرححاشیهبرشعرخیاماستاماخیامدرمقایسهبااونومیداستاما
گرماللیهمداشــتهباشــیمآنماللازبینمــیرود.هیچگاهحافظ وقتیحافــظرامیخوانیما

نخواندهامکهاندوهگینبشوموشعراوسرشارازشورحیاتاست.
دردیوانحافظنیزبیشازهردیواندیگریاشــارهبهعشــقومعشــوقمیشــودکهاشــارهبه

لولییکیازبهترینآنهاست.حافظدریکیازغزلهایشمیگوید:
دلمرمیدهلولیوشیستشورانگیز

دروغوعدهوقتالوضعورنگآمیز
فدایپیرهنچاکماهرویانباد

هزارجامهتقواوخرقهپرهیز
حــالومقاموحجابخــودیوخانقــاهوصومعهنیــزدروادیعرفانحافظمطرحمیشــوند.

نقدهارابودآیاکهعیاریگیرند
تاهمهصومعهدارانپیکاریگیرند

نمونهایازاینگفتمانومبحثاست.
نشــاطوشــادیدرآثارحافظیــکمبحثنیســتبلکهروشاوســتودیــوانحافظسرشــاراز
اشــاراتشــادوشــادیبخشاســتوهربارغزلیازاومیخوانیممــاراازانــدوهمیرهاند.هیچ
وقــتحافــظرانمیخوانیــمکــهاندوهگیــنشــویم.غــزلحافــظشــادوشــادیبخشاســت
واینویژگیشــعراوســت.حافــظهموارهامیــدواراســت.هیچوقــتحافــظرانمیخوانیمکه

اندوهگینشویم.غزلحافظشادوشادیبخشاستواینویژگیشعراوست.
شــادیدرآثارحافظیکمبحثنیســتبلکهروشاســت.بادهســتاییحافظکــهمعانیبلند
عرفانــیونشــاطعمیــقانســانیدرآننهفتــهاســتحکایتازنوعیشــادیاســتکهانســان
میتواندازآنبرخوردارباشــدوانســانیچــونحافظهمــوارهازایننشــاطوانبســاطبرخوردار

بودهاست.درستایشبادهوبادهستایینمیتوانشاعریرامانندحافظیافت.
دردیــوانحافظبیــشازهردیــواندیگریاشــارهبهعشــقومعشــوقمیشــود.درغزلهای

حافظچندبارعبارت»شادیخوردن«میآید.میفرماید:
برجهانتکیهمکنورقدحیمیداری
شادیزهرهجبینانخورونازکبدنان

همهاینهانمونههاییازاینگفتمانوروشزندگیاوست.

بهاءالدین خرمشاهی
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رســولرســولیپورعضودپارتمانفلســفهوعضوهیئــتعلمیدانشــگاهخوارزمیبا
طرحاینپرســشکهچــهچیزیبهزندگیانســانمعنامیبخشــد،گفت:»اشــیاءرا
توانویارایبرقراریاینارتباطنیســت؛بلکهانســانبایدارتباطیازجنــسجانبانفسو

عقلبرقرارسازد.«
گر رســولیپورضمنتشــریحچیســتیوچگونگیدســتیابیبهفلســفهشــادی،اظهارکرد:»ا
گربهجای ارتباطعقلیباشــد،رضایتوشــادیمعنایافتهوباعثهمافزاییمیشــودولیا
عقل،نفسامارهوخودخواهیواردرابطهشود،ارتباطدیالوگی-شادی-ایجادنمیشودو

گرخندهاینیزدرکارباشد،برظلمتجانآدمیافزودهمیگردد.« حتیا
عضودپارتمانفلسفهوعضوهیئتعلمیدانشگاهخوارزمی،فلسفیدنرابهمعنایارتباط
بادیگریدانســتوافزود:ازآموزههایمارتیــنبوبراینگونهدریافتمیشــودکهدررابطه
من-تویی،طرفمقابلبهمعرفتمامحکومنیست؛بلکهجانیافتهوخودبهعنوانیک
ســوژهتلقیمیشــودولذاهردوطرفحسهمافزاییدراینرابطهداشــتهوازتنهاییوبی

معناییخارجمیشوند.«
مدرسکرســیهایفلســفیدرعرصــهبینالمللدرخصوصتفاوتهایفلســفهشــادیدر
شــرقوغربعالــمگفت:»فلســفهغربیبــهعنوانمیــراثحکمِتیونان،ســمتوســویی
تحلیلیپیداکردهولذامعرفــتبرارتباطغلبهیافتهوازارتباطیــکجانباجاندیگریدور

ماندهوبهسوژهایمبدلشدهکهقصدشناختجهانرادارد.«
رســولیپورســردیوعــدمشــادیرادســتاوردفلســفهتحلیلیعنــوانکــردوافزود:»انســان
کماســت.ازطرفیدرفلسفهبودیســمرنجومرضراریشهیابی همچنانبرفلسفهشرقیحا
گــراززیادهطلبیدســت میکننــدوآمــوزشمیدهنــداینرنــجازخواســتنبــرمیخیزدکــها

برداریم،انسانرابهشادیرهنمونمیسازد.«
گرکســیخواهانشــادیواقعیاســت،بایدارتبــاطجانیو متخصصفلســفهدینگفت:»ا
عقلیبادیگریبرقرارکندنهاینکهبهسوژهایمبدلگرددکهدرحالجستجوبرایشناخت
دیگریاســت.پرشــدنذهنازتصوراتگوناگونباعثتشــویقواضطرابوشلوغیاست؛

ذهنآدمینیازمندخلوتاستولذافلسفهعباداتوسکوت،آرامشیافتنانساناست.«
رئیــسدانشــکدهادبیــاتدانشــگاهخوارزمــیگفــت:»درســنتغربیبــهدلیلغلبــهمعرفت

شناسیونوعرابطهایکهمیانحاکمومحکومبرقراراست،
آرامشمــوردنظربــهدســتنمیآید.شــادیکهبــهحقیقت
ربــطدارد،اصیــلاســتامــاشــادیکهبعــدازتســلطبــهابژه
-آنچهمشاهدهمیشــود-دســتمیدهد،حقیقینخواهد
کــهماآنفــردرانیــزمحکومبــهحقیقتخــوددرنظر بودچرا

میگیریم.«
ویدررابطهبااینکهسنتشرقیســکوت،آرامشوخلوت
وانقطــاعراتجلــیمیکنــد،گفــت:»درایــنخلــوتحــذف
اضافاتوآرزوهایگزافاتفاقمیافتــد.چنانچهغمانبیا
هیچگاهپایدارنبودچونبالفاصلهدرزمانخلوتوعبادت

ازارتباطباامرقدسیسرشارمیشدند.«
رســولیپوردرپاسخبهاینســؤالکهآیافیلســوفانشادتراز
گرفیلســوفهابه مردمانغیرفیلســوفهســتند،گفــت:»ا
گربــهمیراث نحوســقراطیتفلســفکننــد،شــادهســتندوا
گردانســقراطبســندهکننــد،طبیعیاســتکه معرفتیشــا
شــادیایجــادنمیشــود.مفهــومشــادی،ســعادتمندیو
خــوشبودناســتوفــرِدبرخــوردارازمواهب،شــاداســت.
گرســطحیاســت،نمیتــوانآنراانکار اینمســائلحتــیا

کردامابایددیدشادیسطحیوعمیقچیست؟«
پورمحمــدیافــزود:»امــروزدردنیایــیسراســرازجنــگو
ناآرامیونگرانی،شــادیدرســالمتنهفتهاســتکــهاتفاقًا
مرتبهایواقعینیزمیباشــد.«ویبابیاناینکهشــادیدر
رفاه،همانبهرهمندیوصلحاستواینواقعیتدرشرق
وغربعالمیکیاســت،افزود:»گاهتلقیمیشودکهدین،
فرزانگییاحکمــتباشــادیدرتعارضاســت؛درحالیکه
گرامریخیراســت،دینو اینگونهنیســت،چونشــادیا

عقلتوانانکارآنراندارند.«
پورمحمــدیبابیــاناینکــهفلســفههموارهمــارابــهعقلو
تأملدرمفاهیمبسیطسوقمیدهد،تصریحکرد:»فلسفه
وحکمتدنبالشــادیعمیقوفرزانگیهســتند.مالصدرا
لــذتوشــادیرابــاســعادتیکــیمیدانــدومعتقــداســت

شادیهمانخیروادارکحقایقاست.«

متـن زیـر خاصـه ای از برنامـه »سـوفیا« اسـت کـه بـا حضـور دکتـر رسـول 
رسـولی پور عضـو هیئـت علمـی دانشـگاه خوارزمـی و علـی پورمحمـدی، 
مـدرس حـوزه علمیـه درخصـوص معنـا و مفهـوم شـادی در میـان فاسـفه غـرب و 

شـرق برگـزار شـده اسـت.  

شادی
ک حقایق ادرا
است
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گاهــی«تعبیــرمیشــودوهمیــنامــرانســانرابــرســایر وآ
گاهی موجوداتجهــانبرتریمیبخشــد؛چــراکهعلــموآ
حیــوان؛درحدغریــزهخــودوصرفــًابهخاطــرتأمیــنزندگی
اســتونمیداندکــهمیدانــدولیانســانبرعکــسحیوان

میداندکهمیداند.
گاهیفایدهایهمدارد؟درپاســخبایدگفت آیااینعلموآ
آری،وقتیعلمبااینســرعتدرحالحرکتاستوانسان
ســازندهوفاعلهرچیزیاســتمســلمًامیتــوانگفتعلم
مســألهدنیــایامــروزمیباشــد،نکتــهمهمآناســتکــهآیا
گاهینســبتبهامور انســانبههماناندازهکهشناختوآ

داردآیاخودشرابههمینمقدارمیشناسد؟
منظورازشناختانسان؛نهتنهافیزیکوظاهراوستبلکه
کتفابه روحوروان)باطن(اســتکهبایدبشناســد؛چراکها
علمظاهــر،باعــثگمراهــیودورشــدنازآن،باعثعقب

ماندگیازجوامعمیباشد.
زمانــیکــهانســانغافــلشــودوفرامــوشکنــدکههــدفاز
خلقــتوآفرینــشوحضــوراودرایــندنیاچیســت؟کمکم
شادیهایشراازدســتمیدهدوبهاســارتنفسامارهدر

میآید.
نتیجــهاینکهعلــموشــناختانســانبــهخویــشمنجربه
شــناختخداوندودرنهایــتبندگیاســتومســلمًااینامر
میتواندمقدمهفرحوشادیاوشودکهباهیچچیزیزوال
پذیرنخواهدبود،لذاخواهیمدانستکهارزشومقامعلم

وارزشمنداست. گاهیتاچهحدواال وآ

دكتر غالمحسین ابراهیمی دینانی

شادی، موهبتی
الهی و همیشگی است

گذشــتنبرایزماناســتوآنچــهگذشــتگیدراینعالم
اســتبراســاسحرکــتجوهــریمالصــدرا،جوهــرعالــم
گذرندهاســتوچوناینجوهرگذرندهاســتزمــانمقدارحرکت
اســتمنتهــاقبــلازحرکــتجوهــریمیگفتنــدکــهحرکــتکّمی
منظوراســتامــامالصدراگفــتکــهجوهرعالــممتحرکاســتو

زمانمقدارحرکتدرجوهرعالماست.
بهایندلیلکهعالمبالذاتگذرندهاســتوحرکتمقداردارد،زمانمقدارآنحرکتاست،
بهلحاظعرفیوعامیزماناســتکهمیگــذردامادربــارهماهیتزماننمیتــوانورودکرد

بندهکتابیهمدراینبارهنوشتهامکهزمانبالذاتتوقفنداردوگذرندهاست.
زمانرانمیتوانمتوقفکردامابیــنلحظاتهمخالءوجودنــداردوفاصلهایوجودندارد

بلکهاتصالیهستوزمانهموارهدرحالعبوراست.
کنونبرایماظاهراست. تنهالحظها

یکشخصیکههفتادســالازعمرشگذشــتهبایدبررســیکندکهاینهفتادســالرادرآن
زندگیکردهیادرگذشتهوآینده؟

انسانهمیشهدرلحظه»آن«زندگیمیکنداماهمیشهگذشتهوآیندهنیزدارد.
هیچکسآیندهانســانراتضمیننمیکندآیاکســیمیتوانــدامضاکندکهفردازندهاســت؟
تنهایکفرددیوانــهمیتواندچنینضمانتیکنــدبنابراینجزخداوندهیــچکسنمیتواند
چنینضمانتــیکند!اینجاســتکهبایــدلحظهراغنیمــتبدانیــموازآنغفلــتنورزیمواز

لحظاتماناستفادهکنیم.
کتفا گرتوجهداشــتهباشــیمکههــرلحظهرنجورییاشــادیمــامیگــذردنبایدزیادبــدانا ا

کنیمونهزیادناراحتباشیمونهزیادمستشادیباشیم.
ازجملهویژگیهایانسانهایمؤمنکهخداوندازفضلوکرمخودبهآنانعنایتمیکند،

فرحوشادیاست؛اماآیااینفرحوشادیهمانندشادیهایدنیافانیوزوگذراست؟
ایــنفــرحوشــادی،موهبــتالهیوهمیشــگیاســتکــهدرمقولــهایتحــتعنــوان»علم

در باب رابطه علم و فرح
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گــزارشزیــرخالصــهایازنشســتنقــدوبررســی 
کتــاب»نظریــهایدربــابدیــنوشــادی؛دیــن
تاریخــیومهــاردوگانــهشــادی«اثرحســنمحدثــیوالهام
قربانیاســتکهبــاحضورحجتاالســالموالمســلمینناصر
نقویــان،دکتــرمقصــودفراســتخواه،عضــوهیــاتعلمــی
مؤسســهپژوهــشوبرنامهریــزیآمــوزشعالــیوحســن

محدثیبرگزارشدهاست.
درابتدایایننشســتفراســتخواهبــابیاناینکهشــایدبهتر
باشددرکارهایبعدی،محدثیبهمباحثبنیادیتردرباره
تجربهدینــیوتجربهشــادیبپــردازد،گفت:مــایکتجربه
دینیویکتجربهغمداریمواینخوباســتکهببینیمدر
کنارحیاتدینیشرایطامکانتجربهشادینیزوجودداردو

اینهاچقدرمیتوانندباهممبادلهداشتهباشند.
ویبااشــارهبهتعریفتجربهدینیازنــگاهمتفکرانیچون
فروید،یونــگوویلیامجیمزافــزود:فرویدبــهنوعیتجربه
دینــیودیــنرادرســاحتروانــیتوصیــفمیکندکــهباآن
امــکانشــادیزیــادفراهــمنیســت.ازنظــراودیــننوعــی
وســواساســتکهبایــدانســانراازآننجــاتداد.درحالی
کهیونگدرتجربهدینیامکانهــایزیادیرابرایتجربه
گاهوجود شــادیمیبیندومعتقداســترازهاییدرناخودآ

عقل ݣݣایرانی عقل ݣݣشاد است
در نشست نقد كتاب »نظریه ای در باب دین و شادی« مطرح شد

     نویسنده:حسن محدثی

     انتشاراتوقیمت: نقد فرهنگ؛    34،000 تومان

سارا فرجی
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داردکهبرخیازطریــقتجربهدینیظهوریافتهوشــادیرا
گماتیســتاســت،نیزدر ممکنمیکند.ویلیامجیمزکهپرا
کتــابتنوعتجربــهدینــیمیگویدایــنتجــاربمتنوعاند،
برخــیبــاشــادینزدیکاندامــابرخــیازتجربههــایدینی

غمباربودهوبرایانسانرنجبیشتریایجادمیکنند.

      عقل ایرانی، عقل شاد است
متفــاوت مناظــر کــه میبینیــد داد: توضیــح فراســتخواه
اســت،یکــینــگاهمنفــی،دیگــرینــگاهمثبــتودیگــری
نــگاهاقتضائــیداردوایــنکمــکمیکندکــهمــاببینیمکه
چــهدرکــیازدیــنوحیــاتدینــیمــدنظــراســت؟آیــامــراد
اجتماعدینیاســتکهعالمهطباطبائیترســیممیکندکه
باحکومــتمتفاوتاســتوامکانحیــاتطیبــهمعنویرا
ایجادمیکند؟منظرفــرقمیکنداینکهچطــوردینراتلقی
کنیــم؟وضعنهادهــایدینیراچگونــهبدانیــم؟اینهابهما

کمکمیکندتابهبنیمکهنسبتدینوشادیچیست.
ویبابیــاناینکهدرحــوزهجامعهشــناختینــگاهدورکیم،
مارکــسووبــرمتفــاوتاســت،گفــت:مــادرایــنرویکردها
میبینیمکهدرهریکنسبتدینوشادیمتفاوتاست.
درمکتــبپدیدارشناســیونــزدآلفــردشــوتسمیبینیمکه
دینخودامریمستقلازشــادیوغماستونمیتوانآن
رابهشــادیتقلیلدادونمیتوانازدینوشادیسخنبه
میــانآوردودینشــادیهاوغمهــایخاصخــودرادارد.
کسیکهباورهایدینیرادارد،شــادیهاوغمهایخاص

خودراخواهدداشت.
بهگفتهعضوهیاتعلمیمؤسســهپژوهــشوبرنامهریزی
آموزشعالــی،دراینکتابایــنظرفیتوجــودداردکهبه
تصوفوعرفــانکهبخشبزرگیازتجاربزیســتهایرانیان
استپرداختهشود.مامیتوانیمتجربههایدینیازجمله
»وجد«عرفانــیرادنبــالکنیــم.بایددیــدکهابنســیناچه
درکیازالهیاتداشتهاســتچوناومیگویدعارفهمیشه
دربهجتاســت.درقــرونوســطیهمالهــیدانــانمعتقد
بودندخداعینشــادیاســت.بههرحالمنمعتقدمعقل

ایرانی،عقلشاداستواینرامیتواندرابنسینادید.

      انسان و جامعه شاد را پیگیری کنیم
فراستخواهدرادامهســخنانشبهمحدثیپیشنهادکردکه
درویراستهایبعدیکتابازرویکردمدافعهگراییدینی
دوریکند.اودرهمینبــارهتوضیحداد:دردورههایقبلی
ســعیمیشــدکهاســالمدربــارهنظــامبانکــداری،کار،بادو
بارانســخنبگوید،کــهقباًلچنیــنتالشهــاوکتابهایی
نوشــتهشــدهاســت.اماایــنکهبــهجــایآنکهنســبتاین
مســائلرابررســیکنیمبهتراســتبهخوداســالمبپردازیم.

بهتراستمابهانسانشادبپردازیم.
کیدبراینکهبایددرایرانپروژهانسانشادرادنبال ویباتا
گرانســانشادباشد،دینداریشادیهم کنیم،یادآورشد:ا
خواهدداشتوبهتراستماانسانوجامعهشادراپیگیری
کتوعقلگراباشــددینش کنیم.انســانیکهباتربیــتونزا
کــتوعقلگرایانهتــرخواهــدبــود.دین هــمبــاتربیــتونزا

ما می توانیم 
تجربه های دینی 
از جمله »وجد« 
عرفانی را دنبال 
کنیم. باید دید 

که ابن سینا چه 
درکی از الهیات 

داشته است چون 
ید عارف  او می گو
همیشه در بهجت 

است. در قرون 
وسطی هم الهی 

دانان معتقد بودند 
خدا عین شادی 

است. به هر حال 
من معتقدم عقل 

ایرانی، عقل 
شاد است و این 

را می توان در 
ابن سینا دید

برایتعالیماآمدهاســتنهاینکــهماراعوضکنــد،ماباید
خودعــوضبشــویم.قــرآنهــمکتابیبــرایمتقیناســت

برایکسانیکهزمامداروجودخودشانهستند.
عضوهیــاتعلمــیمؤسســهپژوهــشوبرنامهریــزیآموزش
عالــیبــابیــاناینکهمــادروضــعکنونــیجامعــهخــودامکان
شــادیکمیداریــم،گفت:مــاتعلیــموتربیــتشــادنداریمو
اینهامســایلیاســتکهبایدمــوردتوجهقــرارگیرد.ازســوی
دیگرمسئلهدوصداییبودندرقرآننسبتبهشادیتوسط
محدثیبررســیشــدهاســت،امابایــدتوجهداشــتکــهاصل

حزنوفرحدرقرآنباشادیوغمامروزییکساننیست.

      شادی های طبقات باال نخبه گرایانه است
ایناســتاددانشــگاهبااشــارهبهاینکهمــاشــادیهایدینی
راازجامعــهگرفتــهوبــهآنغــمدادیمگفــت:متاســفانهاین
غمهانیزنهغمنانهستندونهغمحیاتطیبه!بایداجازه
بدهیمکهدینپیــامخودشراطریقمطلــوبآنتبلیغکند
آنچنانکهافرادیمانندعالمهطباطباییوعالمهجعفریبا
کــهدیناینظرفیترا نگارشکتاباینکاررامیکردندچرا
دارد.بایددرنظرداشتکهمردمماحقانتخابشادیوغم
ندارند.گاهیمتفکریفلســفهاشغماســتوجهــانرااین

گونهمیبیند.نبایدسعیدرتحمیلچیزیداشتهباشیم.
فراســتخواهبابیاناینکهبهتــربود،ســازوکارهاییازجمله
ســازمانهایمــردمنهــادوارتبــاطآنهــابــاشــادیونیــز
مفاهیممرتبــطباشــادیماننــدامیــددرکتابمــوردتوجه
قرارگیــردگفــت:محدثــیبــهدرســتیازنعمــتاهللفاضلی
نخبهگرایانــه کــهشــادیهایطبقــاتبــاال نقــلکردهانــد
اســتاماطبقــاتضعیفجامعــهچــهامکانیبرایشــادی
و پــرورش و آمــوزش ســبکزندگی، همچنیــن دارنــد.
مهارتهــایمرتبطباشــادیاســتکهبایــددرایــنزمینه
مــوردتصریــحقــراربگیــرد.یکــیاززیباییهــایایــنکتاب
یــکتقســیمبندیدهتاییاســتکــهعرضــهشــدهودرآن
دهپرســشاصلیبیانشــدهکهمیشــدچنــدنکتهبــهاین

محورهاافزود.

      عنوان »دین و شادی« در کتاب کلی است
طــی نشســت ایــن ادامــه در نیــز نقویــان حجتاالســالم
ســخنانیگفــت:بایــدازمحدثــیتشــکرکــردکــهدریچــهو
کیــدقرارداده روزنههاییرابــازکردهودغدغــهایراموردتا
کهجامعــهمابــهلحــاظشــاخصهاییکــهبــاآنمواجهیم
ورفتارهــایمــوردمشــاهده،جامعــهمضطربــیازمنظــر
اســت. اجتماعــی مســائل و روانــی روحــی آرامشهــای
تحقیقاتیازنویســندگانداخلوخــارجدرکتــابآوردهاند
ومراجعــیکــهدرکتابذکرشــدهاســت،نشــانمیدهدکه

زحماتخوبیدراینزمینهکشیدهشدهاست.
نقویانبابیاناینکــهعنوان»دینوشــادی«درکتابکلی
اســتدرحالــیکــهدراوایل،اواســطوپایــانکتــابعنوان
»دینموجود«آوردهشــده،کهدرچهلســالاخیرمشاهده
شــدهاســت،بیــانکــرد:ایــندیــنهمانچیــزیاســتکه
دررفتــاررهبــراندینــیوروحانیــون،نهادهــایعمومــی
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ماننــدصــداوســیما،مطبوعــات،گفتمــانرســمیکشــور
و...تشــریحشــدهودرجایجایکتــاباذعانشــدهواز
ســروشمحالتیهمنقــلکردهاندکــهبیندیــنواقعیو

دینموجودتفاوتوجوددارد.
ایناســتادحوزهادامهداد:محدثیتالشکــردهکهتاریخ
غمبارشــیعیورازگوییرابــهنگاهغمگینانهدیننســبت
دهد،امــادرالبهالیمطالبیکــهبهقرآنارجــاعدادهوبه
مفاهیمــیمانند»فــرح«و»ســرور«اشــارهوبیانشــدهکه
اصــلدیــنغمبــارنیســتودراصــلدیــنشــادیزدایی
کــهبــهلحــاظ وحــزنآورینیســتوایــنمــاهســتیم
کژتابیهاییکهازبعضــیمتفکریندیننشــاتگرفتهیا

بهخاطرمنافعماستبهغمدامنمیزنیم.

      جای ادبیات شادی آفرین در کتاب خالی است
بهگفتــهوی،کتابرویبرخــیازمظاهرشــادیبیشاز
حدتمرکزکردهبهطورمثالتنهابهخنــدهوگریه،رقص،
موســیقی،جشــنهاو...بهعنوانمصادیقاشــارهشــده
درحالیکهشــادیفقــطایننیســتبلکهیکاحســاس
وعاطفهبهرســمیتشــناختهشــدهجهانیاست.شادی
رانمیتوانبهرسمیتنشــناختودرهمهادیان،اقوام،

فرهنگهاوسطوحاینمسئلهوجوددارد.
اینمحقــقدینیبابیــاناینکهیکحلقهمفقودهبســیار
مهمــیدرکتــابوجــودداردگفــت:ایــنحلقــهآنجایی
اســتکهبرایمثالمتناصلیمادرقرآنازکلمهشــادی
اســتفادهنمیکنــد،امــامفاهیــمبلنــدشــادیواحســاس
گــرمحدثیایــنفرازهارا درونــیرامیآوردوفکــرمیکنما
کیدقرارمیداد،بهتــربود.همچنیندرکتابتنها موردتا
گرآمارهــایداخلی 14مؤلفهدربارهشــادیبیانشــدهوا

همارائهمیشد،کتابجامعیتبیشتریداشت.
نقویــانبــابیــاناینکــهنمیخواهیــمبــههمــهچیــزنگاه
اسالمیداشتهباشیمودیناینراتأییدنمیکندوکسانی
کهفکرمیکننــددیندربــارههمهچیزنظرمیدهد،شــان
دینراپاییــنمیآورندگفــت:جایادبیاتشــادیآفرین
درکتابمحدثیخالیاســتوپیشــنهادمیکنــمادبیات
شادیآفرینبااســتفادهازاشــعارموالنا،ســعدی،حافظو

ابتهاجدرکتابمورداستفادهقراربگیرد.
ویادامهداد:شــهرشــادبراســاسایــنآیهقــرآن»همان
]خدایی[کهدرگرســنگیغذایشــاندادوازبیم]دشمن[
آســودهخاطرشــانکــرد«دوخصیصــهداردکــههــردودر
کشــورامروزخالیاســتوامروزنوبتبهالیههــایمتعالی
شــادینمیرســد.کســیکهگرفتارغمنان،خانــه،آینده
وزندگــیاســتچطــورمیتواندحضــورقلبدینیداشــته
باشد؟گرســنگیهمشاملهرنوعگرســنگیاست؛برخی
گرســنگیاطالعاتیدارندوهمــوارهبهدنبالاینهســتند
کــهببیننــدصــداوســیمادرســتمیگویــدیــاشــبکههای
ماهوارهای!برخیهمگرسنگیغریزه،عاطفی،تفریحی
و...دارنــد.شــادیهــمجــزءغذاهــایبشــریاســتمــا
همچنــانکهبــهآبوغــذانیــازداریمبهشــادیهــمنیاز

داریم.

      شادی تنها به داشتن امکانات مادی نیست
ایــناســتادحــوزهافــزود:درکتــاببــااشــارهبــهتحقیقــات
برگمــنبیــانشــدهمــردمدینــدارشــادترندهــرچنــدفروید،
جیمــزو...حرفهایــیراداشــتهباشــند.شــادیســطوح
پاییــنوباالیــیدارد،امــابرخــیمعتقــدبــهشــادیهای

متعالیتردینیاندکهنبایدآنهارانفیکرد.
نقویانافزود:امروزخوفدردرونماوجوددارد،چهکســی
ایــنتــرسراایجادکردهاســتکــهمــننمیتوانمســؤاالت
خودرابپرســم؟مــاتــاازاینترسهــارهانشــویمبهســاحل
امــننخواهیــمرســید.ایــنامنیــتبلنــد،قدســیوفاخــر
است.شــادیتنهابهداشــتنامکاناتمادینیست.امروز
درکشــورهایپیشــرفتهمانندانگلســتانکهمشــکلمادی
ندارند،مشــکلتنهایــیوجــودداردووزیرتنهایــیانتخاب
کردند.دینشــادیرابهرسمیتمیشناســدچونانسانرا

موضوعمداوایخودقراردادهاست.
کتــابطبقهبنــدی ایــنمحقــقدینــیبــابیــاناینکــهدر
خوبــیازشــادیارائهشــدهگفــت:درابتــدایکتــابگاهی
فکرمیکنیمغممقابلشادیاســتامادرادامهمیتوانیم

ببینیمکهغمهمگاهیعینشادیاست.

      اندوه و فقدان شادی در جامعه برجسته است
محدثیدرایــننشســتتوضیحاتــیرادربارهرونــدتدوین
کتــابارائهکــردوگفــت:منبیســتســالاســتکــهدرگیر

موضوعاینکتابهستم.
درســالهایاخیرمســئلهغم،حزن،اندوهوفقدانشادی
درجامعــهمــابرجســتهشــدهوازســویصاحــبنظــراندر
اینبارهاظهارنظرشــدهاســت.تجربهشــخصیمننشــان
دادهکــهجامعــهماوضــعمطلوبــیدربارهشــادینــداردواز
نظرافســردگیوخشــمگینبودندرمقایســهباجوامعدیگر

وضعیتنامناسبیدارد.
ویادامــهداد:پدیدههایــیماننــدشــادیابعــادوعلــل
گونــیداردوذوابعادنــدومــنتــالشکــردمدرکتاببه گونا
ایــنموضــوعبپــردازمکهنقــشدیــندرفقــدانشــادیدر
جامعــهچیســت؟بهویــژهکــهحکومتدینــیدرایــنچهار
کیدکــردهو دهــهمســلطبــودهوبــرمیــراثغمبــارشــیعیتا
تالشکردهاســتکهآنراگســترشدهد.بنابراینکوشش

مناینبودهکهبهسهمدیندرفقدانشادیبپردازم.
عضوهیئتعلمیدانشگاهآزاداسالمیبابیاناینکهنوعی
عدمصراحتدراینبارهدرنزدعالمــانوجودداردافزود:از
سوییگفتهمیشــوداسالمدینشــادیاســت،امادرعمل
بهگونهدیگریرفتارمیشــودوباعملکردپایانیناهمسان
اســت.بنابراینمندراینکتــابتالشکردهامخراشــیبر

موضوعبزنم.
گفــت:گوشــهایازتحقیقاتــم ایــناســتادجامعهشناســی

معطوفبهآموزههایدینیبودهاست.
ماجامعهشناساندینابتدابهسراغمتوندینینمیرویم،
مگــراینکــهریشــهمســائلاجتماعــیرادرآموزههــایدینی
ببینیــم،ازاینرومــندرکتاببهآیــاتقــرآنواحادیثدر

کتابپرداختهام.

 شادی تنها 
به داشتن 

امکانات مادی 
نیست. امروز 
در کشورهای 

پیشرفته مانند 
انگلستان که 
مشکل مادی 

ندارند، مشکل 
تنهایی وجود دارد 

یر تنهایی  و وز
انتخاب کردند. 

دین شادی 
را به رسمیت 

می شناسد چون 
انسان را موضوع 
مداوای خود قرار 

داده است



همـه مـا ایـن را شـنیده ایم كـه كتابخوانـی سـفر بـه دنیـای تازه هاسـت. حـاال 
كنـار  كـه بـه اجبـار یـک مهمـان ناخوانـده، نـوروز امسـال سـفر را از آغـاز بهـار 
گذاشـته ایم، فرصـت مناسـبی داریـم كه همـراه كتاب هـا به مناطق مختلف 
ایران سـفر كنیم. سـفر به نیشـابور به قلم دكتر اسـامی ندوشن، سفر به الر و 
نیریـز از نـگاه دكتـر ایـرج افشـار، سـفر نـوروزی به یزد همـراه جـال آل احمد، 
سـفر به اصفهان، نائین و طبس با جهانگرد قدیمی ناصر خسـرو قبادیانی، 
روایـت دو سـفر ناصرالدیـن شـاه بـه مشـهد، سـفر بـا عالیـه خانـم شـیرازی، 
نگاهی به مفهوم یاریگری در سـفرنامه »حاج سـیاح« و سـفر به تبریز از نگاه 

سـه جهانگـرد قدیمـی بخش هـای مختلـف این بخش هسـتند.

همسفر
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      پرشکوه و نازنین
کمترشــهریرادرسراســرایــرانمیتــوانیافتکــهبــهانــدازهنیشــابورعبرتانگیزو
پرخاطرهوبارورباشــد.شــهرپرشــکوهونازنینیکهروزگارمانندپهلوانانتراژدی،بزرگترین

عزتهاوبزرگترینخواریهارابراوآزمودهاست...
خیامکهنامدارترینســرایندهبیاعتباریدنیاســت،گوییتقدیرخواستهاســتکهنیشابور
تجسمیازشعرهایاوباشد،گوییشهریباآنهمهزیباییوغنابهویرانهایپهناورتبدیل

شدهاستتادرتأییدآنچهاو]خیام[گفتهبود،بینهایقرارگیرد.
نیشــابورواقعــیرادرخارجشــهرکنونــیبایدجســت.مــندرآنجاســاعتهایلهشــدم.مانند
کســیکهبیرونازدنیایموجوددرمیانخاطرههاراهمیرود.حالتکسیراداشتمکهازهوا
مستشدهاستوسبکیومنگیخاصیدرخوداحســاسمیکند.چونبرخاکوسبزهپای
مینهادمگفتیحرکتیدرآنهابودونالهایازآنهابرمیخواســت.گفتیروحیگنگوفسرده

ودردمنددرزیرآنهاپنهانماندهبود.احساسیوصفناپذیربود...
میدانیمکهمغوالنپسازتســخیروقتلعامنیشــابورآببرشهربســتندوآنرایکسرهخراب
کندهای کردند.شهرفروریختودرزیرپوششیازخاکپنهانشد.بنابرایندرکاوشهایپرا

کهصورتمیگیــرد،امیدجوینــدگانبهایناســتکهظرفی
سالمبهدستآیدویااجزایشکســتهیکظرفچنانباشد

کهبتوانددرکنارهمچسباندهشودوبهفروشبرسد.
درایــنمیانهآنچــهبســیارشــگفتانگیزودیدنیاســتتپه
معروفبــهتربآباداســتکــهمیگویندقصرآلبارســالنبر
باالیآنبوده.سراسراینتپهبهوسیلههیئتهایحفاری
آمریکاییکاویدهشــدهوبهصورتغاروچــاهوچالهدرآمده
است.منبههمراهیکدهقاننیشابوریآنراتماشاکردم

ومصداقیازاینبیترادرآنجادیدمکه:
آنقصرکهجمشیددراوجامگرفت

آهوبچهکردوروبهآرامگرفت
درگوشــهایازتپهکهزمینصــافبودگندمکاشــتهبودندو
اینگندمبسیارپرپشتوخرمترومغرورترازکشتههایدیگر
مینمود.گفتــیازبدنآدمــیقوتگرفتــهبود.ســبزهروغن
خوردهوشکستههایکاشیوسفالوآجرواستخواندرکنار
هم.منظرهخیامیبدیعیایجادکردهبودومنبهیادآوردم:

هرسبزهکهبرکنارجوییرستهاست
گوییزلبفرشتهخوییرستهاست

خاکنیشــابوربرایتبدیلشدنبهســفالوکاشیاستعداد
خاصیداشــتهواینمعنیازاشــیاییکهاززیرخــاکبیرون
میآیــدپیداســت.رازاشــارههایمکررخیــامنیزبهســفالیو

کاشیازاینموضوعفاشمیشود...

      افق گشاده و کوه دور
گــربگوییــمکهوضــعخــاصطبیعی شــایدبیپایــهنباشــدا
شــهر،خیــامرادرادراکمعناییکــهدرســبزهوگلمیدیده
یــاریکــردهاســت.بــهنظــراوبــدنآدمــیخــاکمیشــودو
ازآنخاکســبزهوگلمیرویــد.بنابرایــنهرجاکهســبزهو
گلبوداندیشــهمابهســویزندگانیهایپیشــینبهســوی

درگذشتگانراهبریمیگردد.
نیشابوردرجلگهمســطحیقراردارد.افقگشــادهوکوهدور
اســت.هنگامبهارچــونقدمبــهدشــتمینماییــد،دامنه
وســیعکشــتزاررادرپــایخــودگســتردهمیبینیــد.ترکیــب

دكتر محمد اسالمی ندوشن

کانون مقاومت در برابر 
هجوم تمدن صنعتی

سفر به نیشابور

گوشـه  بـه  اسـامی ندوشـن،  یادداشـت های سـفر دکتـر  »صفیـر سـیمرغ« 
و کنـار ایـران و جهـان اسـت کـه نخسـتین بـار در سـال 1349در مجلـه یغمـا بـه 
چـاپ رسـید. دو بخـش از صفیـر سـیمرغ، یادداشـت های دکتـر اسـامی ندوشـن را در 
سـفر به نیشـابور در خود جای داده اسـت. برگزیده ای از یادداشـت های دکتر محمد 
اسامی ندوشن در سفر به »شهر پرشکوه و نازنینی که روزگار مانند پهلوانان تراژدی، 

بزرگ ترین عزت ها و بزرگترین خواری ها را بر او آزموده« را در سـطور زیر می خوانیم 
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آســمانوافقوکوهوزمینســبز،حالتیتأملبــرانگیزدارد.
همآرامشبخشاســتوهــمغمآلود.ســبزههادرانبوهیو
گستردگیوفراوانیخوددرحالتخاموشوتسلیمخودودر
لرزشهاینامرئیخودگوییروحوهوشــیدرخویشدارند
وچونروحانســانیکهبهنیرویســحردرقالبگیاهحبس

شدهباشد.
خیامازفصلهاتنهابهاررامیســراید.فصلگرانباراززندگی
وشــورورخوت.ازیادمرگورمزگــردشدوران.آیابهارآیتی
وکنایــهایازناپایــداریعمــرنمیتوانــدبــودکهبــاجوانیو
سرســبزیآغازمیگرددوبهتابســتانپختگیوخزانپیری
وزمستانمرگمیپیوندد؟اینرانیزمیشــودتصورکردکه
نیشابوربادرختانمیوهدارفراوانشوباشکوفههایبهاری
گلهاوســبزههاوکشــتزارهایشزمینهمناســبیبــرایبارور
کردناندیشههایخیامیداشــته.خاصهبارانبرجلوهاین
حالتشمیافزوده.بارانبهاشــکتأثروتحسرشبیهاست.
چوناشــکیکهبرپیکرعزیزیافشــاندهشــود.ابروبازبرسر
ســبزهگریســت...ورویاللــهشســتهمیشــود:چــونابربه
نوروزرخاللهبشست...لحنکالمبهطوریاستکهگویی

اللهموجودیزندهاست«.

      بار دیگر نیشابور
پسازهفــتســالباردیگرگذرمــنبهنیشــابورافتــادوچند
روزیازتعطیــلنــوروزیرادرجــوارتربــتخیــاموعطــار
گذرانــدم.نیشــابور،ازچندســالپیشکــهمندیــدهبودم،
کســیهایپیــکانبه تفــاوتچندانینکــردهاســت،تنهاتا
رنگِگلســرخ،جــایدرشــکههاراگرفتهانــدوبعضیخال
وخطهــایتمــدنجدیــد،چــونخشکشــوییغــولپیکر
کسپرسوشعبههایکفشملیواعالنپتوبرقیناسیونال ا
بردیوارها،برآناضافهگردیدهونامبعضیمغازههابهزبان
وخطفرنگی.دراینجانیــزمانندشــهرکهایدیگربهترین
ساختمانهامتعلقبهبانکهاست.ازاینچندبنایزرقو
برقدارکهبگذریم،دیگرهمهچیزرنــگورورفته،غبارآلود
وحقیراســت.زندگیشــهرمثلآبباریکیاســتکــهبراین

دشتپهناوروزیبا،آرامآراممیگذرد.
کورســوییــادگاری بیــنهمــهمغازههــا،تنهــاعطاریهــا
ازگذشــتهدرخــوددارنــد:درکنــارقوطیهــایروغــننباتــی
پــودررختشــوییوبیســکویتوشــامپوو وجعبههــای
کلههــایقنــدوقرصهــایصابــون خــودکاربیــک،هنــوز
محلیوطشــتهاینقلوآبنباتوکشــکدیدهمیشــود؛
مخلوطیاســتازگذشــتهوحــالونشــانهآخریــنمقاومت
شــیوهزندگیایکهدرپنجهآهنینتمدن»قوطیوقســط«

نفسشبهشمارهافتاده.
بهمنگفتــهبودنــدکههرســحر،ســتارهعجیبیدرآســمان
نیشــابورپدیــدارمیشــود.یــکشــبســحربرخاســتموبــه
تماشایآنرفتم.ستارهدنبالهداربود.دنبالهنورانیاشبه
شکلدمطاووسبوددرجانبشرقایستادهبود.لحظهای
دیگــرمثــلجوجــهتیغــیایبــهنظرآمــدکــهکلهاشبســیار
فروزانباشدوبدنشخیلیکشــیدهوتیغهایشنورافشان.
آســمان،بیاندازهنزدیکمینمودوستارههاهمگیشفاف

به من گفته بودند 
که هر سحر، 

ستاره عجیبی در 
آسمان نیشابور 

پدیدار می شود. 
یک شب سحر 

برخاستم و به 
تماشای آن رفتم. 

ستاره دنباله دار 
بود. دنباله 

نورانی اش به 
شکل دم طاووس 

بود در جانب 
شرق ایستاده 
بود. لحظه ای 

دیگر مثل جوجه 
تیغی ای به نظر 
آمد که کله اش 

بسیار فروزان 
باشد و بدنش 
خیلی کشیده 

و تیغ هایش 
نورافشان

بودند.ســالهابودکهآنهــارابهایندرشــتیوبّراقــیندیده
بودم،مثلاینکهازآســمانخمشــدهبودندتازمینراتماشا
کنند.ماهشــببیســتویکمپریدهرنگبــودوروبهالغری
میرفــت؛خرمــنزدهبــودوهالهقرمــزرنگیگردشبــود؛هر

چهبهطرفصبحمیرفتیم،هالهاشپررنگترمیشد.
چونصبحنزدیکشد،بهخیابانبینآرامگاهخیاموعطار
رفتــمتــادمیــدنآفتــابراتماشــاکنــم.خورشــید،دقیقهها
پیــشازآنکــهطلــوعکنــد،کوکبــهاشازپشــتکــوهنمایان
کشــیده گردید.خرمنیعظیمیازنوریشــیریرنگبهباال
شــدواندکاندکفزونیگرفت.کمــیباالتــرلکههاییبود؛
گفتیپارههایــیازحریرنارنجــیرنگوگلیرنگبــودکهبر
زانــویآســمانانداختهبودنــد،هرچهخورشــیدبــهدمیدن
نزدیکتــرمیگشــت،ایــنلکههــادرخشــانتروپــررنگتــر
میشــدند.پیشازآنکهآفتابطلــوعکند،پرتــوشازدوربر
کنگرهکوههایجنوبیوغربیپدیدارشــدوسپسبهپایین
خزید،وســرانجامخیلــینرموشــرمگین،بــرکلبههایگلی
گهانازپسبــرفاندکیکهبرســتیغک وکشــتههاافتــاد.نا
هاماندهبود،خورشــیددمزد.شــعاعشمثلتیغیبهچشم
میخورد.یکدفعهگفتیدنیاعوضشد.چندلحظهبعد،
همهپیکرشنمایانگردیــد،متأللیوخیرهکننــدهوبهطرز

وصفناپذیریباشکوه؛ماننددریاییازقلعمذاببود.
دربینآنهمــهنامدارانوبــزرگانعلموادبکهدرنیشــابور
زندگیکردهومردهاندواسامیآنهانزدیکبیشازدوهزارتن
درتاریخنیشابورآمدهاست،جایبسیتعجباستکهفقط
گورعطــاروخیامباقیماندهباشــد.چوننیشــابور،چــهبراثر
جنگوچهبراثرزلزله،بارهادرمعرضزیروروشدنوانهدام
قرارگرفته،تعجبآورنیســتکــهگورهایدیگــرازبینرفته
باشد،تعجبایناستکهفقطایندوبرجایماندهاند.آیا
اینناشــیازاتفاقاســتیابدانمعناســتکهآنهمهامیرو
وزیروعالــموفقیهوحکیــموادیب،هیچیــکارزشعطارو
خیامرانداشــتهاند؟تردیدینیســتکــهزمانهغربــالداردو
تنهادانههایخیلیدرشترانگهمیداردونکتهقابلتوجه
ایناســتکــهگاهیمعیــاراودرســنجشاشــخاصبــامعیار

مورخینوتذکرهنویسانتفاوتبسیارمیکند.
چونبردشــتوســیعنیشــابورنگاهمیکردموگذشــتهشــهر
رابهیــادمــیآوردم،ایــنفکردرســرمگذشــتکهچــهخوب
بــوددانشــگاهیبــرایمطالعــهدرفرهنــگوتمــدنوتاریــخ
وهنرایــراندراینجاایجــادمیگردید؛باتوجهبــهاینامرکه
درخراســانازلحــاظفرهنــگوتمــدنوتاریــخ،بارورتریــن
ســرزمینایرانبودهاست،ونیشــابور،طیقرنهامهمترین
مرکزفرهنگیاینســرزمینبــهشــمارمیرفته،ونیــزباتوجه
بهاینامرکهنیشــابور،موقــعجغرافیاییوطبیعــیممتازی
دارد،ایجادچنینمؤسسهایدرآنازهرشهردیگرمناسبتر
است.گذشتهازگشــادگیافقوخوشــیهوا،خلوتنیشابور
بهترینفرصترابهمعلمودانشجوومحققمیدهد،تادور
ازهیاهووزرقوبرقشــهرهایبزرگ،بــهتحقیقوتحصیل
گــرقــرارباشــدکــهروزیدربرابراین وتفکــروتأمــلپردازند.ا
هجومتمدنصنعتــی،کانــونمقاومتیایجادشــود،جایی

بهترازنیشابوربهدشواریمیتوانیافت«.
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گراحمداقتداریهمباشدو الرستانناحیتیاستپرمایهودیدارکردنی،مخصوصًاا
همهجابهعلتحضوراومراسمعزواحترامانجامگیردومسافردرخصبنعمتسفر
کند.بیســتســالپیشکهاقتداریکتابهایفرهنگالرســتانیوالرســتانکهنرامنتشــر
ســاختاولبــاریبــودکــهالرســتانبــهطــورتاریخــیوفرهنگــیمــوردمعرفــیقــرارگرفتو

خواستاراناطالعاتتاریخیمیتوانندبدانکتابمراجعهکنند.
راســتیبایدازانجمنآثارملیپرسیدچراازاقتدارینخواســتهاندکهقبلازتألیفکتابهای
مربوطبهخوزستانتألیفیدربارهالرســتانومناطقهمسایهآنبنویسدوعکسووصفآثار
وابنیهایراکهبســیاریازآنهادرحالانهداماســتدرکتابثبتوضبطکندوتعجباست

کهاقتداریچنینکاریرانکردهاست!
»الرســتانکهن«تألیفیاســتبیشــتربراســاسمآخذومدارکمکتوب.بســیارهــممفیدولی
کنونبرمحققانمحلیفرضووظیفتملیاســتمکتوبســاختنمطالبیاستکه آنچها
درسینههایآدمیاســتویابرسینهســنگهاودیوارها.بیتردیدقصوراقتداریدرینباب

موردشماتتالریانوآیندگاناست.
دردومینســفربــهالرکاروانســراینــوبیــشازآثــاردیگرجلــبتوجهکــرد.طرحاصلــیاین
کاروانســرایبزرگهمانندســتبــادیگرکاروانســراهاییکــهدرشــهرهابرایتجــارتمیان
شهرهاســاختهمیشــد.آنچهآنرازیباوچشــمگیرکردهاستستونهایســنگیخوشرنگ
یکپارچهوقطوریاســتکهنگاهبانایوانپیشرویحجراتاســت.اماافسوسکهاین

گرچهدرمیداناصلیشهرقرارداردازرونقوآبادانیقدیمافتادهاست. کاروانسراا
چندتاازســتونهابهعلتزلزلهچندسالقبلدرغلطانیدهشــدهوبرزمیننقششدهاست.
بســیاریازحجراتحالنکبتبــارییافتهاســتومعلومنیســتچراچنینبنــایمحکمو
فضاداریبرایمجموعهایازکتابخانهعمومیوکودکانوکاخجوانانوچاپخانهسیاحتی

وتفریحاتســالمونظایــرآنخریدارینمیشــود.شــایدبه
اینعلتاســتکههردســتگاهیدلشمیخواهــددربنائی
گراینکاروانســرابهمهمانسرای مســتقلباشــد.مســلمًاا
جلــبســیاحانهــماختصــاصمییافــتدلپذیرتــرازآن
کنــونمیخواهــدبرایمهمانســرا ســاختمانیمیشــدکها

بسازند.
اختصاصکاروانسراییشهریکهدرمیانشــهرقرارداردبه
مهمانسرایســادهثانیاثنینهتلشاهعباسدراصفهان
میشــدومرکــزیبســیاردیدنــیوموجــبنامــوریشــهرالر.
پیشازاینکــهبهوصفبنــایدیگربپردازیــمکتیبهکاروان

سراینورانقلکنم:
بهعهــدناصردیــنپادشــاهعــدلشــعار،خدیوملــکعجم
شــهریارجمآثــاربــهحکممیــرمهیــنحضــرتقــوامالملک
سمیشاهخراســانامیرفارسمدار،بهسعیفتحعلیخان،
بهعیــنهمتاوشــدایــنربــاطمیشــدبنابــهخطــهالر،تو
ایخدایجهــاناینبنــاوبانــیرازحادثاتجهــاندرپناه
غســحرخوانــدبهــرتاریخــش، خویــشبــدار،بــهنغمــهمــر

گذشتهاستزدورانهجرتهزاروسیصدچار
کاروانســراینوازیادرگاهایفتحعلیخانگراشیودوران
حکومتاوست.اینفتحعلیخانآبادانیهایبسیاردرالر
وگــراشکرد.درعــدهایازفرمانهاهمیــناصطالح»خطه
الر«دیدهمیشــود.برچهارطرفدرهــایبازارهایقیصریه
چهارسنگتاریخنصبشدهوبرسنگسمتجنوبیقطعه
شــعرینقلشــدهاســتوبرســنگهاییکــهبردرهایســه
جانبدیگرنصبشدهاســتچنیننقرشدهاست:»الملک
هلل«درعهدسلطنتپادشــاهعادلناصرالدینشاهبهتأیید
الهــیفتحعلیخــانگراشــیبــهســاختنایــنبنــایعالیــه
]موفق[گردید.درشــهرشعبانســمتاتمامپذیرفت.1301

ایرج افشار

شهر کاروانسراها
سفر به الر  و نی ریز

عشـق زنده یـاد اسـتاد ایـرج افشـار بـه فرهنـگ ایـران، او را بـه سـیر و گـردش 
در آبادی هـا و شـهرهای کوچـک و بـزرگ برانگیخـت کـه حاصـل ایـن سـیر و 
سیاحت ها، سفرنامه های اوست. او سال ها پیش سفری به الرستان، گراش و نی ریز 

داشـته کـه در مجلـه یغمـا بـه چـاپ رسـیده اسـت. 
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قیصریهازبناهایعصرشاهعباسصفویاستکهدر1015
بهاهتمامحاجیقنبرعلیبیگذوالقــدرجهرمیوزیرخطه
الرســاختهشــدوکتیبــهایدردورهگنبدآننصباســتکه
نامبنایآنبدینصورتآمدهاست:»عملاستادنورالدین

محمداحمدکالهسبابنا«.
کــهدرحــقفتحعلیخــان اینــکبدیــنظریفــهبپردازیــم
کاروانســراو کــهچــونســاختمان گفتهانــد.مشهورســت
میــدانقیصــروغرفههــایاطــرافبــازارآنبــهاتمامرســید
فتحعلــیخــانازیکــیازندمــایخویــشبــهنــام»حاجــی
آخوند«پرسیدکهاینمیدانبامیداننقشجهاناصفهان
چهفرقــیدارد؟حاجیآخوندگفت:همانفــرقکهبینتوو

شاهعباساست!

      نی ریز
شــبدرســیرجانخوابیدیموصبحبــهطرفنیریــزحرکت
کردیــم،راههایســهگانهســیرجانبــهنیریــزراههــایکژو
کورهایاســتکهبهعلتعبورومرورکامیونهاایجادشده
اســت.طبعًاگذرکــردنازچنیــنراهیبــاســختیوناراحتی
همــراهاســت.میــانســیرجانونیریــزســهراهبهمحــاذات
یکدیگرقرارداردودرمحلیبهنامقطروراهواحدیمیشود.
یکیازاینسهراه،راهزمستانیاست.دوراهدیگردرمواقعی
قابلگذراســتکهبارندگینشــدهباشــد؛زیرابایدازکفهای
گذشــتکهبارانآنرامنجالبمیســازد.راهیکهامسالاز
آنگذرکردیماززیدآبادمیگذردوتانیریزدویســتکیلومتر
اســتوآبادیهــایفقیرانــهبــهنامشــورو،چشمهشــیرین،
بشــنهوقطروبرکنــارآناســت.راهیکهســالگذشــتهبازن

وفرزندانمازآنگذشتهبودمپنجفرسنگنزدیکتراست.
نیریزآخرینشــهرفارسوفاصلمیانآنجاوکرماناستو

بنای دیدنی شهر 
مسجد جامع 

قدیم است که 
محرابش را بنا 

کتیبه آن چهار  به 
یخ  بار در توار
۳۶۳ و ۴۰۶ و 
 
ً
۵۷۶ و ظاهرا

قرن هفتم )به 
علت محو شدن 

کتیبه(  انتهای 
تعمیر و تکمیل 

کرده اند. محراب 
کتیبه هم در  چند 

اطراف محراب 
ین  هست که آخر

آنها مورخ ۹۴۶ 
هجری است

برکنارشدریاچهنیریزقرارداردکهامسالبهعلتنباریدن
بــارانکــمآببــود.بنــایدیدنیشــهرمســجدجامــعقدیم
اســتکــهمحرابــشرابنــابــهکتیبــهآنچهــاربــاردرتواریخ
363و406و576وظاهــرًاقرنهفتم)بهعلتمحوشــدن
انتهایکتیبه(تعمیروتکمیلکردهاند.محرابچندکتیبه
هــمدراطــرافمحــرابهســتکــهآخرینآنهــامــورخ946

هجریاست.
مســجددیگرشــهرمســجدبازاراســتکهکتیبهگچــیآنبه
اینعبارتاست:»امربعمارههذاالمسجدالشابالمکرمکلو
یعقوبالقصابفیســنه94«محراباینمسجدزیباست.
قســمتیازآنباآجرهایبزرگمنقشبرجســتهساختهشده
اســت.گچکاریآنهمبیلطفنیســت.بردیوارشبســتان
اخبــاریازعهــدمحمدشــاهوناصرالدینشــاهبهمرکــبوبه
خطینســبهخــوشنوشــتهاند،بــهتقلیــدازآنکهرســمبوده
استفرمانهاعمومیرابرسنگنقرمیکردهاند.فرمانیهم
ازعصرصفویدربارهمعافیتصابونپزهایشهرازپرداخت
عوارضبرســنگکندهشــدهاســتوبرســردرمســجدنصب
کردهاندودوســتمااحمداقتداریآنرادرســفرخودخوانده

بودومتنرادرفرهنگایرانزمین)جلد12(درجکرد.
قبرســتان دیگــری و لنگــر بــزرگ قبرســتان دو نیریــز در
میــرشــهابالدیندرهــردوســنگقبرهــایکهنــهفــراوان
بــودهاســت؛امــاشــهرداربیاطــالعوظاهرفریــببســیاریاز
ســنگهایقدیمرادرجدولبنــدیخیابانهاوپلبســتن
جادههــابــهکاربردهاســتتــاعمــرانوآبــادیکردهباشــدو
غافلازاهمیتتاریخیوهنریآنهابودهاست.بازمحض
نمونهچندتاییباقیاســتکــهبایــدازآنهاحفاظــتکرد،
بهخصوصکهغالبًابــهخطوطخوشاســت.میدانیمکه
بســیاریازمــردمنیریــزخوشخــطوبدینهنــرموصوفو

مشهوربودهاند.
ازســنگهایقدیمــیوبســیارممتــازیکــیســنگگــورپیــر
کــهبــهجــزســنگخوابیــدهمنقــشو شــهابالدیناســت
مکتــوبدردوطــرفآندوتختــهســنگبــاچهــارگلدســته
دو بریــن و اســت شــده نصــب عمــودی بهطــور ماننــد
تختهســنگنقوشوخطوطبســیارهنرمندانــهوکتیبهای
بــهخــطنســخوکوفــیکندهانــد.بــدونادنــیاغــراقنظیر
چوناینســنگبســیارکماســتوبایــدعاجــاًلآنراازمیان
گرفتــهوخــوردهاســتبــه خــاککــهقســمتیازســنگرافرا
گــرکمهمتی درآوردوبــهموزهفــارسیاتهــرانمنتقلکرد.ا
درینباببشــودجــاینهایتتأســفخواهدبــود.ظاهرًادر
کنونازطرفباستانشناســی خصوصاینگوروبقعهآنتا
وفرهنگتجسسینشــدهاســت،بهعلتآنکهازشهربرکنار
افتادهاست.چونقســمتتاریخکتیبهونامصاحبگوردر
خاکمدفونبودمتأسفانهاطالعیبیشازایندربارهزمان
آننمیتوانعرضکردواینرابگویمکهازسنگقبرمقبره
یعقــوبسروســتانیدرسروســتانظاهــرًاکهنهتــرونفیستر
اســت.ســنگقبریهــمدرگوشــهقبرســتانلنگردیدهشــد
کهعظمتیداردوبهعلتبرداشــتنچهارطاقــیآننقوشو
خطوطشمحوشدهاست.اهلمحلآنرابهخواجهاحمد

دامغانینسبتمیدهندوبرآنشمعروشنمیکنند.
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چهارونیــمبعــدازظهررســیدیمبهیــزد.حمامــیوتهیــهاتاقــیدرمســافرخانهایو
استراحتیوبعدبهراهافتادیم.شهرپربودازدوچرخههایفیلیپسوراله.جویکنار
خیابانهامجــرایگــذرآبنبود؛اســتراحتگاهعمومــیدوچرخههــابود.شــهرتبیموردی
اســتاصفهانپیداکردهازنظــرفراوانیدوچرخه.اینیزداســتکهشــهردوچرخههاســتو
گرکارخانهدوچرخهسازیفیلیپسهمینیک بیشازآن،شهربادگیرهایبلندفکرمیکنما
شــهررابهعنوانمشــتریداشتهباشــد،دســتکمتاصدســالدیگرنانشتویروغناست.
درحدود200هــزاردوچرخهدریزداســت.بیشــتردوچرخههابــهیکطرفمیرفتنــد.ماهم
دنبالشانراهافتادیم.آسفالتکهتمامشد،میدانیوساعتیبرسربرجیدرمیانآنودست
راســتســردربزرگمدرســهایوهمهمیرفتندآنتو؛ماهمرفتیــم.تلنباربوتههاودوســهتا
تیرکیکهبســاطفشفشــهوآتشبازیســرآنهانصبشــدهبودازدوردادمیزدکهچهارشنبه
ســوریاســتوجمعیتیدراطرافمیدانورزشمدرســهوروســایشــهروادارهجاتیهاروی
بادکــرده.مــاهــمبــادکردیموبــهطــرفصندلــیرفتیــموخودمــانرا صندلیهــایآنبــاال

گوشــهایجادادیم.وقتــیرســیدیم،نمایشعبــارتبوداز
مســابقهماســتخوری.شــشتــاازبچــهمدرســهایهابــا
کاســههایماســتراانگشــت لباسهــایپیــشآهنگــی
انگشــتلیــفمیکشــیدندوپیــشازاینکــهآنرابخورنــد،

میپاشیدند.
بعــدبوتههــاراآتشزدنــدوجرقوجــورقپاچــهخیزکهای
هواییوبعدپخشجوایز.جزوجایزههادویستتایینقشه
ایاالتمتحدهآمریکابود.شــمردم.کارکهتمامشــد،یکیاز
افسرهایشــهربانیازآننقشههامیخواســتوحیفتمام
شدهبود.رفتندوســریکیازبرندگانراکهکودکیبود،شیره
مالیدندکــه»نقشــهاترابــده،یککتــابرنگــیعکسدار
برایــتمیآوریــم«واونقشــهرادادوکتــابراکــهگرفت،ده

جالل آل احمد

شهر دوچرخه و بادگیر
سفر نوروزی به یزد
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پانزدهتاازبچههاریختندکهنقشههاشانراپسبدهند.

      آرام و مقاوم
یزدگویانهدرحملهاعرابلطمهایدیدونهدرایلغارمغول.
ایناولینمطلبیاستکهدرموردیزدبایدبهخاطرداشت.
درســتاســتکهاینمصونیــتازخرابیهایگذشــتهرادر
پیشــانیشــهرنمیتــواندیــد)چــراکــهخیابــانبندیهای
جدید،بالییکمترازآنچهمغولبهبارآوردهاســتنیست(؛
امادرلفافآدابورســوممــردممیتوان.دراینکهزردشــتی
ومســلمانبــهراحتیباهــمبهســرمیبرنــد،دراینکــهدزدو
گدابســیارکمتــردارد،دراینکــهدرکوچهوبــازارکمترفحش

میشنویودعواودرخیلیچیزهایدیگر.

سال ها است 
که یک اصل 

احمقانه سرمشق 
هر نوع شهرداری 
و شهر نگهداری 
شده است. هر 
شهری را در هر 

گوشه از مملکت 
به صورت یک 

چهار خیابان 
درآوردن و تالقی 

خیابان ها و 
کوچه های فرعی 

را با این چهار 
خیابان اصلی 

به زوایای قایم 
بدل ساختن؛ 

ین راه  آسوده تر
گرفتن هر  برای 

نوع رنگ محلی 
از شهرها! یزد 

هم از این قاعده 
مستثنی نیست

کــهیــکاصــلاحمقانــهسرمشــقهــرنــوع ســالهااســت
شــهرداریوشــهرنگهداریشــدهاســت.هرشــهریرادرهر
گوشــهازمملکتبــهصــورتیــکچهــارخیابــاندرآوردنو
تالقــیخیابانهــاوکوچههایفرعــیرابااینچهــارخیابان
اصلیبــهزوایــایقایمبــدلســاختن؛آســودهترینراهبرای
گرفتنهرنــوعرنگمحلیازشــهرها!یــزدهمازایــنقاعده
مســتثنینیســت.هــرچــهباشــدپــسکوچههــاییــزدهــم
میتوانــدمرکــزنشــوونمــایمیکروبهاباشــدیادســتکم
کتورآلیسچمالمرز.وقتیقراراست مانععبوربیوک58وترا
مملکتــیجوالنــگاهســاختههایفرنــگوینگهدنیاباشــد،
گرســر ناچــارشــهردارهاوفرماندارهــاغــمایــنراندارنــدکها
چهارراهیســیچهلتاکاجکهنســدمعبرکردهباشد،همه
راازبیــخببرند.هممیدانگشــادهترمیشــودوهــمفرصتی

استتامردمبتوانندمجسمهمیانمیدانراببینند.
یعنــی میگــردد؛ »شــعرباف«ها دوش روی شــهر زندگــی
جوالهههــا؛یعنــینســاجهابــادســتگاههایکوچــکعهــد
بوقیشــان.یکصبحتــاغروببــادوچرخــه)بهســاعتی5
ریالکرایــه(تــویکوچهپــسکوچههاگشــتیموخمشــده
ازدرهــایکوتــاهشــعربافهارفتیمتــووگفتیموشــنیدیمو

عکسیگرفتیم.
شــعربافهاییزد،ســیهــزارتایــیهســتند،غیــرازآنعده
کارگــر کــهازرویناچــاریرفتهانــدو دوســههــزارنفــری
ایــن کــهدر کارخانههــایریســندگیوبافندگــیشــدهاند
سالهایاخیرروبهتزایداست)7-8تاییکارخانهاست(.
هــرشــعربافدرروز5تا7گــزپارچهمیبافــدودرقبــالهرگز
6-5ریالمزدمیگیرد.حدمتوسطدرآمدافرادهمینروزی
30ریــالاســت.البــددیدهایــدکــهبعضــیخانههــابیرونیو
اندرونیدارند؟خانهشــعربافهایکهمچیچیزیاســت.
بیرونــیآنکارگاهآناســتکــهدرکوتاهدیگریبــهاندرونی
متصلمیشــود.شــعربافهاییکهمادیدیــم.اغلبجوان
بودنــد؛13تــا25ســالهوهمــهمهربــانوخــوشبرخــوردو
زودجــوشوکارگاههایــیهــمبــودکــهزنومردهــاییــک

خانوادهباهمادارهاشمیکردند.
یکــیازدوســتانمکــهدردادگســتریشــهرمقامــیداشــت،
میگفــتاغلــبدعواهــادرایــنشــهرجزایــیاســتوازنوع
ترکانفــاقوزنبهشــرطاینکهروزیســهتانانودوســیرو
نیمقندوچاییوهمینقدرگوشــتخانهاشبرســد،حاضر
اســتبههرصورتکهشــدهباشــوهربداخمصلحکند.غیر
ازایــن،مهمتریندعواییکــهدردادگاههامطرحمیشــود،
دعوایقناتاستکهفالنکسقناتشرایکمترجابهجا
کردهوقناتهمســایهدادشازبیآبیدرآمــدهوبااینهمه
جالبایناســتکهایننوعدعواهاهمیشهمیانصاحبان
دوقناتجداازهماســت؛وگرنهصاحبانیکقناتقرنها
اســتکهباهمکنــارآمدهانــد.درتمامیــزدواطرافــشکمتر
قنــاتاربابــیوجــوددارد؛بهخصــوصکههمــهقناتهای
بزرگخردهمالکاســت.یکرشــتهآبزیرزمینیاســتکه
دوســهآبادیرامشــروبمیکندواهلایندوســهآبادیدر
آنشریکند.سروقتالروبیاشمیکنندودرموقعلزومیک

صدابهمرافعهباقناتهمسایهبرمیخیزند.



هشــــدار

فروردین  99     مشاره  6618
 دوره جدید

همسفر

در یزد آب آفتابی 
نیست؛ مخفی 

است؛ ۵۰-۴۰ متر 
یر زمین است.  ز

باید از پلکان 
یک و مرطوب  تار
و خنک »جوها« 

یر بشوی و  سراز
مواظب باشی 

پایت نلغزد و وقتی 
از تشنگی به جان 
آمدی، به مجرای 

قنات برسی 
و ببینی زن ها 

نشسته اند و در آن 
یر زمین  یکی ز تار

رخت و ظرف 
یند می شو

      آب، آفتابی نیست
دریــزدآبآفتابــینیســت؛مخفــیاســت؛50-40متــرزیــر
زمیناست.بایدازپلکانتاریکومرطوبوخنک»جوها«
سرازیربشویومواظبباشــیپایتنلغزدووقتیازتشنگی
بــهجــانآمــدی،بــهمجــرایقنــاتبرســیوببینــیزنهــا
نشستهاندودرآنتاریکیزیرزمینرختوظرفمیشویند
وبویگنددرفضااستوتشنگیفراموشبشودوخستگی
بــروی.از فشــاربیــاوردوندانــیازایــنهمــهپلــهچطوربــاال
کــهپاییــنمیرفتــم،مــردی پلــکانجــویمســجدجامــع

مادرزاددرآبنمایگردآنغسلمیکرد.
»جــوزاچ«و»جوجیــوه«راایــنطــوردیــدنکردیمکــهاولی
قناتیاســتکــهازمحلــیبــهاســمزارچمیآیدودومــیآبی
اســتکــهمعتقدنــدجیــوهدارد.هیچکــسبــهانــدازهیــک
نفــریــزدیقــدرآبرانمیدانــد.یــزدواطرافــشدرحــدود
100قنــاتبزرگدایــردارد؛عالوهبربیســتتایــیقناتبایر
وقناتهــایکوچــکشــخصیواربابــی،طــولقناتهــاتا
دهپانــزدهفرســخهــممیرســدوعمــقبعضــیازچاههــای

»پیشکار«تا120متراست.
یــزدازیــکنظــرمــوزهابــزارعزاداریهــایمحــرماســت.
ســهچهــارتــانخــلبــزرگدرگوشــهوکنــارشــهراســت.در
روزگاریکهآســمانشهرراشــبکهبندیدرهموبرهمسیم
کشــیهایبــرقوتلفنمغشــوشنکــردهبود،بــرایحرکت
دادنهــرکــدامازآنهــادســتکــمصــدمــردمالزمبــود؛امــا
سیمهایتمدندرآسمانشــهرپایایننخلهارامدتها
کنــونهــرکــدامبــهگهوارههای اســتبهزمیــنکوبیــدهوا
مشــبکیمیمانندکهانــگارروزیاســباببــازیغولیبوده
وگمانمیکنــیازوقتیدورانجنوپریهاوافســانههای
گرزصدمنرســتمتمامشــدهاســت،ایــنبازیچههــانیزدل
غــولبچههــارازدهانــدکــهدرگوشهایشــانانداختهاندو
رفتهانــد.نخــلمیــدانشــاه-نخــلمیرچخمــاق-ودیگر
نخلهــاکهاسمشــانرافرامــوشکــردم.خودشــاننخلرا
نقلمیگفتند.دریکیازخیابانهایآســفالتنشــدهشــهر
نیزچهارچوبههاییرامیبینیکهگوشهایانبارشدهاست
ووقتیمیپرسیاینهاچیست؟میگویندبازارشاماستکه
ایــاممحرمبــادکورهایمجللراهشــانمیاندازنــد.همان
بازاریکهاســرایکربالراازآنگذراندندوآنداســتانهای
غمانگیــز.مراســمعــزاداریرا»جــوشزدن«میگویند؛به
خصــوصزنجیــرزدنرا.شــایدبــهاینعلــتکهبــراییک
کــهدرمــوردعقایــد یــزدیزندگــیپرمشــغلهترازآناســت
مذهبیسرخودشرابشــکندیادســتطرفشرا.نبایدزیاد
متعصــبباشــند؛اماهنوزکســیجراتنکردهاســتســینما
بــازکنــدیــاملــکوخانــهاشرابــهســینماییاجــارهبدهد.
فقطیکســینمادارندتابســتانهکهدربقیــهفصولتعطیل
اســت.چارهایندارندجزاینکهباورکنیمیزدیحتیبیش
ازاصفهانیمقتصداســت.تفریحوتفننبرایشمعناندارد؛
امادیدمبســیاریازیزدیراکهدرتعطیلایامعید،عصرها
شستهورفتهباسینههایسپرکردهسواردوچرخههایشان
بودنــدوتخمــهشــکنانمیرفتند.ازیــکوکیلسرشــناس
دادگســتریپرســیدمیزدیهــاازچــهراهثــروتبــههــم

میزننــد؟درمعاملهزمینیــاازراهســفتهبازی؟گفــتازراه
پشــتکارواقتصاد.راســتهممیگفتهنوزبویزمینبلند
نشــدهاســت.طرفاصلیبــازارهمشــعربافهاهســتندکه
دســتبهدهانهمانروزیســیچهــلریالانــد.ونبایدبا
سفتهکاریداشــتهباشند؛اماعجبشــهرثروتمندیاست
یــزد!مغازههــاپــرازجنــسبــهخصــوصدوچرخــهورادیــو
باتــریداروچــراغقــوهواســباببازیوخــرازیودســتهر
کسبهکاریبند!یکیازکارمندهــایبیمههایاجتماعی
میگفــتدرهــرخانــوادهیــزدیدســتکمدوتــادوچرخــه
کــسدســتشبــه هســتوایــنتفنــنزندگــیاســتوهــر
دهانشبرســد،بهجایدوچرخــهموتورســیکلتمیخردو

تاپوتاپتویخیابانهاوبایکدستویراژدادن!

      دندان طال
ازدکترهــاودوافروشهــادربــارهبیماریهاییکــهمیگیرند
کــردم.مثــلهمــهجــانســخههایآقایــاناطبــاء تحقیــق
فقطعبــارتاســتاز)آنتیبیوتیــک(ها!یعنیپنیســیلین
واورئوماســینوآیســینهایدیگــر.البتــههنــوزچنــدتایــی
ازعطارهــایقدیمــیباقیانــد؛امــامگــرروزنامههــاورادیــو
میگذارنــدکســیکاریبــاآنهاداشــتهباشــد؟بیشــترازتنگ
نفسمینالنــدوازپــادرد.انــواعرماتیســمواینهــردوپیدا
استکهنتیجهکاردرچالههایدستگاههاینساجیاست
وگردنــخوهوایزیرزمینهــایدمداروآفتــابداغبیرونو
تعجباینجاستکهتویدهانهرکسکهسریتوسرها
دارد،یکردیفدندانطالاســت.تــازاهدانایــنطوربود.
خیلیپرسوجــوکردم؛اماکســینتوانســتگرهیازســؤال
منبگشــاید.درســتاســتکهمعلــومشــدبیمــاریخاصی
ندارندتادندانهاراخرابکندومجبورباشندروکشطالبه
آنبگذارند؛اماهرکساظهاررأیمیکرد.طبیبیمعتقدبود
مدتهراناستکهبهآنهاسرایتکرده.دندانسازیمیگفت
برایاینکهشــیرینیزیادمیخورنــد)واینطورنبــود.باقلوا
وقطابیکهعجیبدریزدمیســازندبیشــترصادرمیشــود؛
مثــلپارچههایشــان(.دخانیاتهــمکممصــرفمیکردند
وعاقبــتاززاهدانکهبیــرونمیرفتیماحســاسکردماین
تنهاثروتیاســتکههرکسمیتواندبهراحتــیهمراهخود
داشتهباشدوخالیازهرمزاحمتی!دهانمردمیزدوکرمان
وبموزاهدانمطمئنترینگنجینههایثروتفردیاست
گربههیــچدردیهمنخــورد،دســتکمکارکفنودفن کها

امواتراتسهیلمیکند.
روزسومورودمانبهشهر؛ظهرکهبرگشتیمبهمسافرخانه،
کــهعکــس معلــومشــدازشــهربانیمامــوریآمــدهاســت
برداشــتناززندگــیمــردموغیــرهطبــقفــالنمــادهممنوع
والــخ...وآقایــانبــدنیســتســریبــهشــهربانیبزننــداز
ایــنحرفها.فــرداصبــحرفتیــمشــهربانی.آبرومندترینو
وسیعتریناداراتدولتی.خودینشاندادیموفهماندیم
کهآدمهایســربهزیروپابــهراهیهســتیموازآثــارتاریخی
عکسمیگیریــموازایــنحرفهایارومعــذرتخواهانکه
»البتــهتصدیــقمیفرماییــدکــهازایــنســرووضــعفقیرانه
مــردمعکــسبرداشــتنوخــداینکــردهدرمجلــهاییــا
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از آثار عید خبری 
نبود. نه در لباس 

و نه در کفش و 
کاله و نه بر در و 
دیوار شهر. فقط 

عصر روز عید 
پیشانی ها و نوک 

دماغ چرخ سوارها 
برق می زد. همه 

از حمام عید 
در آمده. حتی 

روسای محترم و 
جا سنگین ادارات 

هم چرخ سوار 
می شوند؛ یعنی از 

خودشان دوچرخه 
دارند

روزنامــهایچاپکردنوآبــرویمملکترابــردن...«والخ
ومــاگفتیــماصــاًلوابــدًاوبهخیروخوشــیگذشــتوســؤال
کردیــمآیــامیتواننــدآمــارمختصــریازدزدیهــایشــهر
بدهند؟معلومشــدهفتهایدوســهباردرمــورددوچرخهها
کهبیقفلوبنــددرکوچــهوبازاررهــامیکنند،اشــتباهاتی
رخمیدهنــد.ایــندوچرخــهآنراعوضــیســوارمیشــودو

شکایتیومراجعهایوکاربهزودیفیصلهداهمیشود.

      رو به شرق
یکچیزقابلمطالعهدریزد،تأسیســاتزردشــتیهااست.
مدرســههادارنــدوبیمارســتانهاوزایشــگاههاکهبیشــتربا
کمکپارســیانهندادارهمیشــدکــهدراصلازیــزدبههند
مهاجرتکردهانــدوهنــوزکههنوزاســتهرســالکمکها
وپولهــامیفرســتند.شــایدیــکعلتآبــادیوثــروتیزد
همیــنکمــکغیــرمســتقیمپارســیانهنــدباشــد.اقتصاد
کــهرویپــایخــودایســتادهنیســت.از شــهردادمیزنــد
زردشــتیهایآنطرف،حتــیدردهاتوحومهشــهرکمتر
کسیاســتکهبیســوادباشــد.بزرگتریندبیرســتانشهر
ازآنهــااســت،بــرقشــهرراادارهمیکننــد،درکارخانههــای
ریســندگیوتأسیسآنهاســهماساسیداشــتهاندومهمتراز

همه،رابطبینآنشهروهندند.
جالباســتکهازیزدبهآنســمت)بهطرفجنوبشــرقی
مملکــت(توجــهمــردمبیشــتربهشــرقاســتنــهبــهغرب؛
هنداســتنهبهاروپــا؛حتیبیــشازآنچهازتهــرانوازمرکز

مملکتخبریداشتهباشند،ازآنسمتدارند.
و کردیــم برهنــه را پاهــا کردیــم. دیــدن آتشکدهشــان از
ســرمانراپوشــاندیمورفتیــمتو.فضاپــربــودازدودچوب.
دودکشخوبکارنمیکردوآتشدانشباهتداشتبهاین
دســتگاههاکهدرعزایمحرمتــویمســجدهاآبمیکنند
کســترانباشــتهبودنــدشودو بــرایخــوردن.آنجــابــهخا
کســترهادودمیکرد.شــایدچون ســهتاکنــدهبــزرگســرخا
درهابســتهبــودوهواجریــاننداشــت.گرنمیگرفــتودود
راهانداختــهبــود.دربــارهایــنآتشــگاههمــانروزایــنطــور

یادداشتکردهام:
»آتشکدهآنتأثیریراکهمنتظربودمدرمننگذاشت.خیلی
حقیرمینمود.ازابهتوجاللیکهســعیمیکننددرمعابدبا
ســادگیوســنگینیبههمآمیختهباشــد،خبرینبود؛حتی
ازمســجدغریبههــایخودمانهــمکمترروحانیتداشــت.

نمیدانمچرااینطوربود.شایدحالشرانداشتم.«
شــایدهمبــهاینعلتبــودکــهقبــلازآن،ازدخمههاشــان
دیدنکردهبودیم؛یعنیازبرجهایفراموشی،ازخانههای
ابــدیامــواتزردشــتیانکــهدرآنهابــهبدویتریــنوضعی

هنوزمردگانرادراختیارآفتابوپرندگانمیگذارند.
روزدومعیــد،ســرراهازپرورشــگاهیتیمــانشــهردارییــزد
دیــدنکردیم.بیخبــروبیبرنامــهقبلی.مدرســهمانندی
بودبایکســاختماناصلیویکنیمچهساختمانفرعی؛
آشــپزخانهورختشــوخانهودیگــرلــوازم.ازرادیویــیکــهکار
میکرد،برنامههایایامعیدپخشمیشــدوبچههاارمک
پوشــیدهوتکوتوکبازیمیکردند.خلوتبود.عیدآنجا

راهمفراموشنکردهبود.
خوشــبختیاینبودکهسرپرســتهاوروســاهمعیدگرفته
بودنــدوغیــرازخــودبچههــاکســینبــود.اواخــرکار،یکــی
ازخدمتکارهــاپیداشــدکــهکارماگذشــتهبودوداشــتیمدر
میآمدیم.بهخوابگاههاسرکشیدیم.باالیهرتختآهنی
یکدستمالابریشــمیبهدیوارآویزانبودکههنوزتایاتو
ازآنبازنشــدهبود.دوتاازبچههازبروزرنگتــرمینمودندو
13تا15ســالهوازچشــمیکیشــانچنانهوشــیبرقمیزد

کهنگو،راهنماییمیکردند.
جمعیــتیــزدوحومــهاشرارســمًا293هــزارنفــردادهاند.
بــرایایــنعــدهدرتمــامبیمارســتانهاوزایشــگاههاییــزد
فقــط300تخــتوجــوددارد.ازایــنتعــداد،60تختفقط
دراختیــاربیمههــایاجتماعــیکارگراناســت؛یعنــیفقط
کارگرهــایبیمهشــدهحــقبســتریشــدندرآنهــارادارند.
هیچکــدامازســیهــزارشــعربافیــزدبیمــهنیســتند؛چون

کارگاههایآنهامشمولمقرراتبیمهنیست.

      خبری از عید نیست
کتابفروشــیدوســهتابیشــترنداشــت.عرقفروشــیدوسه
برابراین.وضعمدرســههاخوببــود.درکالسهایپایین
یکدبســتاننیمــهزردشــتیونیمهمســلمان،دختروپســر
باهــمدریــککالسبودند.معلمهــاهممختلــطبودند.از
قالیبافاندرخودشــهرخبرینیســت.قالیبافهــادرحومه
شــهرند.درآبشــاهیوقاســمآبادومحمدآبادوغــولآباد
تفــتوزنهــاوبچههــایقالیبــافروزی5تــا10ریــالمزد
دارند؛حتیآنکهاستادکاراستونقشهمیخواند،15تا20
ریالبیشــترنمیگیرد.ایامعیدعجبکاهویــیمیخورند!
دســتمالهایبزرگشــانراپهــنمیکردنــدرویزمیــنو
کاهــوتــویآنورویدوشمیانداختنــد ســهچهــارمــن
ومیرفتنــدســراغخانــه.البــدبچههــازیــادشــیرینیعیــد

میخورند.بایدتبریدکنند.
ازآثارعیدخبرینبود.نــهدرلباسونهدرکفــشوکالهونه
بردرودیوارشهر.فقطعصرروزعیدپیشــانیهاونوکدماغ
چرخســوارهابرقمــیزد.همــهازحمــامعیددرآمــده.حتی
روسایمحترموجاسنگیناداراتهمچرخسوارمیشوند؛
یعنــیازخودشــاندوچرخــهدارنــد.زنهاچادرشــببهســر
میکنند؛امادخترمدرســهایهایزدراهمرادیوهاومجلهها
عــوضکردهاند.دوبــارتویکوچهازشــانمتلکشــنیدیم.
ازحــدوســطزیباییهــمچیزیکمتــردارند.ســیاهســوخته
باپیشــانیهایکوتــاه،قدهــایکوتاهتر،چــهزنوچــهمرد.
مفهومارتفــاعیکیدرگلدســتههاوگنبدهایمســجدجامع
اســتومنارهــایمیرچخمــاقوبعــددربادگیرکهبــاالیهر
بناییاســت.حداقل5گــزمرتفعترازبــامخانهوایــنبادگیر
چناندرزندگییزدیرسوخکردهاستکهسقاخانههاشان
کمتــردود راهــمبــاآنآراســتهاند.اســفندرادرآننواحــی
میکنند.آنرابندمیکنندوبهســردردهلیزخانههایاباالی
دکانهاواتوبوسهامیآویزند.دانههایبزرگاسفندراکه
ترکیدهاستوپوستبازنکردهواینرسمراتادرکرمانوبم

وزاهدانتاگنابادهمدیدیدم.
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واولمحــرمازآنجــابرفتیــموبهراهکوهســتانرویبــهاصفهــاننهادیــم.درراهبه
کوهیرســیدیم،درهتنگبود.عامگفتنــدیاینکــوهرابهرامگوربهشمشــیربریده
اســتوآنراشمشــیربریدمیگفتندوآنجــاآبیعظیمدیدیمکهازدســتراســتماازســوراخ
بیرونمیآمدوازجاییبلندفرومیدویــدوعواممیگفتنداینآببهتابســتانمداممیآیدو
چونزمســتانشــودبازایســتدویخبنــدد،وبهلوردغــانرســیدیمکــهازارجانتــاآنجاچهل
فرســنگبودواینلوردغانســرحدپارساســت،وازآنجابهخانلنجانرســیدیموبردروازه
شهرنامســلطانطغرلبیکنوشتهدیدموازآنجابهشــهراصفهانهفتفرسنگبود.مردم

خانلنجانعظیمایمنوآسودهبودندهریکبهکاروکدخداییخودمشغول.

      اصفهان
ازآنجابرفتیمهشــتمصفرســنهاربــعواربعینواربعمایــهبودکهبهشــهراصفهانرســیدیم.
ازبصرهتااصفهانصدوهشــتادفرســنگباشد.شــهریاســتبرهاموننهاده،آبوهوایی
خوشداردوهرجــاکهدهگزچارهفروبرندآبیســردخــوشبیرونآیدوشــهردیواریحصین
بلندداردودروازههــاوجنگگاههاســاختهوبرهمهباروکنگرهســاختهودرشــهرجویهای
آبروانوبناهــاینیکــوومرتفــعودرمیــانشــهرمســجدآدینــهبــزرگنیکــووبــارویشــهر
راگفتندســهفرســنگونیماســتواندرونشــهرهمهآبــادانکههیــچازویخــرابندیدمو
بازارهایبســیار،وبازاریدیــدمازآنصرافانکهاندراودویســتمردصرافبــودوهربازاری
رادربندریودروازهایوهمهمحلتهاوکوچههاراهمچنیــندربندهاودروازههایمحکم
کیزهبــودوکوچــهایبودکــهآنراکوطــرازمیگفتنــدودرآنکوچهپنجاه وکاروانســراهایپا
کاروانسراینیکوودرهریکبیاعانوحجرهدارانبسیارنشستهواینکاروانکهماباایشان
همــراهبودیمیکهزاروســیصدخرواربارداشــتندکهدرآنشــهررفتیمهیچبازدیــدنیامدکه
چگونهفروآمدندکههیچجاتنگیموضعنبودونهتعذرمقاموعلوفه.وچونسلطانطغرل
بیکابوطالبمحمدبنمیکاییلبنسلجوقرحمهاهللعلیهآنشهرگرفتهبودمردیجوان
آنجاگماشتهبودنیشــابوری،دبیرینیکباخطنیکو،مردیآهســته،نیکولقاواوراخواجه
عمیدمیگفتند،فضلدوستبودوخوشسخنوکریم.وسلطانفرمودهبودکهسهسالاز
کنــدگانهمهرویبهوطننهادهبودندواین مردمهیچچیزنخواهندواوبرآنمیرفتوپرا
مردازدبیرانشــوریبودهبودوپیشازرســیدنماقحطیعظیمافتادهبــوداماچونماآنجا
رسیدیمجومیدرویدندویکمنونیمنانگندمبهطکدرمعدلوسهمننانجوینهم
ومردمآنجامیگفتندهرگزبدینشــهرهشــتمننــانکمتربهیــکدرمعدلوســهمننان
جوینهمومردمآنجامیگفتندهرگزبدینشهرهشتمننانکمتربهیکدرمکسندیده
است،ومندرهمهزمینپارسیگویانشهرینیکوتروجامعتروآبادانترازاصفهانندیدم،
گــرگندموجــوودیگرحبوببیســتســالنهندتبــاهنشــودوبعضیچیزهابــهزیان وگفتندا
میآیداماروســتاهمچناناســتکهبود،وبهســببآنکهکارواندیرتربهراهمیافتادبیست

روزدراصفهانبماندم.

      نائین
بیستوهشــتمصفربیرونآمدیم،بهدیهیرسیدیمکهآن
راهیثمآبــادگوینــدوازآنجــابهراهصحــراوکوهمســکیانبه
قصبهنایینآمدیموازســپاهانتاآنجاســیفرســنگبود،
وازنایینچهلوســهفرســنگبرفتیمبهدیهکرمــهازناحیه
بیابانکهاینناحیــهدهدوازدهپارهدیهباشــدوآنموضعی
گــرماســتودرختهــایخرمــابــودوایــنناحیــهکوفجان
داشــتهبودنــددرقدیــمودرایــنتاریــخکهمــارســیدیمامیر
گیلکیاینناحیهازایشــانســتدهبــودونایبــیازآنخودبه
دیهــیکــهحصارکــیداردوآنراپیــادهگویندبنشــاندهوآن
گرکوفجانبه والیتراضبطمیکندوراههاایمنمیداردوا
راهزدندوندسرهنگانامیرگیلبکیبهراهایشانمیفرستد
وایشــانرابگیرنــدومــالبســتانندوبکشــندوازمحافظــت
آنبــزرگایــنراهایــنبــودوخلــقآســوده،خــدایتبــارکو
تالیهمهپادشــاهانعــادلراحافــظوناصرومعینبــادوبه
روانهایگذشــتگانرحمتکناد.ودراینراهبیابانبههر
دوفرسنگگنبدکهابهسببآناستتامردمراهگمنکنند
ونیزبهگرماوسرمالحظهایدرآنجاآسایشــیکنند.ودرراه
رطگرواندیدیــمعظیمکههرکهازنشــانبگــرددازمیان
آنریگبیروننتواندآمدنوهالکشــود.وازآنبگذشــتیم
زمینیشــوربهدیدآمدبرجوشــیدهکهشــشفرســنگچنین
گرازراهکســییکســوشــدیفرورفتــی.وازآنجابه بودکها
راهرباطزبیدهکهآنرارباطمرامیگویندبرفتیموآنرباطرا
گررباطوآبنبودیکسازآنبیابان پنجچاهآباســتکها

ناصر خسرو قبادیانی

شهری نیکو، جامع و آبادان
سفر به اصفهان، نائین و طبس

عشـق زنده یـاد اسـتاد ایـرج افشـار بـه فرهنـگ ایـران، او را بـه سـیر و گـردش 
در آبادی هـا و شـهرهای کوچـک و بـزرگ برانگیخـت کـه حاصـل ایـن سـیر و 
سیاحت ها، سفرنامه های اوست. او سال ها پیش سفری به الرستان، گراش و نی ریز 

داشـته کـه در مجلـه یغمـا بـه چـاپ رسـیده اسـت. 
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گذرنکردیوازآنجابهچهاردهطبسآمدیمبهدیهیکهآن
رارســتابادمیگفتند.ونهمربیعاالولبهطبسرســیدیمواز

سپاهانتاطبسصدودهفرسنگمیگفتند.


      طبس
گرچهبهروســتانمایدوآباندک طبسشهریانبوهاســتا
باشــدوزراعــتکمترکنند،خرماســتانهاباشــدوبســاتینو
چــونازآنجاســویشــمالرونــدنیشــابوربهچهلفرســنگ
باشــدوچونســویجنــوببــهخبیــصرونــدبــهراهبیابان
چهلفرســنگباشــدوســویمشــرقکوهیمحکماســتو
درآنوقــتامیرآنشــهرگیلکیبــنمحمدبودوبهشمشــیر
گرفتهبودوعظیمایمنوآســودهبودندمردمآنجاچنانکه
بهشبدرسراهاینبستندیوستوردرکویهاباشدباآنکه
شــهررادیوارنباشدوهیچزنرازهرهنباشــدکهبامردبیگانه
گرگفتیهردورابکشتندیوهمچنیندزدو ســخنگویدوا
خونینبودازپــاسوعــدلاو.وازآنچهمــندرعربوعجم
دیــدمازعــدلوامنبــهچهــارموضعدیــدمیکیبــهناحیت
دشــتدرایاملشــکرخــان،دومبهدیلمســتاندرزمــانامیر
امیرانجســتانبــنابراهیــم،ســیومدرایامالمســتنصرباهلل
امیرالمؤمنیــن،چهــارمبــهطبــسدرایــامامیــرابوالحســن
گیلکیبــنمحمدوچنــدانکهبگشــتمبهایمنــیاینچهار
موضــعندیــدمونشــنیدم،ومــاراهفــدهروزبــهطبــسنگاه
داشتوضیافتهاکردوبهوقترفتنصلتفرمودوعذرها
خواست.ایزدســبحانهوتعالیازاوخشــنودباد،رکابداریاز

مردم آنجا چنان 
که به شب در 

سراهای نبستندی 
و ستور در کوی ها 
باشد با آنکه شهر 

را دیوار نباشد و 
هیچ زن را زهره 
نباشد که با مرد 

بیگانه سخن 
گر گفتی  ید و ا گو

هر دو را بکشتندی 
و همچنین دزد 
و خونی نبود از 
پاس و عدل او

آنخودبامنفرســتادتازوزنکههفتادودوفرســنگباشد.
چــونازطبــسدوازدهبیامدیــمقصبهایبــودکــهآنرارقه
عوبــاغودرختوباروو میگویند.آبهایروانداشــتوزر

عتمامدارد. مسجدآدینهودیههاومزار


      تون
میانرقهوتونبیستفرسنگاســت،شهرتونشهربزرگی
بودهاســتامادرآنوقــتکهمندیــدماغلبخــراببودو
برصحرایــینهــادهاســتوآبروانوکاریــزداردوبرجانب
شــرقیباغهایبســیاربودوحصاریمحکمداشت.گفتند
درایــنشــهرچهارصــدکارگاهبودهاســتکــهزیلــوبافتندی
ودرشــهردرختپســتهبســیاربــوددرســرایهاومــردمبلخ
وتخارســتانپندارنــدکهپســتهجزبرکــوهنرویدونباشــد.و
چونازتونبرفتیمآنمردگیلکیمراحکایتکردکهوقتی
ماازتونبهکنابــدمیرفتیدزدانبیرونآمدنــدوبرماغلبه
کردند.چندنفرازبیمخودرادرچــاهکاریزافکندندبعدازآن
یکیراازآنجماعتپدریمشفقبودبیامدویکیرابهمزد
گرفــتودرآنچاهگذاشــتتاپســراورابیــرونآورد.چندان
ریسمانورسنکهآنجماعتداشتندحاضرکردندومردم
بســیاربیامدنــد.هفتصدگزرســنفرورفــتتاآنمــردبهبن
چاهرسید،رسندرآنپسربســتواورامردهبرکشیدندوآن
مردچونبیــرونآمدگفتکهآبیعظیــمدراینکاریزروان
اســتوآنکاریزچهارفرســنگمیرودوآنگفتندکیخسرو

فرمودهاستکردن.
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ازمیانمســافراننامدارتاریخکهتوفیقزیارتامامرضا)ع(نصیبشــانشــدهاســت،
میتوانبهناصرالدینشاهقاجاراشارهکرد.اودرطولحکومتوفرمانرواییاشدو
سفربهمشهدداشت.اولیرادربیستویکمینسالســلطنتش)سال1284٫ق(انجامداد،
آنهمدرقالــباقامتــی33روزهدرمشــهدامادومینســفراوبه16ســالبعدموکولشــد.به
روایتاســنادتاریخی،درســفراولحدودچهارهــزارو500نفــراعمازرجالوشــخصیتهای

سیاسی،نظامیها،پزشکانوخدموحشم،ویراهمراهیمیکردند.

      ۵۹ روز در جاده سمنان-مشهد
روایتکلیاســنادوروایتهاازاینســفردرســال1284ه.قنشــانمیدهدکهشــاهعالوهبر
بررسیامورخراسان،برخیازانتصاباتوبازدیدهارانیزانجامداد.شرحاینسفرراعلینقی
خانحکیــمالممالککهازرجــالاهلعلمآنزمانبودبهرشــتهتحریردرآوردهاســت.ســفر
ناصرالدینشــاهکهازپانزدهــمذیالحجه1283وازتهرانشــروعشــدوویدرروزدوشــنبه
چهاردهــمصفــر1284بهمشــهدرســید.ایــنســفر59روزهازطریقجادهســمنانبهمشــهد

انجامگرفت.

      داخل بهشت گشتیم
روایتهایتاریخیمیگویندکه؛»مراسماستقبالازشاهازدروازهپایینخیابانشروعشدهو
ازابتدایخیابانخارجشهرتادربدروازه،سربازانملتزمرکابدردوسمتایستادهوازدروازه
تــادربصحنمقــدسافــواجمتوقــفارضاقــدسحاضــرشــدهبودنــد.دراولدروازهپایین

خیابــانناصرالدینشــاهســواربراســبویراقتمــامالماس،
واردمشهدمیشود.«

دکانهــاواطــرافخیابانراکســبهواصنــافتزییــنکردهو
جمعیتزیادیازمردوزندردوطــرفپایینخیاباننظاره
گرحضورشــاهبودند.ناصرالدینشــاهپسازتشــرفبهحرم
مطهــررضــویدرروزنامــهمخصوصــشمینویســد:»بعــد
ازبرداشــتنجیقــهوتقدیــمآن،داخــلصحنشــدیمیعنی
داخلبهشــتگشــتیمازآنجاصحنبهصحناتاقبهاتاق
تــارواقبــهرواقوروضهمطهرهمشــرفشــدیمحالتیروی
دادکــهبهوصــفنمیآیــد.خداونــدانشــاءا…نصیبهمه

مسلمینفرماید.«
شاهقجریپسازاتمامزیارتازســمتباالخیابانبهسوی
ارگمــیرود.درایــنســفرارگمشــهدمحــلســکونتشــاه

انتخابشدهبود.

       دستور بزرگ شدن دِر خانه ها
پــسازمســتقرشــدنشــاهدرارگمشــهد،فرصتــیبــرای
ویفراهــمآمــدتــاامــوراجرایــیرانیــزرتــقوفتــقکنــد.از
گــذاریپیشــکاریخراســانبــهمحمــدناصرخان جمله؛وا
ظهیرالدولــهوانتصــابمیــرزامحمدخــانبهعنــوانمتولی

حرممطهر.
بازدیــدازقورخانــهارگکــهازبناهــایســلطانمــرادمیرزای
حســامالســلطنهاســتواهــداییکطاقهشــالکشــمیری
بهقربــانبیگیــاورقورخانهازدیگرمســائلیبودکــهدراین
سفرانجاممیشــود.همچنینبازدیدازمدرسهمیرزاجعفرو
دســتوربرایتعمیرآنازمحــلموقوفهازدیگــرکارهاییبود

کهازسویناصرالدینشاهپیگیریوانجامشد.
شــاهپسازعبورازمعابرشــهردســتورمیدهــدتاســقفبازار
جنبصحــنراتعمیــرکننــدوتغییراتــیبــرایدرخانههای
کوچــکوبدترکیــبشــهرصــورتدهنــدوماننــدخانههای

غالمرضا آذری خاكستر

حالتی روی داد 
که به وصف نمی آید

روایت دو سفر ناصرالدین شاه به مشهد
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شــهرهایبزرگیــاپایتخــت،درهایــیبلندتــربناکننــدوبه
رونقوتمیزیکوچههایشهرتوجهبیشتریشود.

      هزار تومان برای فقرای خارج شهر
ویدرهفدهمیــنروزحضــورشدرمشــهدبــرایقرائــت
فاتحــهبــهخواجــهربیــعمــیرودوحکــمبــهتعمیــرآنبقعه
میدهــد.همچنیــندراولربیــعاالول1284ازدارالشــفای
جدیدآســتانقدسکهازبناهایمشــیرالدولهاست،بازدید
کردهوسپسبهحرممشرفمیشود.درآنجاکتابچهجمع

وخرجآستانرابررسیمیکند.
توجهبهفقراازدیگراقداماتقابلتوجهناصرالدینشــاهدر
اولینســفرشبهمشهداســت.اومبلغهزارتومــانوجهنقد
برایبذلبهعمومفقراوضعفایمشــهدپرداختمیکندتا

بینفقراییکهخارجشهرساکناند،تقسیمشود.
خریــدپارچــهبــاقیمــتمناســبوتشــویقصنایــعازدیگــر
رهاوردهــایایــنســفربــود:»ناصرالدیــنشــاهبــرایترویج
صناعتوتشــویقکســبهواربابانصنایعمقررداشــتازهر
قســماجنــاسخراســاناعــمازحریــریــاپشــمینبــهحضــور
مبــارکآورده،مقــدارکثیــریازآنهــارابهقیمتهــایگزاف
خریداریفرمودهوشــالبافانوســایرصنعتگرانراامیدوار
ســاخته،درترقیصنعتخودوازدیادکارخانجاتترغیبو

تحریصنمایند.«
دراینســفرآقارضاعکاسباشــیتصاویــریازحــرممطهرو
ابنیهتهیهمیکند.وفرصتینیزدستمیدهدتاناصرالدین
شــاهازتفرجگاههــایمشــهدنیــزبازدیــدکنــد.درآنزمــان
کــهمدفــناجــدادمیــرزایناظــراســتیکــیاز کوهســنگی
تفرجگاههایجذابشــهربودپسباباشــاههمآنجارابرای
گــردشوتفریــحانتخــابمیکنــد.همچنیــندر22صفربه
روســتایگلســتانوطرقبــهوجاغــرقمــیرودوبازدیــدیاز
بندگلســتاندارد.ســفربهییالقاتشــاندیز،چشــمهســبزو
روستایاســجیلازدیگربرنامههایتفریحیشــاهقاجاربه

شمارمیآمد.
بهاســتنادآنچــهدرتاریــخآمــده،درروزهفدهمربیــعاالول،
ســالمعیددرحرممطهربرگزارشــدوپساز33روزاقامتدر
مشهد،ناصرالدینشاهدرروزیکشنبههجدهمربیعاالول

بهسفرشپایاندادوعازمپایتختشد.

      دومین سفر شاه قجر
دومیــنســفرناصرالدیــنشــاهبــهمشــهددرســال1300ق.
انجامشــد.درآنزمــانرکنالدولــهحکمرانخراســانبود.
شرحاینســفرتوســطناصرالدینشــاهرامیرزاقهرمانامین
لشکرنوشتهاســت.بهاذعاناو،کاروانشــاهروزچهارشنبه
یازدهمشــوال1300ازطرفباالخیابانواردمشهدمیشود.
درشرحنحوهورودویبهشهرنوشــتهاند:»جمعیتزیادی
ازاهلشهرتادمدروازهشهرمشهدایســتادهبودند.رسیدیم
بــهدروازهباالخیابــاندیــوارقلعــهنــومحکموخوباســت.
دمدروازهبرســرنهرچشــمهگیالسکــهازایــندروازهداخل
شهرمیشودجهانســوزمیرزایســپردار،پیادهایستادهبود.
داخلشــهرشــدیمفــوجفیروزکوهــیبهســرتیپیاســماعیل

میرزا قهرمان پس 
از رسیدگی به 
شکایات مردم 
در نامه ای به 

ناصرالدین شاه 
نوشته است: 
یا در این  »گو

مدت حکومت 
در میان نبوده. 
نوکر و رعیت به 

یشان و  طوری پر
به اختالف هم از 
حکومت عارض، 
هم میان خودشان 

تعدیات شده 
است و احقاق 
حقوق مردم و 
رسیدگی آن ها 

شرایط و اسباب 
دقت می خواهد

کوئیوفوجتختــهقاپویقراجه خانپســرمحبعلیخانما
داغکهسرپرستشــانمحمــدعلیخانبــودوتازهمــرده…به
قراولایســتادهبودنــد.خیابانچنارهاواشــجارقــویدارد.
آبچشــمهگیالسوغیــرهازهمیــنباالخیابــانمــیرودواز
صحنمطهرگذشته،بهپایینخیابانجاریوازشهرخارج

میشود.«
روایتدیگریازحضورناصرالدینشــاهدرمشهد،میگوید:
»تارســیدیمدمدروازه،قبلهعالمجلیقهکوچکالماسزده
بودندوشمشــیرجواهــرحمایلانداختهبودند.ســواراســب
پیشکشــیآجــودانباشــیکهبــایــراقالمــاسحاضــرکرده
بودند،شــدهوباهمانواردشــهرشــدند.مردماززنومرددر
باالخیابــانصفبســته،ســالموصلواتــیمیفرســتادند.تا
رسیدیمنزدیکچوببست.نزدیکآنجاکهرسیدندپیاده
شــدهوداخلصحــنمقــدسشــدند.خــدامآســتانهمبارکه

همهحاضربودندوزیارتنامهخواندند.«
دراینســفرهــمشــاهدرارگمشــهدحضــورداشــتوبرنامه
رســیدگیبهشــکایاتمــردمنیزدربــاغآصــفالدولــهانجام
میشــد.شــاهدرعصــرروزجمعــهســیزدهمشــوال1300در
عمارتحوضخانــهباغآصــفالدولهبــرایدیداربــاطبقات

اهلمشهدحاضرمیشود.
میرزاقهرمانپسازرسیدگیبهشکایاتمردمدرنامهایبه
ناصرالدینشاهنوشتهاست:»گویادراینمدتحکومتدر
میاننبوده.نوکرورعیتبهطوریپریشانوبهاختالفهم
ازحکومتعارض،هممیانخودشــانتعدیاتشــدهاست
واحقاقحقوقمردمورســیدگیآنهاشرایطواسبابدقت
میخواهد.مردمانتظاردارندزمانیکهبهخراســانمیآیید

بهدردمردمرسیدگیشودورفعظلمازمردمشود.«

      منع دخانیات 
منعاستعمالدخانیاتازجملهکارهاییاستکهدرسفردوم
ناصرالدینشاهبهمشــهدصورتمیگیرد.شرحاینموضوع
کثر چنینگزارششــدهاســت:»چــوندرصفحاتخراســانا
مردماززنومردعادتبهتدخینواســتعمالتریاککردهاند
واینعادتاســبابهالکتمردمشــدهاســتارادههمایونی
اقتضاکردهکهاینعادتمتروکشود.مقررشدهدراینباب
کرهبشــود.حکیمباشــیطولوزنوجمعیحاضرشــدندو مذا
گفتگوییشدوصورتینوشتهشــدکهدرحکومتدراینباب
اقداماتبشــودکــهاواًلعطــاروتجاروغیــرهتریــاکرابههیچ
وجهبرایفروشعرضهنکنند.ثانیًاهرکسشــریکاینکار

بشوداوراگرفتهتنبیهوحبسنمایند.
درســفردومناصرالدینشــاه؛بســتریبــرایحضورســهروزه
درطرقبــهوبازدیــدازخواجــهربیــعمشــهدفراهــممیشــود.
آیینــهکاری،تعمیــرگنبــدحــرممطهر،صــدوردســتورجهت
ســروســاماندادنبهوضعیتکتابخانــهوگــردوغبارگیری
کتابهاازجملهاقداماتناصرالدینشــاهدراینایاماســت.
دراینســفرحاجیمیرزاشفیعمستوفیشــیرازیازهمراهان
شاهبهعلتبیماریدرشب24شوالفوتمیکندوپیکرش
رادرپشــتحــرممبــارکدفــنمیکننــد.ســرانجاماینســفر

بیستروزهنیزدراولذیالقعده1300بهپایانمیرسد.
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»چادرکردیمرفتیمتماشا«کتاباولازمجموعهسفرنامههایقدیمیزناناستکه
چندماهپیشنشــراطرافمنتشــرشکرده.متناینســفرنامهازمجموعهدهجلدی
سفرنامههایحجقاجاریاستخراجشدهکهشاملهشتادســفرنامهاززنانومردانایندوره
استواهمیتیفراوانمیانباقیسفرنامههادارد.عالیهخانمشیرازیسفرشراازکرمانآغاز
میکندوباگذرازبمبئیبهعربستانوعراقمیرودوپسازانجاماعمالحجوزیارتبهایران
بازمیگرددومدتیرادردربارناصرالدینشــاهسپریمیکند.ســفرنامهعالیهخانماشارههای
کمیبهحجومراســممذهبــیدارد،ولیازنظرریزهکاریهایســفرومســیریکــهکاروانطی
میکندتابهمقصدبرســدورفتاراهلکاروانباخارجیهاوســایرمذاهبوغذاهاییکهصرف

میشود،حتیقیمتاقالماساسیومسائلتاریخیدورهناصری،بسیارپراهمیتاست.

      درباره عالیه خانم
ســفرعالیــهخانــمروزبیســتوپنجمرمضــانســال1309به
همراه،ولیخانوهمســربیمــارشودختریبهنــامفاطمهو
یکخدمتــکارازکرمانآغازمیشــود.ازنوعنگارشواســامی
افرادمهمیکهدرطولسفرنامهگفتهمیشودچنینبرمیآید
کهعالیهخانمزناشــرافزادهایاســت.انجامســفرحجهم
بهخودیخــودحکایــتازایــنتمکــنمالــیدارد.درابتدای
کرمــانخبــر کــم ســفرنامهازفــوتفرمانفرمــاشــاهزادهوحا
میدهــدوهمــدردیاوبــاعیــالایشــاننشــاندهندهرابطه
نزدیکاوبااینخانوادهسرشناساست.عالیهخانمدرطول
سفرحجمهمانافرادمشهورآنزمانمیشــود.درسامراشام
رامنزلمیرزایشیرازی،مرجععالیقدر،میماندودرکربالبه
خانهشاهزادهشاهســلطانحسینصفوی،همســرمیرزازکی
وزیر،دعوتمیشــود.عالیهخانــمپسازبازگشــتبهایران
یکســالونیمدردربارناصــریمیماند.ارتبــاطنزدیکاو
بــادرباریــانورفــتوآمــدشدرحرمســرایناصــریومدت
طوالنیاقامــتودیدارشبــاناصرالدینشــاهنشــاندهنده
منزلتیاستکهاینزندردســتگاهقدرتزمانخودداشته
اســت.عالوهبرایــنعالیــهخانــمبرخــالفبســیاریاززنان
دورانخــودبــاســواداســتوازحســابداریسررشــتهدارد.
زنــیشــجاعوجســورکــهاتفاقــاتراریزبهریــزنقــلمیکندو

بهتنهاییسفریطوالنیوپرخطردرپیشمیگیرد.

      آغاز سفر 
درابتداقــراربرایــنبودهکــهســفرنامهرا،ولیخانبنویســد
کهیکیازهمســفرانعالیهخانــمبوده.بعــدازچندخط،به
قولعالیهخانم،بهخاطرتنبلــیازادامهآنســربازمیزندو

ثنا كاكاوند

کردیم چادر 
رفتیم تماشا

سفرنامه »عالیه خانم شیرازی« 

»چـادر کردیـم رفتیـم تماشـا« روایـت سـفری اسـت کـه در دوره ناصرالدیـن 
شـاه نوشـته شـده. نویسـنده عالیـه خانـم شـیرازی اسـت کـه دربـاره شـروع 
سـفرش از کرمـان و رفتـن بـه بمبئـی می نویسـد و از سـختی ها و ماجراهـای سـفر حـج 
می گویـد. بخـش دوم »چـادر کردیـم رفتیـم تماشـا« بـه تهـران و دربار ناصرالدین شـاه 
و اقامـت یک سـال ونیمه عالیـه خانـم در تهران اختصـاص دارد. آنچـه در ادامه می آید 

خاصـه ای اسـت از مطلبـی کـه در روزنامـه سـازندگی منتشـر شـده اسـت. 
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خودعالیــهخانــمآنراادامهمیدهــدوبهپایانمیرســاند:
»مجبــورشــدمالبــدباایــنخــطنحسنجــسخودمشــرح
حالیبنویسمکهیادگاربماند.آیابندهزندهبرگردمیابمیرم،

بهامیدخداوندآنچهمقدرگردد،خوباست.«
مســیریکــهنویســندهوکاروانــشبــرایرســیدنبــهمکــه
انتخابمیکنند،مســیریســختوغیرمعمولاســت.آنها
ابتــدابــهبندرعبــاسمیرونــدوازآنجاســواربرکشــتیعازم
بمبئیمیشــوند.بــهایندلیــلکههیچکشــتیازاینشــهر
مســتقیمبهجدهنمیرفتهوآنهــامجبوربودهانــدبهبمبئی
بروندوباســایرمســلمانهایآنمنطقهبهسمتعربستان
حرکتکنند.روزهاییکهاودرکشــتیسپریمیکندبرایش
بسیارسختوزجرآوراســت.عبورازصخرههایخطرناک،
گمکــردنراهدرمیاندریــا،دریازدگیوطوفــانوغذایبدو

محیطکثیفعالیهخانمرابهشدتآزارمیدهد.
نویسندههیچکجادســتازنوشتننمیکشــد.هرطورشده
باذکــردقیقروزوگاهســاعت،چندســطریدردفترشثبت
میکندوباوجودمشکالتوگرفتاریهایبسیارکهدرطول
ســفربرایشپیشمیآید،ســفرنامهخــودراادامــهمیدهد.
دریازدگی،بیماریهمســر،ولیخانکهپرســتاریازاوتمام
وقتشرامیگیردوبعدازمدتیمرگاو،گاهدرنوشــتنعالیه
خانموقفهمیاندازد،ولیبازرهایشنمیکند.درطولسفر
تاانتهایبهجــاآوردناعمالمذهبیمدامازبدیشــرایط،
کــیمحیــطوغذاهــاوبیمــاریهمســرخــانوخبرهای ناپا
بدیکــهازایــرانمیرســد،ازجملهشــیوعوبا،مینالــدوبه
حــالحجاجــیکــهدلودماغــیدارنــدحســرتمیخــورد.
گر عالیهخانمدرجاییازســفرنامهچنینمینویســد:»وهللا
فهمیدمکجــاآمدموکجــامیرومیــافهمیدمچطــورطواف

آنها برای رسیدن 
به مکه مسیری 

سخت و 
غیرمعمول انتخاب 

می کنند، ابتدا به 
بندرعباس می روند 

و از آنجا سوار بر 
کشتی عازم بمبئی 

می شوند.چون 
هیچ کشتی به 

جده نمی رفته و 
مجبور بوده اند به 

بمبئی بروند و با 
سایر مسلمان های 

آن منطقه به 
سمت عربستان 

حرکت کنند

کــردم.ازدوحالبیروننیســتیــااینکهاعمالمــنبههیچ
وجهمقبولنیستیااینکهخیلیخیلیمقبولافتاده.الهی

خداخودشقبولفرماید.«


      دربار ناصری و اقامت در تهران
عالیــهخانــمبعــدازبازگشــتبــهایــرانوقبــلازرفتنــشبه
کرمــان،یکســالونیــمدرتهــرانتوقــفمیکنــدوبیشاز
نیمــیازایــنســفرنامهبــهاتفاقاتــیکــهطــیاینیکســال
برایــشرخدادهاختصــاصدارد.بخشــیکــهبعــدازمرارت
طوالنــیاشدرســفرپرازشــادیاســت.عالیــهخانــمدراین
بخشازســفرنامهازمهمانیهاییکهدعوتشــده،مراســم
عروســیوجشــنهایشــادیوعــزاوتعذیــهمینویســدو
مشــاهدههایشرااززنانودختراندربارووضعحرمسراهاو
آدابورسوممختصعزاوعروسیومناسباتدرباریانرابا

دقتوشگفتیدرکتابچهاشثبتمیکند.
عالیهخانمبیشــترزمانخودرادرتهراندرخانهغالمحسین
خانپسرابراهیمخانظهیرالدولهسپریمیکندکهدخترش
یکیاززنانناصرالدینشــاهاســت.ازهمینراههموارددربار
ناصــریمیشــودوبــهحرمســراراهمییابــد.اودربــارهزنــان
دربارچنینمینویســد:»صبحســرووضعمارادرستکردند.
کالســکهدرســتکردند،مــارابردندانــدرون.دیگــرنمیدانم
چقدرمحبــتوالتفاتنــوابعلیهکردند.آنچهبنویســمکم
اســت.بهایننشــانکــهپانــزدهروزمــرانــگاهداشــتند.روزها
هیهــیزنهــایشــاهمیآمدنــد.تماشــامیکــردم.عصرهــا
میرفتیــمحیاطشــاه.هشــتادزنشــاههمــهبــزکمیکنند.
زرد،ســرخ،ســبز،همــهرنــگ.چارقدهــاکارسنــازک.مثــل
زنهــا میافتــد، جلــو خــودش شــاه تعزیــه. مالئکههــای
دنبالش.«وبعدازمدتیماندندردربارازچگونگیروابطشاه

باهمسرانشوسوگلیحرمسراانیسالدولهسخنمیگوید.
ســفرنامهنویسمــابیشــتراوقاتــشرادرایــندورانصــرف
راهانــدازیعروســیدختراندربــارمیکنــد.ازخریــدپارچهو
جهازبگیرتادوخــتودوزوتهیهدعوتنامــهبرایمهمانان
عروســیوپختنشــیرینیبرایمراســمعروســی.شرحیکه
عالیهخانمازاینمراســممیدهــد،رفتنمداوماوبــهبازارو
سروکلهزدنباتجاروبیانقیمتهاتصویریروشنوبسیار
جذابازرسوموآیینمردمتهران،بهایاجناسووضعیت

بازاربرایخوانندهترسیممیکند.
از دقیقــی و جزئینگرانــه نــگاه خانــم عالیــه ســفرنامه
مشــاهدههایشدردربــارناصرالدینشــاهاســتوبــههمین
ســبببــاســفرنامههاییکــهمــرداندرآندورهمینوشــتند
تفاوتهایاساســیدارد.روزنگاریهایدقیقنویسندهبه
عنوانیکغریبهازدربارناصری،تصویرخوانندهازوضعیت
حاکمیــتدرآندورهراکامــلمیکنــد.اطالعاتمــااززندگی
پادشــاهانقاجــاربــهطــورمعمــولازنوشــتههاینزدیــکان
شــاهبهدســتمیآیدامــانویســندهاینســفرنامهازآشــنایان
دورخانوادهشــاهبــودهوبهخاطرســکونتدرکرمــانمراوده
زیــادیباآنهــانداشــتهاســت.بههمیــندلیــلآنچــهدراین
برخوردازدرباروحرمســرایناصرالدینشاهدیدهونوشته،با

روزنگاریهایدیگریکهخواندهایم،متفاوتاست.
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علمایعصرخویشبهرهمندشد«.
حــاجســیاح،منورالفکــرواهــلمانیفســتهایسیاســیو
اجتماعیبهنظرنمیرسد،شایدمردیبهشمارآیدکهبسیار
ســفرکردهاســت،هرچندگویاســفرهابــهاضطــراروگونهای
گریزبودهاســت.اودرســفرهایش،بیآذوقه،بیجاومکانو
البتهبیپولبودهاست.قصهاینســفرهاازاینروهموارهاز
یاریگریهاییسرشارازسویمردمکویوبرزننقشبسته
استکهبهیاریســیاحبیپولوغمگینمیآمدهاند.البته
بارهانماهاییاززندگیآدمهاییرادراینروایتهامیتوان
دیدکهازپناهدادنبهمســافرغریبهدرخانهومســجدپرهیز
داشــتهانداماحســابمردمســادههمیشــهجدابودهاســت؛
گــوندرنقــشیاریگرانــی آنهــابیشــتردرموقعیتهــایگونا
بیچشمداشتنمایانشدهاندکهرنجمسافررادررویارویی

باآنهاکهپناهشنمیدادهاند،جبرانمیکردهاند.
حــاجســیاحروایــتمیکنــددرراهســفربــهبیجاردرســرمای
جادهمانده،ازکاروانجدامیشــود.کاروانیــانبیتوجهبه
مســافردرماندهبــهراهخودادامــهداده،گویــیحتیصدای
یاریخواهــیمســافربینــوارانیزنمیشــوند.قصــهیاریگری
امــادردلهمیــنروایــتمیگنجــد؛حاجســیاحایــنروایت
گمگشــتگیودرماندگــیدرصحــراراچنیــنوصــفمیکنــد
»پیادهایهمــراهبوددلــشبهحالمنســوخت.خواســت

خانه احسان شما آباد
یاریگری در سفرنامه »حاج سیاح«

مـردی بـا محاسـن سـپید و نـگاه غمگیـن و ردایـی بلنـد بـر تـن و پاپوش هایی 
پـاره بـر پـا و زنجیـری بـر گـردن؛ ایـن تصویـری بـه شـمار می آیـد کـه از حـاج 
در  کـه  زیـر  مطلـب  در  اسـت.  شـده  ثبـت  معاصـر  تاریـخ  ایرانـی  جهانگـرد  سـیاح، 

»شـهروند« منتشـر شـده، بـه مفهـوم یاریگـری در سـفرنامه او اشـاره شـده اسـت.

حــاجســیاحگاهدرکنــارمیرزارضاکرمانــیدیدهمیشــود؛همانشورشــیپــرآوازهکه
ناصرالدینشاهرابهسودرعیتهاترورکرد.اینهمنشینیگویاازآنروبودهاستکه
حاجسیاحنیزدرروزگاریاززیســتوتکاپوهایسیاسیوفکریخودکوشیدهبودیکمنتقد

باشدوازهمینروزمانیرادرتبعیدگذراند.
پارهایتاریخپژوهانالبتهبااینرویکرداوبســیارمنتقدانهرویاروشــدهاند.علیدهباشــیدر
مقدمهســفرنامهحاجســیاحکهبخشــیازاینرویکردتندمنتقدانهرادربرابرکارنامهسیاسی
وفکــریحاجســیاحدربرمیگیــرد،درروایــتزندگــیاومینویســد:»محمدعلــیســیاح)تولد
1215مــرگ1304هجــریشمســی(نزدیــکصدســالزندگیکــرده،وبیســتســالازعمررا
خارجازایرانبودهاســت.سیاحتهاکردهو]...[دوسهســالیازتنگوتبعیدقجریطعمی
چشــیدهودرچهلودوســهســالگیبهخاطرمادرپیــروبهتوصیهحــاجمالعلیکنــی،ازدواج
کردهوفرزندانش،همایونوحمیدومحســنهرکدامپسازویمصدراموریشدهاند...«.
دهباشیسپساززبانحمیدســیاح،فرزنداونیزدربارهجهانگردایرانیچنینروایتمیکند:
»پدرمحاجمحمدعلیســیاحمحالتیفرزندمرحومحاجمحمدرضا،درخانوادهایدوستدار
علموادببــهدنیاآمدودرعنفــوانجوانیبرایتحصیلعلــوممتداولهآنزمــانبهتهرانو
بعدبــاکمکمالیعمــویخودبهاعتابمقدســهمســافرتنمــودهوازمحضردانشــمندانو

نسیم  خلیلی
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کاروان گــمشــدهبــود.از کنــد.چخماقــش آتشــیروشــن
چخماقــیگرفتهقــدریآتــشموجــودکــرد...گفتــم:برادر
خانهاحســانشــماآبــادکــهمــراازایــنســرمانجــاتدادید.
کنونمنقوهدورشــدنازاینآتشندارم.شــمابرویدومرا ا
بهحالتخودبگذارید.اوهمروانهشــد«.مسافرسرمازدهدر
صحراامابهحالخــودرهانمیشــود،چنانکــهدرادامهبه
یکیاریرســانیدیگراشــارهمیدارد»راهگذریرسید].[به
زبانکردیاحوالیپرسید.نفهمیدم.نزدیکترآمدهگفت:
قدریهیزمجمعکن.گفتمقوهندارم.خوداورفتچندبته
آوردوآتشــیافروخت،قدریلباسخودراخشــکانیده].[او
همرفتوبرگشتوگفت:بیاباهمبرویمبهدهما.ازاینجا
تاآنجادوفرسخراهمیباشدوازآنجابهشماراهرامینمایم
کــهبرویــدبــهقافالنکــوهوازآنجــابرویــدبــهصائــنقلعــه.
برخاســت.باهمرفتیمتارســیدیمبهمنــزلاو.درمیانکوه
سیاهچادریچندبود.چادریرانشــاندادکهازمناستو
داخلشــد.منهمبااورفتم.زنشواطفالشاطرافمآمدند
]...[بههرحــالآنشــبراآنجابهســربردهکمــالمهربانی
نمودندتاصبحرســید.خــودشباچوبدســتآمدتــامرابه

راهانداخت«.
چنــانکــهازایــنروایــتنیــزبرمیآیــد،گرمــایآنآتــشو
مهربانیاهــلآنچادربــرایمســافریبیچیزکــهازکاروان

بازماندهاست،یاریبسیارارزندهوبهیادماندنیبودهاست.
همســانایــنروایــترادرســفرنامهحاجســیاحبــازمیتوان
جســت،ازجملــهدرروایــتســردرگمیاشدرمراغــه.مردی
اورادرمســجدمراغهمیبیندکهغریبانهدرکنجینشســته
اســتونانمیخورد.مــردجلــومیآیدومســافرغریــبرابه
خانهاشفرامیخوانــد.حاجســیاح،روایتایــنیاریگریرا
اینچنیــنبازمیگویــد»برخاســتورفــتیکدســتلباس
کــرد پــاکبرایــمآورد].[قبــولننمــودم].[هــرچــهاصــرار
نپذیرفتموگفتمهمینلباسمناستعوضنمیکنممگر
بهمنزل.پرســید:منزلکجاســت؟گفتم:نمیدانم.گفت:
پسایــنلباسرابپوشــیدتــاآنجامههایشــمارابشــویند.
گفتم:کــهبشــوید؟گفــت:عیالمکهکنیــزشماســت.گفتم:
راضینمیشوم.گفت:محالاســتبایدقبولکنی.گفتم:
بهشرطیکهدیگریبشــویدوحقزحمتاورابدهم.قبول
کرد.لباسهاراکنــدم.همانعبایخودرابــهخودپیچیده
درحجرهخلوتنشســتموتکیهبرمتکانمــودهخوابمربود.
قریبچهارساعتخوابیدم.بعدبیدارشــده]،[درراگشودم
].[دیدمجامههاراشســتهوبــهآفتابانداختهانــد«.اینجا
ِکرقصــاندربــادوزیــرآفتــاب،حــسخوب جامههــایپــا
یاریگــریمــردمراغــهایرادرذهــنجهانگــردنقــشبســته
اســت؛گوییکمکهایکوچکبــرایغریــِبدرراهمانده،
چنــانزندگیبخشاندکههمــهآنهــارابــاذوقوامانتداری
ســفرهایش رخدادهــای پربــرگ روایــت در جزییــات بــه

میگنجاند.
امــاروایــتیاریرســانیدرشــهریدیگــردرمســیرســفر،در
تفلیــس.توصیــفحــاجســیاحازتفلیــسنیــزماننــددیگــر
روایتهایهمســاناودرشــهرهاوروســتاهایمسیراست.
اودرتفلیــسنیــزخانــهایمحقــراجــارهمیکنــدوایــنبــار
یاریگــریبــهگونــهایدیگــرجلــوهمینمایــد»شــبیدربــان
بهمنزلمآمــد].[دیدکــهعبارافــرشولحافکــردهبرخاک
گفــت میخوابــموچــراغرابــرپارچــهآجــریمیچســبانم.
همشــهریظرفآبخوریداری؟گفتم:آنچهدارممشــهود
اســت.زودبرخاســته]،[رفــتتختــهآوردکــهبــرایــنتخت
بخوابوشیشــهآوردکهدرایــنآببنوش.قدرینشســت
].[دیدمنبااینحالتمشــغولبهضبطلغتترکیهســتم
وفیالجملــههــمآموختــهام.تحســینکــرد.پرســیدمزبان
شمامشکلتراستیاترکی؟گفت:ترکی.گفتمارمنیبسیار
زودترمیآموختم. آسانتراستازترکی.مناستادندارمواال
مثاًلشــمااعــدادراازیکیتــادهبشــمرید.گفت.همانشــب
حفظکردمدرنهایتآسانیوخیلیبهنظرمعجبآمدکهاو

بیمضایقهآنهارابهمنآموختومیآموزد«.
یاریگریدراینروایت،تنهابهسقفیبرفرازسروظرفیبرای
نوشــیدنآبوتختیبرایُخســبیدنپایاننمییابــد؛راوی
دیگرگونــهیاریگــریرابیشــترمیســتایدوبــهیادمیســپرد؛
همــکاریمیزبــاندریادگیــریزبــانمــردمشــهر،تــامســافر
غریب،آســانترروزهایاقامتخودرابگذرانــد؛اینآموزهها
برایشرهاوردویادگاریازسفروآوارگیمیشود.اودرمییابد
هموارهدرهمهجایاینسرزمیندیرینهکسانیبودهاندکه

هریکبهگونهایوبهاندازهاییاریبرسانند.

یگری در  یار
این روایت، 

تنها به سقفی بر 
فراز سر و ظرفی 

برای نوشیدن 
آب و تختی 

برای ُخسبیدن 
پایان نمی یابد؛ 
راوی دیگر گونه 

یگری را بیشتر  یار
می ستاید و به یاد 

می سپرد؛ همکاری 
میزبان در یادگیری 

بان مردم شهر،  ز
یب،  تا مسافر غر
آسان تر روزهای 

اقامت خود را 
بگذراند؛ این 

آموزه ها برایش 
رهاورد و یادگاری 

از سفر و آوارگی 
می شود. او 

درمی یابد همواره 
در همه جای این 

ینه  سرزمین دیر
کسانی بوده اند که 
هر یک به گونه ای 

و به اندازه ای 
یاری برسانند
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کش جاوه،شرقاروپاوشرقآفریقاراپیمودوسرانجامبهمرا
نزدشــاهابیعنانازشــاهانبنیمرینبرگشــت.ســفراو27
ســالبــهدرازاکشــید)1325-1352میــالدی(وســال779
کشدرگذشــت.ابــنبطوطــهتقریبــًامعاصربا قمــریدرمرا
مارکوپولوبودولیبیشازســهبرابرمارکوپولوراهپیمود.ابن
بطوطهرامیتوانیکیازبزرگترینســیاحانتاریخبشــری
کشیکهازمردمان محســوبکرد.اینجهانگردمعروفمرا

بربریاآمازیغیبودوچهاریاپنجباربهایرانسفرنمود.
ابنبطوطهپسازســفربهتبریزدرمورداینشهرمینویسد:
ازدروازهبغــدادبــهشــهرتبریــزدرآمدیــموبــهبــازاربزرگیکه
معروفبهبازارقازان)غازان(اســترســیدیموآنازبهترین
بازارهاییبودکهدرهمهشــهرهایدنیادیدهبودم.هریک
گانهدارندکهبادیگری ازپیشــهوراندراینبازارجاییجدا
مخلوطوآمیختهنیست.سپسبهبازارگوهرفروشانرفتم
وازانــواعجواهــریکــهدرآنجــادیدمچشــممخیرهگشــت.
غالمــانرابــاجامههایــیفاخرکــهدســتارهایحریربــرکمر
بســتهونزدبازرگانانایســتادهبودنــدوجواهــراترابهزنان
عرضــهمیکردنــدوایشــانبســیارمیخریدنــدوبــریکدیگــر

سبقتمیجستند.

      یاقوت حموی
یاقــوتحمــوی،جغرافیــدانوتاریخنویــسمشــهورقــرن
هفتــمهجــریدرســال575هجــریقمــریاســت.ویاز
پدرومادرییونانیمتولدودرکودکیبهاســارتمســلمانان
افتادوهمراهبردگانبهبازاربردهفروشیبهبغدادآوردهشد.
یکتاجربغــدادیاوراخریداریوبهمکتبخانهبــردوبعداز
گیــریتعلیــماساســیآندوران،درتجارتخانــهموالیش فرا
عســکرالحمویبهکارپرداخت.ازاینجابودکهیاقوتلقب

»الحموی«گرفت.
یاقــوتدرســنینجوانــیبهدســتوراربابــشبغــدادیخود،
بهقصدتجارتراهســفردرپیــشگرفتوبهکیــشوعمان
وشــامودیگرمناطقســفرکــرد.بعــدازبازگشــتازاینســفر
تجارتــیکــهبــاموفقیــتهمــراهبــود،تاجــربغــدادیاورااز
بردگیآزادنمود.درسال596هجریقمریدوبارهبهقصد
تجارتبهکیشرفتوکمکمازاینجاراهســفروگردشگری
وتجارتبهســایرمناطقجهــانراآغازنمود.ویازدمشــق
ســفرخــودراآغــازودرادامهبهموصــل،اربیــل،ایــران،مرو،
نسا،خوارزم،سنجاروســپسبهحلبرفتتااینکهدرسال
626هجــریقمــریدرحلبدرگذشــت.یاقــوتحمویدر
سفرنامهخودمینویسد:تبریزمشــهورترینشهرآذربایجان
است.شهریآبادوزیبادارایســورهایـدیوارقلعهـمحکم
واســتواراســتکهباآجروگچســاختهشــدهاســتودرمیان
آنجویهاونهرهایبسیاریجاریاســتودورتادورآنرا

باغستانهافراگرفتهاست.
قیمتمیوهدرآنارزاناستومناززردآلویآنکهموصول
نامیدهمیشــدبهتروگواراترندیدمودراینســالهرهشــت
مــنآن،نیمدانــهزربود.عمــارتآنشــهرباآجرســرخوگچ
ساختهشدهودرغایتاســتواریواستحکاممیباشد.گروه

فراوانیازدانشمندانازآنشهربرخاستند.

شهر دانشمندان
سفر به تبریز از نگاه سه جهانگرد

مـردی بـا محاسـن سـپید و نـگاه غمگیـن و ردایـی بلنـد بـر تـن و پاپوش هایی 
پـاره بـر پـا و زنجیـری بـر گـردن؛ ایـن تصویـری بـه شـمار می آیـد کـه از حـاج 
در  کـه  زیـر  مطلـب  در  اسـت.  شـده  ثبـت  معاصـر  تاریـخ  ایرانـی  جهانگـرد  سـیاح، 

»شـهروند« منتشـر شـده، بـه مفهـوم یاریگـری در سـفرنامه او اشـاره شـده اسـت.

حمداهللمستوفییاحمدبنتاجالدینابیبکربنحمدبننصرمستوفیقزوینی،نام
کاملمورخ،شــاعرونویســندهقرنهشــتماســتکهبیشــتربهنامحمداهللمستوفی
نامیدهمیشــود.حمداهللمستوفیمتولدســال680هجریقمریاســتووفاتاورادرسال
750هجریقمریاتفاقافتادهاســتومزارشدرمحلهملکآبادقزوینباقیاست.آرامگاه
اودرشهرقزوین،خیابانطالقانی،خیابانملکآبادســابق،کوچهمستوفیواقعشدهواین
اثردرتاریخ20بهمن1318باشــماره332بهعنــوانیکیازآثارملیایرانبهثبترســیدهواز
کــنمورداحتــراماهالــیاینشــهربهحســابمیآید.حمــداهللمســتوفیدرســفرنامهخود اما
دربارهتبریزمینویسد:»شهرتبریزباغستانبسیاردارد،آبمهرانرودکهازکوهسهندمیآیدو
نهصدوچندکاریزکهاربــابثروتاخراجکردهانــددراینباغاتصرفمیشــودوهنوزکافی
نیست.هوایتبریزبهسردیمایلاســتوآبشگوارا.درآنغلهوسایرحبوبوسبزیهابه
غایتنیکــومیآید.میوههایــشدرغایتخوبــیوبســیاریوارزانیبودبهخصــوصامرودو
ســیبســلطانیوزردآلویحلوائیوانگوروطبرزد.مردمآنجاســفیدچهرهوخــوشصورتو

متکبرباشندفقیروغنیازکسبخالینباشدودرآندیارمتمولبسیارباشد.«

      ابن بطوطه
محمدبنعبــداهللبــنمحمدبــنبطوطهمعــروفبهابــنبطوطهســال703قمریدرشــهر
کش(بــهدنیاآمد.ســال725قمــریبهســویمکهعزیمــتنمودومصر،شــام، طنجــه)مرا
فلسطین،حجاز،عراق،ایران،یمن،بحرین،ترکســتان،میانرودانوبخشیازهندوچین،



گل لبخنـد بـر صـورت شـما  ایـن بخـش از »مهـر و مـاه« بـا هـدف نشـاندن 
یوسـفعلی  ماننـد  ایرانـی  طنـازان  منثـور  و  منظـوم  طنزهـای  بـه  عزیـزان 
میرشـكاك، ناصر فیض، اسـماعیل امینی، عمران صاحی، شـهرام شـكیبا، 

لبخندامیـد مهـدی نـژاد، عبـاس حسـین نـژاد و رضـا رفیـع اختصـاص دارد. 
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دوران خوش نامزدی
دائمًا دل نگرانم نکند برگردی!
گذرانده اید تعطیالت خود را چطور 
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الراسخه،فاعملویامعشرالناس:
لیسشیللنبیآدمیفید/جزهمانکهآیدازکاخسفید

نیستدرمانیزبهردردمند
جزدالرسبزهمچوننقلوقند

دینچهباشدجزدالراینیکمرد
رودالریجویوکمترولبگرد

آندالریکهدلآراییدهد/دربههرکاریتیاراییدهد
***

چیستسعیایبخردغیرازدالر
هینرهاکندینخودرا،رودلآر

تادالرتهست،دلبرجابود
دینبود،ایمانبود،دنیابود

چیستجنتغیر،تومبیلوموبایل
نیستدوزخغیرفقرایکژخیال
نیستدرصندوقبانکمرکزی

جزدالرایهرزگردمروزی/امتاسالممحتاجکیاند؟
جزدالرآیاکرااندرپیاند؟/مسلمینفکراساسیمیکنند

رخنهاندردیپلماسیمیکنند
دینبهدنیامیفروشندازهنر
روتوهمبفروشدیناینرهخر

دیپلماسیدینمردانخداست
هرکسیایندیننداردبینواست


     موالنا سیاست علیشاه

رســالةشــریفة»جفــر آبــادیدر مــیآد« ور کــدوم از »بــاد
المتأخریــن«میفرماید:»بــدانایجوانمردکهدیپلماســی
طلسمیاســتازمجمعةعجایبعالمکههرکسفهمرموز
آنکرد،گویســبقتازهمگنــانربود.منایــنمختصربه
التماسسالکانطریقتورهروانراهحقیقت،ازبیاضدل
بهســوادکاغــذآوردهاموتــوراازاهلایــنمعنینگاشــتهام،
زنهارکهبهانــکاراینحقایــقبرنخیزیوبــیتمیزینکنی
کــهابداالباددرخســرانوزبــانبمانــی.بدانوفقــکاهللکه

بــدانوقفــکاهللکــهحکیمــانعالــمرابدایــاتاینفن
شریفاختالفاســتولکندرغایاتاینفنهمهمتفق
القولاندکهغایــهالغایاتونهایــهالنهایاتاینفنشــریف،کمر
خدمتایــاالتمتحــدهخلــداهللســطوته،برمیانبســتناســت.
میرزانعشعلیشاهبگیرمنوآبادیدر»جنازهنامه«میفرماید:»غرژ
ازدیپلماشــیآناشــتکــهامیــرانووژیــرانتمامبالد،دشــتبه
کهفرشــتندرونــد.هرشــهدهدشــتانندوهرشــهخواهند شــینهایاالتمتحدهباشــند،هــرژا
گرنادانــیباشــد،آرهداداش،شــختنگیر،خمشــوکهشــرتبهطــاقطویله دهند،حتــیا

دیپلماشینخوره،آرهژونداداش.«
ولکنموالناشنگولعلیشــاهبروببینمآبادیدر»تلوتلونامه«کــهدررد»جنازهنامه«میرزای
محرومبهدســتمبارکتحریــرفرمودهگویــد:»بروببینــمباباتوهــم!نفسکش!نبــود؟آره
داییجــون!دیپلوماســیاینجوریانیــس،دسبهســینهومینهتــوکارمانیس.دیپلوماســی
دعوایرستمواســفندیاره،یعنییکیتوبگو،یکیمنبگم.تومیگیالورستم!دالرچنده؟!
اونمیگهنفچــهقیمتاس؟باالخرهیــهجوریجوشمیخورین.فهمشــد؟هــاباریکاهلل
البتایاالتمتحدهرســتمه،ماخاکپاشــیم.دیپلماســیآینهداییجون!فهمشــد؟میگی
الو،میگیجونم.میگییههفتهشگونیمونیازوناســکنسبزابرفس.میرفسه،خرج
الواتیدرمیاد.فهمشد؟البتدوســهچیکهازاونچاپسیاهممیرفسه.آرهکوچیکتم.به

اینمیگندیپلوماسی.نفسکشنبود،دبروببینمباباتوهم.«
عفاضلی،فیلســوفمتأخربیزنســمنبــنویزیتــور،در»صراط همدراینمعنــی،حکیمبــار
التجــدد«میفرماید:»بســمالدالرالــذیلیسکمثلــهالریالالــذیغربالالمســلمینبغرباله
ورفــعالکفــاربمکیاله،یــاایهــاالذینامنــوبالــدالردعــواملتکــمالناســخهوتعالواالــیصراط

طلسم دیپلماسی، پول است
یوسفعلی میرشکاك

اندر حقیقت دیپلماسی

یوسـفعلی میرشـکاک، متولـد 133۸در شـوش دانیـال، شـاعر، نویسـنده، 
طنزپـرداز و منتقـد سیاسـی اسـت. او در دومیـن دوره جشـنواره بین المللـی 
شـعر فجـر در بخـش امـام و انقـاب برگزیـده شـد. میرشـکاک در زمینه هـای گوناگونی 
فعال بوده است؛ از سرودن شعر و نگارش نقدهای ادبی تا نوشته های طنز و مقاالت 
سیاسـی و مذهبـی و عرفانـی. مطلـب زیـر از کتـاب »دیپلمـات نامـه« او برگزیده شـده 
اسـت. ایـن کتـاب مجموعـه ای از نوشـته های طنـز میرشـکاک اسـت کـه سـال های 
میانـی دهـه هفتـاد در ماهنامـه »نیسـتان« چـاپ شـد و سـپس همیـن ناشـر آنهـا را 
گـردآوری و بـه صـورت کتـاب منتشـرکرد. سـید مهـدی شـجاعی ایـن کتـاب را یکـی از 

دقیق تریـن گزارش هـای اوضـاع تاریـخ معاصـر دانسـته اسـت. 
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دیپلماســیدرلســانعــرب»الدیپلماســی«باشــد.نحویــان
»الفالم«دیپلماسیراحرفتعریفومحویانآنراکسوت
تشــریفشــمردهاند.شــیخطریقتماسیلوســترعلیشاهلس
آنجلسآبادیکهازمشــایخسلســلةجلیلهپنتاگونعلیشاه
بــود،میفرمــود:مــرادازالــفدر»الدیپلماســی«الــفایاالت
متحــدهَادامالــهســلطنته،ومــرادازالم،اشــارهبــهروایــت
مشهور»الحکماالحکماالمریک«است.موالناآرتورمیرزای
ســهجانبهگراکهخرقهارشــادازفخرالحکمابرژینسکلیشــاه
گرفتهاست،در»ابجدنامه«میفرماید:الفدرالدیپلماسی،
اشــارهبهدوالــفاولوآخردرکلمــهمبارکهآمریکاســتوالم
ایاالتنــاالموجود«، بهاینمعناســتکه»لیسفیالوجوداال
ع درحاشــیهایناشــاراتلطیف،حکیممحقــق،فاضلبار
ریچــاردمیــرزاینیوزیلنــدیدر»شــلکنبیــادنامــه«آورده
اســت:»ایفرزند!قــولســالکانطریقتسیاســیوکامالن
شریعتدیپلماســیرادرباب»الفالم«شــنیدیواما»دال«
دراینکلمةمحکمهبهچندمعناســت.گروهیازمتقدمین
کــردندیــناســت.حقیقــت فرمودهانــد:وامــادال،رهــا
دیپلماســیهمیــناســت.هرکــهبــادینهمنشــیناســت،
کارنایــد، درخســرانمبیــناســت.دیــندردیپلماســیبــه
دیپلماتراازبیدینیعارناید،جانبدیــنمروکهبارتبار
نشود،ریالتدالرنشود،زنوفرزندتپاترولسوارنشود.«و

برخیازمتأخرینمیفرمایند:
دینبهکارتنمییاد،دینورهاکندلوباش

دینهرکیپولشه،حاللهرمشکلوباش
دیندیگهقدیمیشد،دالرایخوشگلوباش

دیپلماسیهکهبرخالفدیناساسیه
بعدازایندینمنم،دالرودیپلماسیه

کسیکهدالرداره،دینومیخوادچکارکنه
تازه،بادالرمیتونهباردینوبارکنه

نمازوروزةاستیجاریشوتیارکنه
دیپلماسیهکهواجباتشماساسیه

بعدازایندینمنم،دالرودیپلماسیه
کاشمیشدمنمبهجایاینکهلوتالتبشم

کالجمالجیبرم،یهخردهباسواتبشم
یهجوریمیشدکهدینمبرهدیپلماتبشم

دیپلماسیهکهعشقوحالشماساسیه
بعدازایندینمنم،دالرودیپلماسیه

خوشبهحالکسیکهریشوسیبیلشماسیه
دیندادهامادلشحسابیالسوگاسیه

نمازشمصلحتی،دیپلماسیشرأسراسیه
دیپلماسیهکهخالیبندیاشاساسیه
بعدازایندینمنم،دالرودیپلماسیه


     موالنا حسن سه کله یافت آبادی

دررســاله»چینوچــروکفیاطــوارترمزبریدگانســلوک«در
فصلسومبابچهارمنمطپنجم،اشارتششمدرخطاب
بهخلیفهخویشتقیچارگــوش،میفرماید:»خالصتکنم
آتقــی،الــفالمــوولــش،ددالرهیــاره،پپــولخودمونه،ل
یعنیلبوردکــنبیاد،ویعنــیوایننهددمیانــدی،میعنی

مااینیم،الفیعنیآخکنبیاد.سیعنیبپاســهنشــهکسی
نبینهآخریهمیعنییاعلیمددمارفتیم.«

درشرحایناشــاراتلطیف،همشــیرةتقیچارگوش،پری
چارچــشکــهرابعــةدورانومریلیــنزمانماســت،بــامداد
ابــرودرحاشــیةآنرســالهنوشــتهاند:»اینیــهورقضیهاس
گه»دون جونم!دفقطاشــارهبهدالرکهنیس!مرداحتــیآ
خوان«همبشــن،بازیهچیزاییشونمیشــه،آرهجیگرمن
یادمــهکــهقدســیمیگفــت:پــریجــون!دیعنیدیســکو،
یعنیدانــس،یادتهاونشــبپســره)پــریخانــمدرحدود
دهصفحهمکاشــفاتومناظــراتخودوقدســیراذکرکرده
وســپسمیفرماید(:وا!خــاکعالمچیداشــتممیگفتم؟
ها؟،...بیعنیپارتی،یعنیپسره...خاکبرسرشکنن،
مــردهشــوراونقیافهشــوببــره،رفتهبودیــمدربنــد،گفت:
پری!پمثلپلنیومن،باکیفزدمتوپوزش،ولشکردم
اومدمخونه.کتابایکاستانداشــودادمقدســیبراشیرد،
کتابــایکریشــنامورتیموازشگرفــت.یــهنامــههــمبــراش
نوشــتمکههمهشیهخطبــوداینجوری:»ســالکعزیز،
توهنــوزبــهرؤیــابینــینرســیدی،پیعنیپرســتیژبــروجلو

عرفانتآببندیبشه.«
ایجوانمرد،ازایننمط،سالکانواصلوکامالنمکملدر
بابدیپلماسیبســیارگفتهاند،اینبندهکهخواجههربرت
کابرمتأخرینمیفرمود:»هرچه باشمبهیاددارمکهیکیازا
حکمایسلفگفتهاند،ترهاتاستودالرقمقمةآبحیات
است،پستهشورونشمةکوررادرطلبمردن،بهازگوشبه
مدعیانشرایعمنسوخسپردن.بدانوفقکاهللفیعبادت

الدالرکهطلسمدیپلماسیپولاستومفتاحپول،نزول.«
ازموالنارضازولبیاکهازســودائیانوشــوریدگاناینطریقت
اســتوســالهادرهندوتایلنــدوهنــگکنگواســتانبول،
انواعریاضــاتمتحملشــده،تابــهمقــاممحووفنارســیده
است،پرسیدمکهدیپلماسیچهباشــد؟درجوابمن،این

مرقومهعنایتفرمود:هوالدالر
هربرتعزیــز!تــوراکــهازالغــریروحدربدننیســتبــااین
معانــیچهکار؟دیپلماســیکســیرابــهکارآیدکــهکشقطر
شــکمیباشــدوریــشوپشــمخــمانــدرخمــی،دیپلماســی
حکمــتمعنویاســت،دانــیکهدیپلماســیمرکباســتاز
دیپلموماســتکــهعــوامآنرا»مــاس«میگوینــد.»دیپل«
بــهیونانــی»دیپــو«بــهســریانیو»دپ«و»دو«و»دوه«بــه
سانســکریتو»دوک«و»هــوک«،بــهبابلــیو»حــوک«و
»حوکــم«،بهفینیقــیو»حکــم«بهعبــریوعربــیبرابرندو
همریشــه.»مــس«و»مــوس«بــهفارســیکیانیبــا»موت«
و»مــون«عیالمــیبرابرندوهردوازریشــه»معــون«و»معن«
قطبیهســتندکهپسازورودبهســریانیبهصــورت»مانو«
و»معانــو«درآمــدهودرزبانهــایســامیبهشــکل»معنو«و
»معنــا«مصطلــحشــدهاند.بهجــایپرســشازدیپلماســی،

شکمیفراهمکنکهحکماگفتهاند:
کاربیرودهپیشمینرود/ایپسررودهایفراهمکن
رودهچونپرزبادنخوتشد/شکمتودهایفراهمکن

گردناندرشکمچوگشتنهان
ریشپروردهایفراهمکن

ای جوانمرد، از 
این نمط، سالکان 

واصل و کامالن 
مکمل در باب 

دیپلماسی بسیار 
گفته اند، این 

بنده که خواجه 
هربرت باشم به 
یاد دارم که یکی 
ین  کابر متأخر از ا

می فرمود: »هرچه 
حکمای سلف 
گفته اند، تره ات 

است و دالر 
قمقمة آب حیات 
است، پسته شور 
و نشمة کور را در 
طلب مردن، به از 
گوش به مدعیان 

شرایع منسوخ 
سپردن. بدان 

وفقک اهلل فی 
عبادت الدالر که 
طلسم دیپلماسی 

پول است و مفتاح 
پول، نزول
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واقعًا آیا هوا آلوده است؟
مغرضانگفتنددرتهرانهواآلودهاست

پرسشمایناست:آقایان!کجاآلودهاست؟
باچهروییبرهوایپاکتهمتمیزنید؟
ذهنتانایمغرضانآخرچراآلودهاست؟

اینهوایپاکراآلودهکردهشایعات
اینفضاازاتهاموافتراآلودهاست

یکزمانگفتیدازخودروکهاستانداردنیست
یکزمانگفتیداینبنزینماآلودهاست

بعدچوندلهامهیاوفضاآمادهبود
ادعاکردیدبرخیدستهاآلودهاست

اینتریبونغالبًاحرفحسابیداشته
اینتریبونگرچهباپرتوپالآلودهاست

اینیکییکسیستمصوتیندارد،درعوض
آنیکیکلفضاراباصداآلودهاست
وقتیآنموجودزندهبازگرددازفضا

میتوانپرسیدازاو:آیافضاآلودهاست؟
رازهایخویشرابابادهمبایدنگفت

چونکهدراینروزهابادصباآلودهاست
کیم،ما عدهایگفتندتنهامافقطپا

بعدهامعلومشدکیتاکجاآلودهاست
یکنفرهمفیلمسازیکردوپولیزدبهجیب

بعدازآنهممدعیشد:سینماآلودهاست
ادعایگندهیکعدههماینگونهبود:

هرکههرجاهست،یاباماست،یاآلودهاست
»هرکسیباماستپاکاست«آهازاینادعا
هرکسی»بیماست«بودازابتداآلودهاست

هرکسیباماست،کارشماستمالیمیشود
کارداردسالهاباماستتاآلودهاست

»پرسشیدارمزدانشمندمجلسبازپرس«
واقعًااینروزهاآیاهواآلودهاست؟

اســماعیلامینــیمتولــد
1342طنزپردازیاســت
و مینویســد طنــز جــد بــه کــه
میگویدطنزصرفابرایســرگرمی
نیست.اوکهاصالتًااهلخلخال
استعضوتحریریهگلآقابودهو
سرایششعرراازنوجوانیآغازکردوبهدوزبانفارسیوترکی
شعرمیسراید.امینیپژوهشهایارزشمندیدرزمینهطنز
انجامدادهماننــدپایاننامــهاشدردورهکارشناســی
ارشــد؛موضوعآن»طنزدرمثنوی«استکهبعدها
آنرابــهصورتکتابــیبانامخندمینترافســانه
)جلوههایطنزدرمثنویمعنوی(منتشرکرد.
لبخندســعدیدیگرکتابیدراینزمینهاست.
درحوزهطنزمنبعکماســتوامینیبرایچنین
پژوهشهاییزمــانصرفمیکندوآثــاریکهدر

اینزمینهداردبسیارارزندههستند.

ک  با چه رویی بر هوای پا
تهمت می زنید؟
دكتر اسماعیل امینی
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     دکتر بازی
خاکایرانیکسرازدکترپراست

هرکهدکترنیست،نانشآجراست
ملکایرانسرزمیندکتران
اینقدردکترنباشددرجهان

شهردکتر،کوچهدکتر،باغدک!
کبکدکتر،فنچدکتر،زاغدک!

عابرانهرخیاباندکترند
دانههایبرفوباراندکترند

هموزیران،هممدیراندکترند
بیشترازنصفایراندکترند

هرکهپستیدارداینجادکتراست
دیپلمرّدیاست،امادکتراست
هرکهشدمحبوبازمابهتران

دکتراست هرکهشدمنسوبباال
هرکهردشدازدردانشکده

یاگرفتهدکتری،یادکتراست
شعرنومدیوندکترهابود

توندانستیکهنیمادکتراست؟
شاعرتیتراژهاماندکتراست
مجریاخبارسیمادکتراست
آنکهمثلآفتابنیمهشب

سرزدازصندوقآرادکتراست
اینهمهآدمکهدرعالمنبود
آدمیکمبودودکترکمنبود

مننگویم،شاعرانفرمودهاند
رخشورستمهردودکتربودهاند
گرچهباشدقصههاپشتسرش

دکتریدارندمألوخرش
شاعرانازرودکیتاعنصری

بیگماندارندهریکدکتری
عارفشوریدهدکترمولوی

نامپایاننامهاومثنوی
حافظوسعدیوخواجودکترند

سروقدانلبجودکترند
وحشیواهلیوصائبدکترند
تاجرودهقانوکاسبدکترند

بحثهایجعلمدرکنانبریاست
بهترینسرگرمیمادکتریاست
عدهایمشغولدکترسازیاند

عدهایسرگرمدکتربازیاند

     اسب ها و خرها
اسبهادرابتداخربودهاند
بلکهازخرنیزخرتربودهاند

اسبهاخرهایپرروبودهاند
اهلغوغاوهیاهوبودهاند

اسبهاکهقوموخویشقاطرند
اهلتبلیغاتوعکسوپوسترند

آدمیوقتیکهپررومیشود،
گاهاسبوگاهیابومیشود

اسبکتشلوارپوشیداسبشد
بافرودستاننجوشیداسبشد
اسبازنسکافهنوشیاسبشد

بااداوشیکپوشیاسبشد
اسبشیروقهوهمینوشدخر،آب

کارخرازسربهزیریشدخراب
سربهزیریشدبالیجانخر

ایپسر!ازسربهزیریکنحذر
خر،تواضعمیکندپسابلهاست
دستشازمیزریاستکوتهاست

اسبشهرتیافت،بارخویشبست
خربهگمنامیدلیخوشکردهاست

ایخر،ایراویاولشخصمن!
بازهمعرعرکنوجفتکبزن

ایخر،ایدانایکلباربر!
سمبلمردانگیازهرنظر

ایخر،ایافسانهسیالذهن
عرعرتفریادبغضکالذهن

جانفدایتاروپودعرعرت
زیروبم،اوجوفرودعرعرت
خرخیاالتیشدوعرعرنمود

خر،خیاالتینمیشدخرنبود
جفتکیزد،شادشد،خندیدخر

دیگرازاسباننمیترسیدخر
دیداسبانانتخابشکردهاند
داخلآدمحسابشکردهاند

شایداوهمچندروزیاسبشد
صاحبعنوانوکاروکسبشد

خّرموجفتکزنانوشادخر
یکدوگامیرفتوراهافتادخر

خّرموخندانخرازدوراننو
نعلنو،افسارنو،پاالننو

اسبشدخر،اسب،شدبربادخر
یکدوگامیرفتوراهافتادخر
تابگیردسهمخودازپولنفت

خربرفتوخربرفتوخربرفت…

ضیافت های افطاری اداری
رسیدهروزهایروزهداری

بهتابستاِنگرمیچونبخاری
خداراشکر،نانیهستوجانی
کهگرددصرفدرطاعاِتباری

دراینماهیکهنفسافتاددربند
دراینماهیکهشیطانشدفراری
دراینماهیکهپاییزشکمهاست

دچاربرگریزان،شادخواری
هواینفس،چونخرماندهدرِگل

هوایروح،درچابکسواری
ضیافتدادهخالقبهرمخلوق

بهلطفورحمتوامیدواری
کنونکهسفرهاتسرشارنوراست،

خداراشکروضعتوپداری
نمیشدسفرهاتباشدشبیِه
ضیافتهایافطاِراداری؟

ضیافتدرهتلهایمجلل
وجمعیعاشقخدمتگزاری

فقطازبابتانجامتکلیف
کنارمیزهابابیقراری

چهافطاری!کهصاحبمنصبانرا
کندمشغولخودیکشیفتکاری

ازاینسوبرهبریانومیگو
غسوخاری ازآنسوجوجهومر

ولیدلخواهمااینچیزهانیست
نداریمانتظارمفتخواری

خدایا!حالماراکندگرگون
ازایناحوالسختوسردوتاری

کرمکناعتباروآبرویی
چهغمگرنیستکارتاعتباری؟

عنایاتتوباشد،گونباشد
پساندازریالیودالری

خدایا!بیشازایندیگرچهگوییم؟
خبرازحالوروزماکهداری

     در مضرات مدرسه و علم
چونمدرسههابیشترازحدنیازند،
تعطیلشودمدرسهتابانکبسازند

تعطیلشودمدرسهتابچهمردم
ایمنبشودازخطرمدرکدیپلم

تاوارهدازنکبتعلموگچوتخته
مأنوسشودنسلجوانباچکوسفته
آنروزکهشدمدرسهکم،بانکفراوان

شدنسلجوانراهیبازاروخیابان
آزادشدازمحبستعلیموتعلم

ازنمرهوکنکوروگرفتاریدیپلم
درکوچهوبازارپسازیکدوسههفته

کیفششدهانباردالروچکوسفته
کیفیکهدرآندفتروخودکاروکتاباست

آویختهازهرکهشود،بارعذاباست
کیفیکهبهجزمدرسهوخانهنرفته

کیفیکهشبیدرهتلیشیکنخفته
وقتیکهپرپولشود،ِکیفکندکیف

بیدردسرمدرسهونمرهوتکلیف
دررونقبازاربهدانشچهنیازی؟

تابانکوپاساژهست،چرامدرسهسازی؟
اینشهرپرازبانکوپاساژاست،چهعالی

بازارپرازجمعیتومدرسهخالی
مااهلسخنرانیومردانشعاریم
درساختنمدرسههاپولنداریم

منمعتقدمبانکوپاساژراهنجاتاست
چونبانکوپاساژ،منشأخیروبرکاتاست

تاتوسناینتوسعهبابادبتازد
ویرانهکندمدرسهرا،بانکبسازد

بیدارشواینسلجوان!نوردودیده!
ازمدرسههاهیچکسیخیرندیده

ایوایبرآنکسکهسرشتویکتاباست
پروندهآیندهاونقشبرآباست

هشدارازهرچهکتاباست،بپرهیز
گاهیوتحقیقوادب،نیز ازدانشوآ
داللشو!ایناستفقطراهسعادت
باجیبپرازپولزکسبیممبادت

باجیبپرازپول،توساالرجهانی
گرهیچنخوانیوندانی غمنیستا
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پدردرحالیکهجفتچشــمهایشازکاســهبیرونزدهبود:
چی؟!بچــهخاکسرشــارازاورانیومبرســرت،منهمســن
توبودمپایمراجلویپدرمدرازنمیکــردماونوقتتوییکه
دهنتبویشــیرکائوئــومیدهدرفتــهاینامزدکــردهای؟
درحرکتــیانتحــاریکمربندخــودرابرداشــتودرحالیکه
بهســمتمنمیآمدافــزود:مایکبــاردرزندگیمــاننامزد
کردیمچــهآبدوغخیاریخوردیمکهتــومیخواهینوش
جانکنــی؟!مادربــاشــنیدناینحــرفقیــدســریالرازدو
ماهیتابهرابرداشتوگفت:چهغلطها؟!منبهخاطرشما

آنخواستگارخلبانمراردکردمآنوقتتو…؟!
مادربــاماهیتابــهدنبالپــدروپدرهــمدرتعقیبمــنادامه
کپشتواریاهموناسلوموشن ماجرارابهصورتحرکتال

خودمونپیمیگیریم.
هرکســیتوزندگیشالگوییدارهکهخیاطروزگاربراســاس
اینالگوسرنوشــتشروبهزندگــیاشوصلهپینــهمیکنه،
البتهگاهیاوقــاتهمروفومیکنــه،مثاًلالگــویداییمن
انیشتینبودکهآخرشمعلمحقالتدریسیشدوراهمرحوم
مغفــورانیشــتینرودنبــالکــردیــاعمــومشــادروانیــوری
گاریــن،فضانــوردروســیروبــهعنــوانالگــوشانتخــاب گا
کنونبــاپرایدشبهشــغلشــریفراننده کردهبودکههــما
آژانســیمشــغولهکهبهکمککســبهواهــلمحلایــنماه
آخریــنقســطپرایــدشروپرداخــتکــرد.یــاهمیــنبابای
منکــهالگویشدیگــوآرمانــدومارادونابــودکــهازهمینرو
راهایشونروپیمودورانندهخاورشــدنروبهعنوانشغلو
ســلطانجادههاروبهعنوانلقببرگزید.اماماهگذشتهدر
تصادفرانندگیدیســکودیویدیکمرشخشافتاد
ودچاراشکالشدتاباخونهنشــینشدنبعنوانکارشناس
مســائلخــاورایــندوروبــرابــهتحلیــلمســائلروزدنیــا
بپــردازه.باباهمالگــویمنــهوتصمیمگرفتــمدرچندمین
دورهانتخابــاتدانــشآمــوزینامزدبشــم.ببخشــیدمثل
اینکهپدرممیخوادیــهچیزیبگهجانمبابــا:بچهواریس

گرفتیمازبسثابتموندیمدورتندبذار.
یکمسیاهوکبودشدمولیبهخیرگذشــت.باباهمکلهاش
مثلبادمجــونبادکــردهودارهاخبــارمیبینــه،مامانهم
قانونی درحــالخوندنرمــانزردمایلبــهصورتیه.اصــواًل
کمه تحتعنوانقانونپایستگیشبکهخبردرخونهماحا
کــهبــراســاساونشــبکههایتلویزیــونبــهخــودیخــود
نهعــوضمیشــنونــهتغییــرمیکنــنبلکــهبــهصالحدید
بابااخبارســایرشــبکههاجــایخودشــونروبهشــبکهخبر
میدن.تحتهرشــرایطیچشــمبابابررویهیــچاخباری
پوشــیدهنیســتوهمهخبرهــادرتیــررسچشــمایتیزبین
بــههیــچاخبــارینــهنمیگــهچــهاخبــار ایشــونه.اصــواًل

ناشنوایانچهاخبارانگلیسیزبانان.
پــدرممیگویــد:بلــهدیگــهاینجوریاســت.البتهایــنقانون

زمانیاجرامیشهکهمامانسریالترکیهاینگاهنکنه.
پیــازداغــشروزیادنکــنبچه پــدرممیافزایــد:خــبحــاال

نامزدیاتروقبولنمیکنما؟مامخلصباباهمهستیم.

شــنیدینمیگنشــانسفقطیکبارمیــسکالمــیزنــه؟اولصبحبودکهقاســمی
میسکالزدوباعثشــدغدهاحســاسمســئولیتمندردبگیرهومنمجبورشدم
تصمیمیاتخــاذکنمکهبهصــالحهمهاســت.االنلنگظهرهومــنمیرمخونهتــااینخبر
خوشــحالکنندهروبــهپدرومــادرمبــدم.پــدرمروزنامــه»آوازخــوشسیاســت«میخونهو
گوشــهمبلعینگوجهدرمعرضآفتابوارفتهومادرهمتکرارقسمت129سریالترکیهای
میبینهوباشــخصیتاصلیفیلمهمزادپنداریمیکنه.نهســالمونهعلیک،دروضعیتی

کهنیشمتابناگوشبازبودگفتم:یهخبرخوشحالکننده،منامروزنامزدشدم.

دوران خوش نامزدی
سید ابوالفضل طاهری 
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پدردرانتها:قربونپسرگلمبرمنامزدیاتهممبارکباشه.

     رقیب های انتخاباتی
پشــتبهتختــهســیاهوروبههمکالســیهاایســتادهوانشــا
میخوانــم:درجوامــعپیشــرفته،بهمنظــوردســتزدنبه
انتخابخوب،اولدستهایشــانراشســتهسپسخشک

میکنندتابدینگونهدستبهانتخابیشایستهبزنند…
ایــننطــقعلنــیپیــشاززنــگانشــایماســتکــهظاهــرًا
میخونــمامــادرحقیقــتچیــزیجــزنشــوندادنتوانایی
ســخنرانیودانــشودرایتخــودوایضــًاتبلیغاتنیســت.
گــهمعلــمبفهمــهپوســتازســرممیکنــهولــیمعلــمبــا آ
گوشــیاشبازیمیکنهوتوجهیبهمننداره،بازیکهنه
برایگروهتلگرامیمعلمانحقالتدریســیمطالبآموزنده
این باعنوانغلطدانشآموزانمیفرســته.همکارانحاال
ســؤالرادریابید:اســکندرمقدونیکهبودوچهکرد؟جواب

باجناقهمسایهمونهکههفتهپیشرفتمالزی…
انتخاباتشــورایدانشآمــوزینزدیکــهوبهطــورطبیعی
کالس کالستحــتتأثیــرایــننزدیکــیملتهبــه، فضــای
ماچیدمــانعجیبــیدارهکــهجــادارهتکتــکردیفهارو
بررســیکنیــم.خــببریــمردیــفاولکالس؛اینجــامحــل
تجمعخرخونهاســت.چشــمهاعینکی،خندههازورکی،
کــی،ازایــنردیــفکســیقصــدنامــزد قیافههــاعیــنزیرخا

شدنندارهوهمهمیخوانادامهتحصیلبدن.
وامــاردیــفدومکههمیشــهبــاخودشــونتوپپالســتیکی
حمــلمیکنــن،دراینردیــفمحفلانــسبــاگلکوچیک
درحالبرگزاریــه،آنالیزتیــموحیدینا)حریــف(وعللباخت
دربــازیرفــتودالیللــزوموجــودهافبکدفاعــیدرحفظ
کلهدفاعیازاعــمموضوعاتایــنمحفلــه.ازاینردیف شــا
نیماملقببهنیمارتیردروازهنامزدشده،هرچندمحبوبیت

زیادیدارهاماحریفجدیبرایمنمحسوبنمیشه.

میخــوره چشــم بــه ســوم ردیــف در کــه چیــزی اولیــن
کتابهــایکامــاًلغیردرســیهکــهکارکــرددکــوریداره.لب
ولوچــهپفکــی،پــالسجلوبســاطنوشــمکی،همهشــاخاما
پزهاشونالکی.اینجانشستبررســیوتحلیلنقشبازی
اســمفامیلدرشــکلگیریبنیــانخانــوادهبرگزارمیشــهاز
ایــنردیفهــمرقیــبقدرتمنــدمــنمنوچهــرنامزدشــدهو

وعدهانتخاباتیاشهمبرکناریمعلمه.
معلــمکــهازقــرارمعلــومگــوشوایســادهمیگویــد:منوچهر
گفتهاینــو؟منوچهــربهســیبیلبابــاشخندیدهبخــوادمنو
گاهکهنخواســته برکنــارکنهبلهخــودماززبــونیکمقــامآ
کــرد:مقــام نامــشفــاشبشــهشــنیدم.ویخاطرنشــان
گاهسیرترشــیخوردهباتــودیگــهنبینمبهشــایعاتدامن آ

بزنیها،درضمنفضولمخودتی؟
باعرضپوزشازجنابمعلمبهسراغردیفچهارممیریم.

اینجاهــمردیــفماســت،اونمجــایخالــیمنهکــهنبودم
حسابیاحساسمیشه،ِاِاِاقاســمی!توکیاومدیجایمنو
پرکردی؟ازاینردیففقطمنوقاســمینامزدشدیمالبته

داریمرویقاسمیکارمیکنیمبهنفعمنکناربکشه.
نوبتیهــمباشــهنوبتردیــفآخــریاهمــونقلیونســرای
کی،چنــدنفر دانــشآمــوزیخودمونــه،همــهبــامــراموخا
کبــرپاشــواز پولکــی،مابقــیعیــاشوتنبکــی.اینجــاهــما
گلیمــشنــهازکفــشبیــرونگذاشــتهوبــویجورابــشکل
ردیفتحتالشعاعقراردادهوغالمغالمیرقیبسرسخت
مــنبــاشــعارانتخاباتــیغلغلــیدرحــالتدویــنوتصحیح
اساسنامهقهوهخانهسنتیتهکالسهتاباافزودنتبصرهای
کبــررونقــرهداغکنهتا بازدارنــدهدرکنــارجریمــهســنگین،ا

درسعبرتیبرایسایرینباشه.
معلمخطــاببهمــنمیگویــد:خبانشــاتتمومشــد؟نه
هنــوزدوخــطهــمنخونــدم.ایشــانابتــداتعجــبنمــودو
ســپساضافهکرد:پسچیهسهساعتداســتانمیبافی؟
زودبــاشانشــاتوبخــونکاروزندگــیداریــم.اصــاًلموضوع
انشــاتچیبود؟اندرفوایددســتزدنبهانتخابدرست.
کــهویافــزود:هــا…آفریــنبخــونبخــونهمــانطــورکه

پیشترذکرنمودیمدرجوامعپیشرفته…

     البی انتخاباتی
کیازاینبودکهقاســمیخیــالکنارهگیری گمانزنیهاحا
کرهپــاپیش نــدارهازهمیــنرودلبــهدریــازدموبــرایمذا
گذاشــتم.بهنزدیکیمحلقرارکهحوالیبوفهبودرسیدم.
بچههــادرحــالخریــدبودنــد.عنصــرخــودفروختــهای
هــمرویدیوارنوشــتهبــودرأیمــامنوچهــر،پیــشرفتمو
روینیمکتــینشســتمکــهرویآننوشــتهبودمحــلالبی
قاســمیوفریبــرزیلطفــًابعــدًاایجــادمزاحمــتکنیــدروی
میزســاعتیشبیهســاعتشــطرنجگذاشــتهبودندکهوقت
گانهمحاسبهشود.قاســمیغیرمنتظرهوعین هرکسجدا
جنظاهرشــد.بعدازســالمواحوالپرســیوبمیریقاسمیو
ضهرهترکمکردیســراغیازاصلمطلبجویاشدم.گفتم:

قاسمیچند؟
قاســمیعینجوجهازتخمدرآمدهمرانگاهکردکهافزودم:
چندتاساندویچحســابکنمپاتوازموکتمابکشیبیرون؟
قاســمیدســتیبهمحلرویشســیبیلکشــیدوپاســخداد:
قدیماپاروازگلیممیکشــیدنبیرون؟منهمدیدمفرصت
راصحبتپینگپونگیمغتنمشمردموبهدماغعقابیاش
خیرهشــدموگفتم:خــودتداریمیگیقدیما،گذشــتهها
دیگهگذشتهاشکدرچشمانقاسمیجمعشدوگفت:آره
دیگهگذشتههاگذشتهدوسالآزگارهمنیمکتیبودیممنو
هنوزنشناختیآخهمنومیخوایباپولبخریایروزگار…
الاقلمیگفتیعضویتدراتحادیهمبســرانبابرافروختگی
فرمــودم:دیگــهداریکــملطفــیمیکنــیکاًلچهــارتــادونه
رأیکهبیشــترنداریاینمطالباتســنگیندیگهچیه؟که

کرهباشکستمواجهشد. مذا

اولین چیزی که 
در ردیف سوم به 

چشم می خوره 
کتاب های کاماًل 

غیر درسیه که 
کارکرد دکوری داره. 
لب و لوچه پفکی، 
پالس جلو بساط 

نوشمکی، همه 
شاخ اما پزهاشون 

الکی. اینجا 
نشست بررسی 
و تحلیل نقش 

بازی اسم فامیل 
در شکل گیری 
بنیان خانواده 

برگزار می شه از 
این ردیف هم 
رقیب قدرتمند 

من منوچهر نامزد 
شده و وعده 

انتخاباتی اش هم 
برکناری معلمه
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     شاه کلید
وامیشودبهعادتمعمولباکلید

هرقفلودر،بهدستشماهستتاکلید
درهابدونشک،همگیبازمیشوند

درقفلشانفروبرودهرکجا،کلید
دررابرایبازشدنآفریدهاند

امابهشرطآنکهُبَودباشماکلید
وقتیکهقفلبازشودبافشاردست
یعنیکهقفلواشدهامانهباکلید!

ازاتفاقهایدروناتاقها
داردهزارخاطرهوماجرا،کلید

درهاهمیشهمسئلهدارندجالباست!
ازراهقفلرابطهدارندباکلید

هرگزگشودندربستهگناهنیست
وقتیکهآفریدهبرایشخداکلید

تابوده،بودهیکتنهمشکلتراش،قفل
تابوده،بودهیکسرهمشکلگشا٬کلید

قفلیکهفکربازشدننیستدرسرش
توهیبسازبراشازطال،کلید حاال

گرنخوردبهدر،یاکهسختخورد گاهیا
بایدکهاندکیبشودجابهجا،کلید

زیرابههیچدردپسازآننمیخورد
قفلیکهرفتهداخلآن،رابهرا،کلید

گاهیکهدربهسعیخودشبازمیشود
یعنیکهاحتیاجنداردبهما،کلید

اینیکسفارشاست،کهحتمًاعملکنید!
کلید کهمثلبندهاسیرمشا حاال
آدمبرایکارمهم،گاهالزماست
ازرویهرکلیدبسازددوتاکلید

منخانهامنمونهیکجایساکتاست
حتیدرونقفلش،نداردصدا،کلید

هرگزیکیبهقفلدرمانمیخورد
گربهرویزمینازهوا٬کلید باردا

اینرازخلقتاستکهجفتاستهرچههست
یعنیبدونقفلنداردبقا٬کلید

گرنبودبهقفلاحتیاجخلق آریا

از یکــی او اســت. قــم شــهر در متولــد1338 فیــض ناصــر
تأثیرگذارترینطنزســرایانمعاصراســت؛شــاعریکــهبرخیاز
کتابهایــشماننــد»فیــضبــوک«و»ُاملتهــایدســتهدار«درصــدر
کتابهایُپرفروشادبیاتطنزجایدارد.فیضآثاریرااززبانترکی
استانبولیبهفارسیترجمهکردهاست.اوهمراهباشهرامشکیبایکیاز
دوداوربرنامهتلویزیونی»قندپهلو«است.فیضهمچنینترانههایی

نیزسرودهاستکهبرخیازآنهااجراشدهاند.

دائمًا دل نگرانم
نکند برگردی!
ناصر فیض

     ساقی نامه
سهممارابدهازآبحیاتایساقی
کشتمارانمکآبقناتایساقی

گفتهبودیکهفقطباتوبیامیزموبس!
پسبفرماکهکنمباهمهکاتایساقی

بسکهبرسینهزدمسنگتورادرهمهعمر
شدهاممظهررمیجمراتایساقی

بردلمبارگناهیاستبهسنگینیکوه
باچهروییبرومرویصراطایساقی!

برمنازخطفرودینهفراترمپسند!
سیئاتمشدهبیشازحسناتایساقی!

مفتیوشیخوعسسخوبپیکارهماند!
چشمبددورزجمعحضراتایساقی

شاهدومطربومیجملهمهیاستولی
دارداینهرسهبرایمخطراتایساقی

حافیــظ مطلبــی بوگــوزل قوجالدیــم پیــس
بویوروب

منیمیخانهایچندهنچولهاتایساقی
تاکهباجوهرمیرفعخماریبکنم

ُخمبیاورکهمرانیستدواتایساقی
بنشینبرسرجایخودوکمعشوهبریز
کهبعیداستزتواینحرکاتایساقی!
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کیمیشدنداینهمهدرگیرباکلید
ازقفلکهنهمیشودآموختعشقرا

آسانزقفلکهنهنگرددجدا،کلید
هرگزجدانمیکندآنقفلرازخویش

وقتیچشیدهمزهیکقفلراکلید
هرقفلباکلیدخودشبازمیشود
داردبدونشکهمٔهقفلهاکلید

مشکلگشودناستوگرهبازکردناست
کارشهمیشههستدراینراستاکلید
گاهینگاهکنبهسراپایقفلخویش

هرگزمکنبهداخلآنبیهواکلید
وقتیکهقفلمسئلهدارد،درستنیست

بردندرونمسئلهتاانتها،کلید
یا،نه!کلیدمسئلهدارد،بدونشک
ازجاتکاننمیدهدآنقفلراکلید
وقتیکلیدمیشکنددردرونقفل

کلید! ازدربلندمیشودآوازوا
بااینشکستناستکهیکبارهمیکند

درراهقفلجانخودشرافدا،کلید
غیرازدرونقفلخودشمنشنیدهام!

باورکنید،هیچنداردصفاکلید
دلمیزندبهورطهدریایقفلها
وقتیکهیککلیدشودناخداکلید
یاربروامدارکهبیگانگانکنند،
هرگزبهقفلماموطنآشنا،کلید!

روزیگرهزکاردلشبازمیشود
قفلیکهمیکندهمهشبذکریاکلید!
بیشککلیدهستشریکگناهقفل

وقتیمسلماستبرایشخطا،کلید
ازقفل،باکلید،درستاستفادهکن
کارینکنبهجانتوگرددبال،کلید

یکعمرمیتوانسخنازقفلیارگفت
پسدرمیاناینهمهمضمونچراکلید!؟

گفتمخدانکردهنیفتدتزلزلی
درذهنآنکسیکهنیفتادهجا،کلید

مفهومپشتپردهآنراشکافتم
چونازکلیدذهنتوفرقاستتا،کلید

تاواکنمطلسممضامینبکررا
کردمردیفشعرخودازابتدا،کلید

باداهمیشهبابفتوحشگشادهتر
صدمرحباکلیدوهزارانزهاکلید!
گربهدرگهاوروبیاورند صدقفلا

تاصبحمیدهدهمهشانراشفا،کلید
یکلحظههمندیدمتازقفلخودجدا

ایمظهررفافتومهرووفا،کلید!
افسوسبستهماندونشدباز،گرچهمن

کردممیانقفلمضامینبسا،کلید
یکدلبهسینهدارمویکشهردلستان

کلید! یاربعنایتیکنوبفرست،شا

     کارهای مشترک من و حافظ و...! 
تابهدامنننشیندزنسیمتگردی

دائمًادلنگرانمنکندبرگردی!

بهآبروشنمیعارفیطهارتکرد
ورفتهرفتهبهاینکارزشتعادتکرد!

برقیازمنزللیلیبدرخشیدسحر
لیلیآمددمدر،گفت:بیابرقآمد!

آمدازپردهبهمجلسعرقشپاککنید
تانگویندحریفانکهچراخیسآمد!

سالهادلطلبجامجمازمامیکرد!
بیخبربودکهمامشترککیهانیم

مشکلخویشبرپیرمغانبردمدوش
گفت:دنیاشدهازمشکلپر،اینهمروش!

مادرپیالهعکسرخیاردیدهایم
امانهفرتوفرت!کهیکباردیدهایم!

تورازکنگرهعرشمیزنندسفیر!
چرابهکنگرهشعرمیرویشاعر؟!

گرشدمرفتگربهانهمگیر
خاکراهتورفتنمهوساست!

درآستینمرقعپیالهکنپنهان
کهچوبوغیرهدرآنناگهانفرونکنند

اگرآنترکشیرازیبهدستآرددلمارا
بهدستشمیدهمکاریکهبارآخرشباشد!

پیرهنچاکوغزلخوانوصراحیدردست
آنقدرعربدهزدآبرویمارابرد!

وفامجویزدشمنکهپرتویندهد
چراغموشیدشمنکنارلیزردوست

چهخوشصیددلمکردی
بنازمچشممستترا

ولیازرویپایمخواهشًابرداردستترا!

من،شعرفقطگفتهامازبادهوافسوس!
گلدربرومیدرکفدیویدبکاماست

منبیچارههمازاهلسالمتبودم
بسکهرفتمبهچکاپاینهمهبیمارشدم

بازارشوقگرمشدآنسروقدکجاست؟
تازیرسایهاشبنشینمخنکشوم

داشتمدلقیوصدعیبمرامیپوشید
کیستدلقیبدهدبازبهاقساطمرا؟!

فکرکننانبشودبازیکیششتومان
مابدانمقصدعالینتوانیمرسید!

صوفیانواستدندازگرومیهمهرخت
بندهازشرمشدمپشتدرختیپنهان!

سحرمدولتبیداربهبالینآمد
گفتبرخیزکهمعشوقتوازچینآمد!

عجیبواقعهایوغریبحادثهای
کهبرقخانهبندهنرفتهبازآمد!

غالمهمتآنمکهزیرچرخکبود
اگرچهلهشوداماشکایتینکند!

عاشقانرابرسرخودحکمنیست
ورنهفکرچتردربارانکنند!

میشودآخرگرانیریشهکن
دلبرانگرنازراارزانکنند

کلنگتوسعهبوسیدتربتقمرا
کسیمقیمحریمحرمنخواهدماند!

جمیلهایستعروسجهانولیمگذار!
کهاینزمانحرکتهایاوشودموزون

دامنیگرچاکشددرعالمرندیچهباک
رندبایدچیزدیگررانگهداریکند!

بههرکهمینگریکردهاقتدابهیزید
مگرنسیممروتدراینهوانوزید!؟

توراکهحسنخدادادهاستوحجلهبخت
چرابهمهریهکردیشرایطتراسخت؟!

چمنخوشاستوهوادلکشاست
ومیبیغش

مرافقطنگرانیزگشتارشاداست!

سایراعضایخودراامتحانکردی،کنون
جامهایدرنیکنامینیزمیبایددرید!
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     نزاکت دیپلماسی 
فرانســوامیتــرانتبریــکبهآقــایرجایــیگفتکــه»رئیس
جمهورشــدیدمبــارکبــاد«،یکچنیــنچیزی.ایــنچیزها
راآقــایرجاییهمیشــهمیگفــتکهآقــایصابــری،]تو[در
مدرســهمعلمانشــاءبودی،منمعلمریاضی؛منطقبامن،
ایناحساســاتیاســتتواینرابنویس.خیلیازاینمتنها
استکهمننوشتهام.همیناخیرًاهمکهدرموردهفتمتیر
نوشتهاماشــارهکردهامبهآنبیانیههیأتدولتکهساعت
7صبحازرادیوپخششدوامامازآنجاشنیدهبودنداماقباًل
ازیکرادیوخارجیایشــانشــنیدهبودندوآقــایخامنهای
هــمکــهدربیمارســتانبودنــد،مــانمیدانســتیمچــهجــور
بایستیخبررابهایشاندادکهخودکشفخبرتوسطایشان
کهیکدســتیزدندبهپاســدارانخودشوخبــرراگرفتند.آن

داستانشیرینیاستکهبایدازخودشانبپرسید.
ما]بهمیتران[نوشتیمکهبلهشما]ازیکطرف[بهماتبریک
گفتــیوازآنطــرفپاریــسراکردهایدمرکزســقرضــدانقالب
)زمانــیبودکــهمنافقیــنآنجــابودنــد(.نمیدانمکســیکه
میخواســتاینرابهفرانســهترجمــهکندنفهمیــدیافهمید
وشــیطنتکرد.مــایک»ســقر«داریــمبهنــامجهنــم،اینرا
جهنمترجمهکرد.یــکجوریترجمهکردکــهانگار،پاریس
راجهنمضدانقالبخواهیــمکرد]یعنی[تهدیــدودخالتدر
گراینهمنبودهباشدمتنیکهمننوشتم ا امورداخلی.حاال
متــنغیــردیپلماتیکبــودیعنییکمتنــیبودکهکســیبه
شماگفتهاســت»تبریکعرضمیکنم«وشمانگفتیدغلط
کردهاید،گفتهاید»بروخودترابساز،خودترادرستکن.«

جالبایناســتکــهمنلیســانسعلومسیاســیهســتم،در
رژیمگذشتهدرامتحانسیاسیوزارتامورخارجهجزوچهل
نفراولقبولشــدم.جزوآنامــادرمصاحبهردشــدمکهاصاًل
]بهخاطر[رسالهپایانتحصیلامورسیاســیامدربارةتجزیه
وتحلیلفرمانحضــرتعلیبهمالکاشــتربــودکهخودش
آنجاکلــیحــرفداردولــیدررژیمســابقاصــاًلگوشبــهاین
حرفهانبــود.یکآدمیکهلیســانسعلومسیاســیاســتو
مثاًلادیبهمهستآمدهاستبهرئیسجمهوریکمملکت
کهبهرئیسجمهورخودشگفتهاستبهشماتبریکعرض
گرراســتمیگوییچــرانمیروی میکنم،گفتهاســتکهتوا
اخالقخودترادرســتکنی)خیلیبیادبانهاســت(امضاء:
محمدعلــیرجایی.ایــن]نامه[رفــت.یکمانــوریرویآن
مرکزســقروجهنمکردنــد]و[ایــنخیلیبــهضررماتمامشــد.
این،چیزینبود،اینرادشــمنســاختهبود،مااینرانگفته
بودیمکهآنجــاجهنماســتوجهنــمخواهیمکــرد.امااصل
قضیهاصــاًلباعــرفدیپلماتیــکنمیخواند.ازایــنطرفما
مشــتهامونرابلندکردیــممرگبــرامریکا،دیگــرمیگوییم
مرگبرفرانســهبرایاینکهمســعودرجویآنجاســتوغیره.
سال60یادتاناستچهمشکلیبااینهاداشتیمازآنترورها،
بلندشدیمهمهعصبانی،منهمعصبانیهستمهمصدابا

ملتهستم.خودامامازاینتندترمیگوید.
یکروزدفترمنشســتهبــودم،آقــایرجاییفشــاریکهروی
شانهمنداددیدمایدادبیداد،ماهمیناآلنبایدباهمدعوا
کنیم.نــگاهکردمرنگــشمثلگــچپریدهاســت.چیشــده؟

اولیندیــدارحضوریمنکــهمیتوانمیکخاطــرههماز
آنجــابگویــمزمانــیبــودکــهامــامتشــریفبردنــدقــم.ما
شــهریورآنســالرفتیمکهباامــامصحبــتکنیمکهیــکپیامی
ایشــانبدهد.آقایرجاییتماممدیرانکلشهرستانهاراهمراه
بــرد.منهــممدیــرکلســتادیدرآمــوزشوپــرورشبــودم.یک
خاطــرهشــیرینیدارم؛نشســتیمدرآناتــاق،همــانپتــویچهــار

خانهایکهدرتصاویردیدهمیشود.
گفتندحضرتامــامآمدومانــگاهکردیــموازالیدرعبایامــامرادیدیم.داشــتیممیآمدیم
توکوچــهکهمردمخیلیبهشــدتشــعارمیدادندکه»مالقــاتاختصاصیملغــیبایدگردد«
مردمزیرآفتابقم.آقایرجاییبرگشتبهطرفمردم،گفت:منبرایکارشمادارممیروم

دیگه،کهمردمصلواتفرستادند.گفتیمالحمدهلل.
امامآمدند،مابلندشدیم،دیدیمامامنیامد.ایدادبیداد،کهمنهمیشهمیگویمیکتودهانی
محکمیبهماامامزدیعنیاماممردمرانشانداد.امامچیشد؟آقایرجاییگفت:امامرفتاول
جوابآنمردمرابدهد.بعدتشــریفآوردند،دستشانرابوســیدیم،20-30نفربودیم.مناولین
بارخندهامامراآنجادیدم.وقتیحرفشــانراکهزدند،دوبارهبرگشتندورفتندطرفمردم،بامردم

خداحافظیکردند.
آقایرجایــیگفت:امــامعجبدرســیبهمــادادکــهیعنــیاصــلکارمردماندکهمــنیادم
استســیدزادهکهبعدًانمایندهکرمانشــاهدرمجلسشد،وقتیامامحرفشــانرازدندوبلند
شــدندایناحساســاتیشــد،رفتگرفتیکجوریشــانهامامرابهطرفخودشکشیدکه
مافکرکردیمدســتامامشکســتکههمهپریدندبهطرفســیدزادهکهتوپیرمردراکشتی.
مادیدیمامامخندیددستیبهسرورویشکشید،خیلیاشــتیاقداشت،منتهاآنجاماادب

کردیم.مندیگرمزاحمامامنشدمجزدوباردرمالقاتهایعمومی.
یکبارباآقــایرجاییرفتیمخدمتامــامویکباردرمعیــتآقا،آقایخامنــهایموقعیکه
رئیسجمهوربود،داستانشجالباستبهمنمیگفتمنمیرومچراتونمیآییجماران.
گربیایمجمارانمیخواهمآنجابنشــینمامامبــرایهمهمانطقبکند، منگفتمببینمنا
مناینجوریسیرابازامامنمیشومکهاینبرایمنخیلیخستهکنندهمیشوداصاًلدلم
گرمنامامرارودرروببینم،دستشانراببوسم میشکنداحساساتیهستم،شاعرمســلکم.ا
وبیایمبیرونبرایمنکافیاست.یکروزمندرحیاطرئیسجمهوریبودم)چونمشاور
آقابودم(کهحاجآقاانصاریرادیدم،آنمیدانرایکمرتبهدورزد،ماشــینجلوپامایستاد.
آقایخامنهایگفــت:بپرباال،منآمــدمباال.گفتم:کجــا؟گفت:میرویمخدمــتامام.من
دســتگیرهدرراگرفتمگفتم:منپیادهمیشــوم.شــمامیخواهیــدمنراببریدآنجــا،منهم
مثلمردمبنشــینم،اصاًلنمیآیم.گفت:نه.یکداســتاندیگریاســتکهرفتیمآنجاامام
سخنرانیکردندبعدآقایمیرسلیمازدورمنراصداکردکهرفتموفقطدستامامرابوسیدم

وآمدمبیرون.

حرفم را می زنم 
قا بخندد تا آ
كیومرث صابری فومنی)گل آقا(

خاطرات شیرین گل آقا از امام خمینی)ره(

آنچـه کـه در پـی می آیـد گزیـده ای از خاطـرات کیومـرث صابـری فومنـی )گل 
آقا( در باره امام خمینی)ره( اسـت که در هفدهمین مجموعه »یادها« توسـط 

مؤسسـه تنظیم و نشـر آثار حضرت امام خمینی)س( تنظیم و منتشـر شـده اسـت.  
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گفت:تــونمیدانــیچهکارکــردی؟گوشــیازمنامامکشــید
کهدرعمرمکسیاینجوربامنبرخوردنکردهبود.چیگفت
امام؟ســرچی؟خدایاچهخالفــیکردهایم؟ماتمــامدلمانبا
امام،تمــامدلمانباانقالب،چیشــده؟گفــت...راجعبهآن
اطالعیــهجــوابمیتــران.گفتم:آقــابــهمیتــرانمیگفتیکه
اینرابدترجمهکردهاندما»مرکزســقر«نوشــتیم.گفت:اصاًل
دعواایننبودهاســتکه،مــنهمفکرمیکردمهمیناســت
امامبهمنگفت:»یککســیبهتوگفتهاستتبریکعرض
میکنم،توبهعنوانیکمسلمانبایدبگوییمتشکرم.اصاًل
رئیسجمهورهمهیچ،توچهجوریمیزنیتودهانرئیس
جمهوریکمملکت.نخستوزیریکمملکت.چرا؟ادبمان
کجارفتهاســت.«گفت:هرچیمنفکرکردمدیدمخبامام
راستمیگوید.گفتم:هیچهمامامراستنمیگویدچیچی
راستمیگوید،امامخودشمیگویدمرگبرامریکا،خودش
مقابــلآنجــوری،ملــتزیــرســایهامــاماینجــوریبگوینــد
مرگبرفرانســه،امــامهیچینگویدمنبنویســمتوبنویســی

اینجوری،حتمًابایدپیشامامبروی.
باالخرهدراولیــنمالقات...آمــدایندفعهدیگرخوشــحال،
گفتــم:چیشــد؟گفت:خــدامــارافدایــیامــامبکندمــااصاًل
بایدخودمــانراباامــاممیزانبکنیــم.منرفتمبــهاوگفتم:
آقامشــاورفضولمــااینجــوریمیگویــد.گفت:هممشــاور
فضــولتــودرســتمیگوید،هــمتــودرســتمیگویــی.]اما[
کارشــماغلــطاســت.]ایــنحرفهــاراشــمامیگوییدچــراما
نگوییــم[پــسهماهنگــیدولــتبــارهبرکجاســتبــاملت
کجاست؟امامگفت:منیکآخوندهستم،اینجانشستهام
دارمحــرفمیزنمچــهکارههســتممن،مــنتوعالماســالم

برایمســلمانهابایــدحــرفبزنم،حــرفمیزنم.توپســت
سیاســیقبــولکــردی،تــورئیــسجمهــورمملکتــی،رئیس
جمهورمملکــتبایــدبــهحــرفسیاســیعمــلکنــددرعرف
سیاسیجوابمیشنویاماحقتوهینکهنداری،درحالی
گرکســیبهتوگفتتبریکعرضمیکنمهــرکسبوده کها
باشــد،توبایدبگوییمتشــکرم،تمام.دوســتتاستاضافه
میکنیبراشتعریفمیکنی؛نیســت،متشــکرمآقا.دیدیم
راســتمیگویــد،علــومسیاســیرامــاخواندیــم،ایــنبنــده
خداتــاقمبــودهاســتدرخانهاشبــود.تــاتبعیدبودهبــازدر
کثرراهشایــنبودهکهرفتــهمثاًلنجف خانهاشبــودهحدا
مرقدحضرتعلی)ع(دعاخواندهاستیاشــایداینراهمدر
قمبودهبهجهتازدحــاممردمبایدیکنیمهشــبمیرفته
کتدیپلماسیآن است.آنوقتاینجوردنیاراباعرفونزا
میشناسدکهمنعلومسیاســیخواندهنمیشناسم.گفتم:
آقــابهحضــرتعبــاسدســتهاباال،تســلیم.درســتاســت
ولــیبعدهاخیلیدرنوشــتههایمــنتأثیرگذاشــتیعنیهر
چهکهمینوشــتمنگاهمیکردمایــنکلمهیــااباالفضلامام
کــیمیزنددرگــوشما،چــهکاربکنیــمامامناراحتنشــود،
نهاینکهشــخصًاناراحتنشــودحاالشــخصًاناراحتنشــود

میرفتیمدستشراهمماچمیکردیمبهخاطرمصالحملی.


     اوزون برون و شطرنج
یکــیازصحبتهــایامــاماینبــودکــهمیگفتفقــه،فقه
جعفری،بعــدمیآمدراجــعبهماهــیاوزونبرونوشــطرنج
گردانخوبــشدرقم حــرفمــیزد،تــاآنجــاکــهیکــیازشــا
درمیآیــدکهآقــاامــامجعفــرصــادقآنجــوریگفتندشــما

امام به من گفت: 
یک کسی به تو 

یک  گفته است تبر
عرض می کنم، 

تو به عنوان یک 
مسلمان باید 

یی متشکرم.  بگو
اصاًل رئیس 

جمهور هم هیچ، 
تو چه جوری 

می زنی تو دهان 
رئیس جمهور یک 
مملکت. نخست 

یر یک مملکت.  وز
چرا؟ ادبمان کجا 

رفته است
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غ چه ݣݣکنیم؟ با تخم مر

غدراینروزهــا،بســیاریازمردمکه باتوجــهبهقیمتبــاالیتخممــر
بنــدهکمتریــنرادرکوچــهوخیابــانمالحظــهمیکننــد،ازایــنحقیــر
غچهکنیــم؟بخوریم؟نخوریم؟ روســیاهســؤالمینمایندکه:الیومباتخممر
یکدرمیانبخوریم؟برویمتویترک؟وقسعلیهــذا....قبلازاینکهبنده
چیزیبگویم؛اجــازهبدهیــدببینیمبقیهچــهمیگوینــد.بقیهیعنیپــارهایاز

مسؤوالنمربوطه.عنایتبفرمایید:

غ: هرانســانیبــرایحفظســالمتشبایدروزی 1. دبیر ســتاد ترویج تخــم مر
غبخورد. یکتخممر

2. مردم عزیز: چشــم.بهنکتهظریفیاشــارهفرمودید.یادمباشدحتمًاروزی
غبخورم! یکتخممر

غهارابــراینگهداری، 3. یک کارشــناس تغذیه وزارت بهداشــت: تخممر
نشــویید؛زیراراهورودمیکروبازطریقمنافذموجودرویپوســتبازمیشود.

بایدآنهارانشسته،بالفاصلهدریخچالبگذارید.
غرا 4. همان مــردم عزیز: ممنونکــهگفتید.مانــدهبودیماینهمهتخــممر

چهجورینگهداریکنیموکجابگذاریم؟
غشــانهای10100تومان 5. معاون وزیــر صنعت و معدن و تجــارت:تخممر

استوفروشباالتراز11000تومان،تخلفاست.
6. باز هم همان مــردم عزیز:وای...خــدایمن،راســتمیگویید؟...رفتم
غبخرم.امشبیکاملتدرستوحســابیافتادیم.سر کهیکشــانهتخممر

راه،گوجهیادمنره!
غشما 7. ســوپری ســر کوچه: خوابدیدید،خیرباشد!...یکشــانهتخممر

شد19000تومان!
-وبازهمهمانمردمعزیزقبلی:ولیعرضکردندکه...

-....بله،عرضکردند!

     بسته پیشنهادی
ازآنجاکهازمجموععرایضفوق،بازهمچیزیدستگیرماننشدکهباالخرهبا
غچهکنیم؛درنهایتبازمجبوریمکهخودماندســت معضلاساســیتخممر
بهکارارائهرهنمودشویم.فلذاعلیالعجالهچندپیشنهادراهبردیــکاربردی،

تقدیمحضورمیکنیم:

غبگیریم. غبدیم،یکمر ح تعویض: یکشانهتخممر 1.  طر
غهابهوجودآوریمکهبیشتر ح تعریض: تمهیداتوتسهیالتیبرایمر 2.  طر

تخمکنند.
غاجتنابورزیموآنرا 3. حلوا حلوا کردن: تااطالعثانویازشکستنتخممر

رویسربگذاریم،حلواحلواشکنیم.
غرابهسفرههفتسیناختصاصدهیموسالی 4. اختصاص دادن:تخممر

یکبارآنراموردمصرفقراردهیم.مثلآنچیزهایدیگراینسفره.
غ چینی:مســلمًاچینکــهجمعیتوحشــتناکیدارد،قطعــًاتعداد 5. تخــم مر
غهایشهمبایدخیلیزیادباشــد.ازاینرو-برایتأمیننیمــرو-تامدتیاز مر

غواردکنیم. چین،تخممر

عباس حسین نژاد

ایــنجــوریمــیگوییــدوامــامگفــتازاصلشــماداســتان
فقهرانفهمیــدی.ایــندیگرجواهرینیســتایــندیگرجز
آقایون جواهریاســت،آنجواهریتفســیرامــاماســتواال
میخواهنــدمــاراهمــان700ســالقبلنگهداشــتهباشــند.
درمــوردزمینشــهریایننکتــهرامــنازامــامدارم،ازآقای
مهندسگنابادی،وزیرمسکنهماینرامیتوانیدبپرسید
کههرچیمــنمیگفتماینمشــکلترابروباامــامحلکن،
میگفــتامــامدلــشخــوشاســتکــهمــنوزیــرمســکنش
هستمبایدبرایشکاربکنم.منبروماینمردراخستهکنم
برایچی.باالخرهیــکروزرفت،اشــارهکردهبودبــهیکیاز
آقایونیکهازیکبیتمحترمیآمــدهوگفتهبودبهخداآقا،
منمشکلاینهارادارمبرویدیککاریبکنیددیگر.مشکل
داشــتبندهخدا.ماخیلیمشــکالتدراینزمینهداریمکه
چونامامرفت،حــاالخداآقایخامنــهایرازنــدهنگهدارد

انشاءاهللایشاناینراهراادامهخواهندداد.
کــردهبودنــد یــادماســتیــکزمانــیامــامشــطرنجراآزاد
روزنامههانوشتندکهحضرتامامفتواشانراجعبهشطرنج
وموســیقی...آمــد.مــندوکلمــهحرفحســابرابــافاکس
میفرســتادماطالعــات.آنزمــانیــکچیــزینوشــتمکــه
فقطهمبــهبیترفتوفقطهمپیشســیداحمــدرفتزیر
دســتامامآمدوآناینبودکــهحضرتامامکــهقباًلماهی
اوزونبــرونراآزادکــردهبودنــدوبعــدًاشــطرنجراآزادکــرده
بودنــدوراجعبهموســیقیهمایــنراگفتنــدوخداایشــانرا
زندهنگهداشتهباشدهماناصطالحیکهخودمردمگفتند
کهخــداایشــانراطولعمــرهمــراهباعــزتعنایــتبفرماید
کهبهتدریــجکمکمبقیهچیزهــاراهمآزادبکنندتــامادرآخر
عمــرییــککیفــیکــردهباشــیم،»خدایــاخدایــاتــاانقالب

مهدیخمینیرانگهدار«.
آقاســیداحمدبهآقایدعاییگفتهبودندکــهآقااینفاکس
ماخرابشده،ایشانفرســتادهبودندکهآندستگاهفاکس
شــمایک رادرســتکنندگفتهبودفاکسدرســتشــد،حاال
متنیفاکسکنیــدکهدعاییایــندوکلمهحرفحســابرا
فاکسکــردهبود.ســیداحمدهمبالفاصلــهخدمتحضرت
امامبــردهبــودکــهامــامخندیــدهبودنــد.منتهاهمــانیک

نسخهبودوماجزبهمحارم،دیگربهکسینگفتیم.

     بیا من را ماچ کن 
ازاولینکســانیبودمکهدربیمارســتانقلبرفتم)بهاشاره
خودشــان(گفتم:آقاپاشــو،شــمابهخداحالتبهتره،بگذار
مــنبخوابــمجــایشــما...چــراگرفتــیخوابیــدی.ازدکتــر
فاضلبپرســیدآنجابــود.مندســتفاضلراهمبوســیدم،
آمــدمســینهآقــارابوســیدمگفــت:بیــامــنرامــاچکــن،من
بــروم.گفتم:تــوهیچچیزتنیســت.تــواینجــوریمیگی
میخواهیاینجابخوابــی.خندید،دکترهــاریختندگفتند:
آقــا،اینبخیــهاشپــارهمیشــود.گفتم:بــهمنچــه...که
آقاســیداحمدآقابهمنگفت:خدابهتوخیربدهدهرکســی
میآیداینجا،گریهمیکند.گفتم:آنهاپستمیخواهندمن
کهپســتنمیخواهم.منحرفمرامیزنمتــاآقابخنددحاال

بخیهاشپارهمیشودمربوطبهخودشاست.
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غچینیایناستکهزودترهمشکسته مزّیتتخممر
میشود.

غرا گرفعــاًلقیمــتتخممــر غ:ا 6. تفکیــک تخــم مــر
نمیشــودپایینکشــید؛بدنیســتکهاقدامبهتقسیم
بنــدیونامگــذاریردههــایجدیــدآنکنیــم.بهاین

ترتیب:
غکامل الف.تخممر

غنیم ب.تخممر
غربع ج.تخممر

د.و....دیگراندازههایکمترومناسبتر!

     جام چایی
احساسیکگرازبهمندستمیدهد

وقتیکهحرصوآزبهمندستمیدهد
اینبیشعورکیستکهاینگونهآمدهاست

باافتخارونازبهمندستمیدهد؟
هرکارمیکنمکهمراولکند،کنه

بدتردوبارهبازبهمندستمیدهد
ماننددایناسوروحشیگوشتخوار

احساسانقراضبهمندستمیدهد
یکحالتتنفروبیحالیورکود

ازسیدیمجازبهمندستمیدهد
وقتیکهنیستهیچکسیدرکنارمن

یکخواست،یکنیازبهمندستمیدهد
دربیندستهاولبوبازوانتو

حسیشبیهگازبهمندستمیدهد
یکدستجامچاییویکدستنعلبکی

آیادوبارهبازبهمندستمیدهد؟

مرحوم ابوالفضل زرویي نصرآباد

بهاری دلپذیر و
خوشگل و َمشت

»بهارآمدبهصحراودرودشت«
بهاریدلپذیروخوشگلوَمشت!
یهودیدمصباشنگولوسرمست

بهبزِمنوبهارازرهرسیدهست
صباراگفتم:»ایباِددلآرا

ایقاصِدعّشاِقشیدا اال
کنونهرچنددوراِنایمیلاست

تومیلاست مراتنهابهپیغامِ
هزارانسالبودیقاصِدیار

ولیکاریجزاینتدارماینبار
نهمیخواهمخبرازماهرویی

نهازاحواِلیارُمشکمویی
بخواهمازشمااییارجانی
َبریپیغاِممنسوِیگرانی

که:درساِلجدیدایمردمآزار
دگرپیدانشودرکویوبازار

دراینموسمکهگلشنُرزبیارد
نکنکاریکهمفلسبزبیارد!

بهمردمرحمتیآور،گرانی!
نکنبامافقیرانسرگرانی!«
منداد صباقوِلمساعدبهرِ

پسازآندورشدباسرعِتباد
نشستمدرچمنسرمستوسرحال
بهخودگفتمکهفرخندهستامسال

گرانیهمخودشانصافدارد

مرامیتوپوقلبیصافدارد
نهبابا،حالمارامیکنددرک
خودشبازارمارامیکندترک

صبابعدازدو-سهساعتکهبرگشت
مراپیدانموداندردِلدشت

بهمنگفتا:»پیامترارساندم
بهگوششآنچهگفتی،جملهخواندم
بهمنگفتاکه:ازایندستپیغام

مکررآیدمازصبحتاشام
زمّلت! سحرتاشاممعمواًل

زدولت! زشبتاصبحمعمواًل
شدهگوشمنازاینحرفهاُپر

زمنگیرمهمهباشنددلخور
سواراسبگردمبامهارت
بتازمچارنعلازبهرغارت

سمندسرکشمراچونکنمزین
بتازمسویبازارازپیکین
بههمکارِیارباِبصناعت

ردازجیِبجماعت...«
َ
برآرمگ

صبانابردهپیغامشبهپایان
گهدستوپایمگشتلرزان بهنا

سپساحساسکردمسربهسردشت
بهسویمآمدوِگردسرمگشت!

نشدقسمتکهباقیراکنمگوش
کهافتادمزپاورفتمازهوش!
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     خبر خوش پسته ای:
خوشــحالیمبهاطــالععموممردمپســتهدوســتبرســانیم
کــه کــهخوشــبختانهمســؤوالنمربوطــهاعــالممیکردنــد

ریشهمشــکلگرانیپسته،شــرایطآب
وهواییوکشــتامســالآنبــودهوبه
حــولوقــوهالهــیودلیــرانپســتهکار،
ســالآیندهایــنمشــکلمرتفــعخواهد

شد.مرتفعیعنیبرطرفخواهدشد!

     بسته )پسته( پیشنهادی:
حقیربهعنوانیکعالقهمندبهپســتهوایضًا
درراســتایکمــکبــهرئیــسانجمنپســته،
نکاتیچندرامعــروضمیداریم)داخلپرانتز

عــرضمیکنیــمکــهدریــغوصــدآوخکــهحتی
پستههمانجمنداردوطنزمانه!(:

1. هــم پســته پنــداری: االنوقتشهســتکــهمردم
خودشــانراجــایپســتهبگذارنــدکهچــهخونــیمیخورد
بیچارهکهبتواندلبیخندانکند.چنــانکهجنابصائب
گفــت.»دامــنشــادیچوغــمآســاننمیآیدبهدســت/

پستهراخونمیشوددلتالبیخندانکند«

2. پسته دهن بســته:تااطالعثانوی،برای
کاســتنازنرخپســته.کاهشمصــرفآن،در
حدوددوســومپســتههایداخلظرفآجیل
راازنــوعپســتهسربســتهودربســتهانتخــاب
کنیم.همان»پســتهالل«دوستطنزپردازفرانوم
کســیر-دامتطنزه-کهآنرابه»سکوتدندان کبرخانا ا
شــکن«تشــبیهکردهکهالبتــهبعیداســتقدرتو
قاطعیــتچکشرادرشکســتنســکوتپســته

فراموشکردهباشد.

3. پیش فروش پســته: درصورتتداوم
افزایــشنرخپســته،دولــتآنرادوســهماه
قبلازعیدپیــشفروشکند.البتــهقیمتشراعلی
الحسابحســابنکند.بیرودرباستیشــفافباشد.ملت

کهبادولتاینحرفهاراندارد.

4. مراقبت از سیگاری ها: سابق
گرازیکدوســتســیگاری ا

کهسیگار میخواســتیم
او از عــوض در نکشــد،
کــهبــه میخواســتیم

جاشپستهبخورد.اما
االنبــراییــکهمچین

بگیریــم. وام اول بایــد تعارفــی
کــهتعــداد فلــذامواظــبباشــید

سیگاریهابیشترنشود.

بروبچــههــاینســلامــروزهمچیــنخیلــیهــمبیخــود
نگفتنــدکــه:»مارادونــاراولکــن،غضنفــررابچســب!«

کــهبرماســت.یعنــی ظاهــرًااآلنحکایــتماســت
چی؟….درســتصحبتکــن!یعنیاینکــهظاهرًا
بایدعجالتــًابحثارزوســکهراولکنیم،موقتًادو
دستیبچســبیمبهموضوعپســته.همانکهنوع
خندانشطرفدارزیادداردوجنابحافظوقتیکــهمیخواهدلبولوچهیاررا

توصیفیزیباکند،آنراسربســتهبهپستهتشــبیهمیکندوضمنرعایتموازین
موردنظرچاپونشروزارتارشادمیفرماید:

ایپستهتوخندهزدهبرحدیثقند
مشتاقمازبرایخدایکشکربخند

شــماتصور چندیاســتکهقیمتپســتههمبدجوریافزایــشپیداکرده.حاال
کنیــدکهیککســیپرایدداشــتهباشــد،داخــلپرایدشهمپســتهداشــته
باشــد.ازهــرکــهخواســتگاریکنــد،بلــهرارویهــواگرفتــهاســت.
منتهــیاآلنیــکخــردهایمــردمابــرازناراحتــیمیکننــدکــهآن

مبلغیکهدولــتمیخواهدبهعنوان»عیدانــه«وباهدفکمک
بهدهکهایپاییــنجامعهبهآنانبدهد،کفافخریدپستهشــان

راهمبهزورمیدهد.

     برخورد با پسته:
باحــرفنمیشــودبــاگرانــیپســتهبرخوردکــرد.بــهعمــلکاربرآیــد،بهســخنرانی
نیست.حتیبهســخندانیهمنیســت.بساســتهرچهســخنرانیکردیمودرجادههای
یکطرفــه،ســخنخــودراراندیــم!…فــیالمثــل،همیــنخــودبنــدهشــرمنده،همیــنچنــد

زروزگذشــتهکــهاصطالحــًابــدانروزهــایآخرســالاطالقمیشــود؛داشــتم ا
جلویکخشکبارفروشــیردمیشدم،چشــممخوردبهمقداریپسته

خندان.بــاتوجهبــهقیمتخــونباباش،برســرشفریــادزدمکه:
نیشتوببند!….کمیدستوپایشراجمعکردوگرانترشد!

خبر خوش پسته ای
رضا رفیع

رضـا رفیـع متـواد 134۷ در تربـت حیدریـه، نویسـنده، طنزپـرداز، روزنامه نـگار و 
مجری ایرانی است. اگر چه رفیع سال ها در مطبوعات فعالیت مستمر داشته 
اما حضور او به عنوان سردبیر و مجری در برنامه »قندپهلو« باعث محبوبیت و شهرت 
بیـش از پیـش او شـد. او در عرصـه طنـازی، بـا هـر دو وجه نظم و نثر پیش رفتـه و البته در 
حـوزه طنـز منثـور بیشـتر قلـم زده  اسـت. جوهـره و رویکـرد اصلی و اساسـی طنزهـای او، 
سیاسی، ادبی و فرهنگی است. حرف اضافه، بزن در رو، طنز و تغزل، آب در هاون، باد 

در غربـال، دایـره بـی زنـگ و مشـت بر سـندان نام برخـی از آثار اوسـت.  
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5. معجون و مجنــون:آبمیوهفروشــیهایکشــیرموزی
کــهبــهخاطــرچیزهــایمقــویداخلــش درســتمیکننــد
موشــک ســوخت حکــم تقریبــًا
چــون منتهــی دارد. را
بــا خوردنــش دیگــر
ســازگار همــه مــزاج
اســمش نیســت،
بــه »معجــون« از را
»مجنــون«تغییــردهنــد.
را آدم داخلــش، مــواد قیمــت

دیوانهمیکند!…تااطالعثانوی،زندهبادآبهویج!

    اشتغال شبانه روزی
گفتنــد:»کار،جوهــرهمــرداســت«؛امــا کــه درســتاســت
جوهرداشــتنهــمباالخــرهیــکحــدیداردونبایــدبــاکار
زیاد،خــودراخفهکــرد.خفقانخوبنیســت.اطــالعدارید
گرکســیاز کهاســتراحتراهمهدوســتدارند،ودرنتیجها
صبحتاشبوحتیبعدشازشبتاصبح،کارمیکند؛پس
البدیکمشکلیامشــکالتیداردکهبایدبررسیشود.قابل

توجهبعضیازمسؤالنکهکشتهمردهحلمشکالتاند!
دراخبــارجرایدآمــدهبودکــهنتایجبرخــیمطالعــاتجدید
کــهمشــکالتاقتصــادی،پاییــنبــودن نشــانمیدهــد
دســتمزدوخطرازدســترفتنشــغل،ســهعاملاصلیبروز
پدیــدهچندشــغلههادربــازارکارایراناســت.وزارت
کار،شــماراینافــرادرا400هزارنفربــرآوردکرده
بــهصــورت اشــخاص،عمومًا ایــن اســت.
کارهســتندومعلــوم شــبانهروزیدرحــال
نیســتکیمیرســندزندگیکنند.احتمااًل
پــولدادهانــدبــهکســیتــابــهجــایآنهــا

زندگیکند.

     توصیه کاری: 
بروکارمیکن،مگوچیستکار

بهاندازهاما،نهلیلونهار
زیادیاگرکاروکوششکنی

درآردسرانجامازتودمار
ازآنجاکــهکارزیادخوبنیســتوانســانرااز

زندگیعــادیبازمــیدارد،توصیهمیشــودکه
اقداماتزیردرراســتایبهبودفرهنگکارانجام

شود:
1.توجیه اشخاص:دریککالسفشــردهبهافرادیکه

بیــشازحــدکارمیکنند،آمــوزشضمنخدمتدادهشــود
گربرایبهترشــدن کهبفهمنــدبرایچــیکارمیکننــد.ا
زندگیشــانکارمیکنند؛خــبکدامزندگــی؟…وقتی
زندگینمیکننــد،کارزیادبرایچــی؟….بهقولآن
بندهخدا)کهگفتدزدهاحملهکردندوهمهمان
راکشــتند؛مخاطبانبهاوگفتندتوکهزندهای؛

واوهــمدرجــوابگفــت(:تــوبــه
اینمیگیزندگی؟!

زندگــی تحلیــل:  ارائــه    .2
کار کــهزیــادازحــد اشــخاصی

گذاشــته میکننــد،زیــرذرهبیــن
شــود.بلکهگــرهاصلــیکارپیداشــود.

قطعًاآنهانیــزمثلســایرآدمیزادهــابهخوابواســتراحت
نیــازدارنــدوحتــیبــهپــایمبــارکرارویآنپــایمبارک

دیگــرانداختنوخــوابقیلولهکــردننیــزعالقهمند
میباشــند؛پسبایدتحقیــقوتحلیلشــودکه
چــراقیــداســتراحترازدهاند؟…)نکنــدهنگام
تحقیقوتحلیلوشورومشــورت،استراحترا
مستشــارًا)!(بردهاندبهباباســتفعالوازاسم
مفعولــشکــههمــوزنمستشــارتلفظمیشــود،

کردهبدشانمیآید؟!( خداینا
کار، کار و اســتراحت: وزارت 3. ســازمان 
بــرایتوجــهدادنافــرادیکــهفقــطبخش
را سازمــــانی یــک گرفتهانــد، جــدی را کار
راهانــدازیکنــدکــهاســتراحتافــرادراهــم

زیرنظرداشــتهباشــدوبهآناهمیــتدهد.
کــهبیمــه کارشــوند، اشــخاص،نــهتنهــابیمــه

استراحتهمبشوند.البتهســابقًابعضیازبزرگان
گفتهبودنــدکه:خداونــدهرطبقــهازمــردمراازروز

ازلبــرایشــغلخاصــیآفریــده؛مثــاًلنجــاررابرای
نجاری،قصــابرابرایقصابــی،و….امثالاینها؛

ومــاراهــمازهمانزمــانخلــقفرمــودهاســتازبرای
استراحت!

4. کم کردن بــار: دولتیــکمقــداریازاینبــارکاریکه
رویدوش400هــزارنفــرهســتکــهآنهــارامجبوربــهکار
شبانهروزیکردهاست،کمکند؛یعنیالاقلیک
ســومبــارراازرویدوشآنهابــردارد.مثاًل
بابهترکردندســتمزدیــاکاملکردن
کــه بیمــهآنهــاوخدمــاتدیگــر،
گــرنفــتراخــوببخرنــدودکلی ا
چیزیگمنشــود؛میشودزندگی
رابــرایایــنافــرادراحــتتــرکــرد
تاکمیهمبــهخودزندگیبرســند.

کســانیکــهبایــدبــهآنهــا
گفت:بروزندگیکن،مگوچیستآن؟/به

جزاستراحت،دگرنیستآن.
عبیریخــتآخررابعدازبســته اینمصــر
شــدنگیومــه،نمیدانــمپارازیتــًا)!(کــی

ریختوسطمعرکه؟!

درست است 
که گفتند: 

»کار،جوهره 
مرد است«؛ اما 

جوهرداشتن 
هم باالخره یک 

حدی دارد و 
یاد،  کار ز نباید با 

خود را خفه 
کرد. خفقان 

خوب نیست. 
ید که  اطالع دار

استراحت را همه 
دوست دارند، و 

گر  در نتیجه ا
کسی از 
صبح تا 
شب و 

حتی بعدش 
از شب تا صبح، 
کار می کند؛ پس 
البد یک مشکل 
یا مشکالتی دارد 

که باید بررسی 
شود.قابل 

توجه بعضی 
از مسؤالن 

که کشته 
مرده حل 
مشکالت اند
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     ماجرای سوم
آقابیژنبــهاتاقدختــرشکهدرحــالکارباکامپیوتراســت

میرود.
-سالمبابا،قلبتونچطوره؟بهترید؟

-سالمدخترم.شــکرخدا،بدنیســت.هواکهابریمیشه،
یککمتپششکندمیشه.طبیعیهخب.

-خداروشکرکهخوبین.
-دختــرم،عباسآقاکــهاونهمازاینقلبهــایاینترنتی
وصلکــردهمیگفــتیــهنرمافزارخــوباومــدهکهپــرازتم
واسکرینســیورورینگتــونوتپــشقلــببــاریتمهــای
مختلفه.میتونیبرامدانلودکنــی،رویقلبمنصبکنم؟

خیلیریتمشیکنواختشده،حوصلهمسرمیره.

     ماجرای چهارم
گهــان آقــابیــژندرصــفنــانبربــریایســتادهاســت.نا
احساسمیکندقلبشدیگرتاپتاپنمیکند.سینهاشرا
میگیردورویزمینمیافتد.همســایههاکهمیدانندقلب
آقابیژناینترنتیاست،فیالفورباپسرشتماسمیگیرند.
پســرآقابیژننیزفیالفورواردســایتقلبآقابیژنمیشــود
وباتعجــبمیبینــدکهســایتفیلتــرشــدهاســت.فیالفور
بــاســتادملــیفیلترینــگدرمعاونــتاطالعرســانیتمــاس

میگیرد.
-آقاسالم.کمکمکنید.بابامدارهمیمیره.

-شمابایدباشمارهفوریتهایپزشکیتماسبگیرید.
-نهنه،قلببابایمناینترنتیه.االنسایتشفیلترشده.

برایهمیندارهمیمیره.
-هــان.خــبالبدمطلــبخــالفقوانیــنتویســایتدرج

کردهبودید.
-نــهبهجانمــادرم.فقــطتاپتــاپقلببابامتــوشدرج
شــدهبــوده.تــازهفقــطدکتــرخــودشمیتونســتهمطالــب

سایتروبخونه.
-آهان.خبشایدساماندهینشدهبودید.

-ساماندهیچیه؟
-بریــدتــویســایتســاماندهی،ســایتتونوســاماندهی

کنید،بعدفرداتماسبگیریدببینمچطورمیشه
-آخــهاالنقلــببابــامازکاروایســاده،تــااونموقــعبابــام

میمیره...الو...الو...

     ادامه ماجرا
آقــابیژندرصــفنــانبربــریدارفانــیراوداعنکــرد.چون
یکــیدرصــفایســتادگان،ازطریــقیواسبــیقلــبآقــا
بیــژن،یــکویپــیانمخصــوصرویقلبشســتاپکرد
واوراازمــرگحتمــینجــاتداد.البتهآقــابیژنبــهتوصیه
پزشــکش،ازطریــقیکــیازدوســتانشدرخــارجازکشــور،
کــرد؛ یــکپروکســیتضمینــیخریــدورویقلبــشنصــب
کنون وگرنهبایدماجراهایبیشــتریراتحملمیکرد.هما
آقــابیــژنبجــزنگرانــیازبابــتشــایعهاینترنتملــی،هیچ
غموغصــهاینداردوخوشــحالوشــادمانبــاکمکقلب

اینترنتیاشبهزندگانیخودادامهمیدهد.

پزشکانایتالیایییکقلبمصنوعیراکهمیتواندازراه
اینترنتکنترلشــود،بهیکبیمار65ســالهپیوندزدند.
اینقلبمصنوعیقادراستاطالعاترامستقیمًاوازراهاینترنت
بــهپزشــکانانتقــالدهــد.باتوجــهبهســرعتپیشــرفتعلــمدر
ایران،هیچاستبعادیندارد،تاچندماهدیگرمتخصصینایرانی
نیزبهتکنولوژیقلباینترنتیدســتپیداکننــد.ماجراهایزیر،

مدتیبعدازپیوندچهارمینقلباینترنتیدرایراناتفاقخواهدافتاد:

     ماجرای اول
گهــانقلبــشمیگیــردورویزمیــنمیافتد. آقــابیــژنداردتــویخیابــانراهمــیرودکــهنا

عابراندورآقابیژنحلقهمیزنند.یکیازمیانجمعفریادمیزند:
-بریدکنار،بریدکنار.مندکترم...

شخصدکترخودرابهآقابیژنمیرساندواورامعاینهمیکند.
-آقاچهششده؟زنگبزنیماورژانس؟دارهمیمیره؟

یکیدارهیهجاییایندوروبرهافیلمدانلود -نه،الزمنیست.اینقلبشاینترنتیه.احتمااًل
میکنه.یککمبگذره،سرعتبرگرده،خودشخوبمیشهپامیشهمیرهخونهش.

     ماجرای دوم
آقابیژنوخانوادهســرســفرهشــامنشســتهاند.دختــرآقابیژنمشــغولفرســتادنیــکنامه
الکترونیکیاســت.رویگزینهاتچکلیدمیکندتایکفایلتصویریرابههمراهنامهارسال

گهانآقابیژنقلبشرامیگیردومیافتد.همهباهمفریادمیزنند: کند.نا
-کنسلشکن...آیدختر!کنسلشکن...

دخترآقابیژنفیالفورگزینهکنسلرامیزند.آقابیژنآرامآرامبههوشمیآید.

قا بیژن قلب آ
 اینترنتی است
امید مهدی نژاد



لبخند

93  مشاره  18     فروردین 99
 دوره جدید

به آن عکس
مرحوم تختی، قسم!

شــهرامشــکیبامتولــد1351درآبــادان،منتقــد
سینما،شاعرطنزپردازومجریتلویزیوناهل
کنــوندرجشــنوارههایادبیوطنز ایراناســت.ویتا
مختلفیبهعنوانداوریاناظرشــرکتداشتهاست.وی
عــالوهبرنوشــتنمطالبطنزبــرایســایتهاومجالت
کتــابمســتقلنیــزبــهچــاپ کنــونچنــد گــونتا گونا
غدرمــه)طنــزســینمایی(،صفحــهآخــر،در رســاندهاســت،ازجملــه:دوتخــممــر

دوردستعقلوگردویچهارگوش.

بهآنعکسهاییکهصاحبدکان
همیشهجواناستدرقابشان

بهابیاتسستوخطهایبد
پرازعیبوزنوغلطهایبد

بهآنعکسحینعالمتکشی
بهقابطلسمپرازخطکشی

بهحرفقوافیکهبردمبهکار
یکینقطهدارویکیدستهدار

بهانواعتسبیحوچاقوقسم
بهمعتادچرکودماغوقسم
بهآنجعبهآینهرنگرنگ

بهسرخیچشمازبخاراتبنگ
بهآرامشنشئهپیرمرد

کهگویازدهپنجششبستهگرد
بهاینچرتمرغوبوحاالتاو

بهاعماقفهموکماالتاو
بهچایپیاپیبهقندزیاد

بهجاسازومامورکشفمواد
بهآنپیرمردیکهازرهرسید

بهدرخوردچونشیشهاشراندید
بهسازعجیبیکهدرمشتاوست

بهقوزنجیبیکهبرپشتاوست
بهآنسازناسازویکتاراو

بهشانواهمیتکاراو
بهمضرابسنگینسازشقسم

کهوزنشبودیکصدودهگرم
گرقافیهعیبوایرادداشت ا

بهسرعتشدهشعرمنیادداشت
بلهعرضکردمبهآنپیرمرد
کهیکعمرباسازخودکارکرد
بهآنسازکجمعوجغیرصاف

زدهپنبهصدهزارانلحاف

بهآنقهوهچیوصفایدلش
بهآنلنگرویشانهولش

بهلنگیکهپارهزصدجاشده
همانندقلبزلیخاشده

بهدستانتردستاینکاردان
کهدردستداردچهلاستکان

بهعمقنگاهپراندیشهاش
بهآندقتودستبرتیشهاش

کهانگارفرهادازبیستون
رسیدهاستدرقهوهخانهکنون
بدانتیشهایکهبدانکوهکند
بهسرعتشکستششکلهقند

والفاظآن دراینبیتباال
تاملنماوبعدحیرانبمان

کهمندرکمالفصاحتچسان
بدانرادودفعهنوشتمبدان
بهآنپیرسادهدلگیوهای

بهقلیانبیهودهمیوهای
کهاینروزهابیخودیمدشده
کهمددرهمهشهربیخودشده

الهیبهاینهاکهگفتمقسم
بهاینطرفهدرهاکهسفتمقسم
مددکنکهاینرندبیدستوپا

نگردداقالبهتهرانگدا
مددکناقالیکیمشتری
کهداردعزیزدلیبستری

بیایدپیمشکلشپیشمن
غنیسازداینجیبدرویشمن

مرابابسینازوعزتبرد
یکیازدوکلیهامراخرد

مرامشکلیهستوحلشمحال
پسآنبهکهاینجاکنمعشقوحال

بدهقهوهچیچایباحالرا
کهکوتاهسازمبدانقالرا
بدهچایدفعماللیکنیم

کهبادوستانعشقوحالیکنیم
بدهچایتاسازگرددسخن

بدهچایپررنگلطفابهمن
بدهچایحالیاساسیکنیم
فیالفوربحثسیاسیکنیم

بدهچایعالمشدهکاسهلیس
بهروباهپیرجهانانگلیس

بدهچای،ازدستکاخسفید
جهانلحظهایرنگراحتندید

بدهچایباسطلامشبکهمن
اسیرغمودردمایهموطن

ندهچایدیگرکهخونممباح
شدازبسکهرفتم...

شهرام شکیبا

احواالت من و قهوه چی

الهیبهچایوبهقلیانقسم
بهاینحلقهوبزمرندانقسم

بهاینقهوهخانهکهجایصفاست
حسابشزدیگرمکانهاجداست
گینه،املتبهدیزیقسم بهخا

بهانواعواقسامتیزیقسم
بهانگشتریبانگیندرشت

کهگوییبهانگشترفتهاستمشت
بهآنچایپررنگواعالقسم
بهکشکولدرویشموالقسم
بهُامبهنشستنرویصندلی

بفرماوهوگفتنویاعلی

بهقلیانخوانساروکاشانوقسم
بهمردانکاروصفاشانقسم
بهگچکارولولهکشوجوشکار

بهصبحانهخوردنبهجایناهار
بهنانوپنیرومرباقسم

بهغمهایآنمردبناقسم
بهسوزیکهاوبرجگرداردش
همانیکهقلیانبهسرداردش

بهمهدودخیلیغلیظفضا
بهبویپیازوبهبویغذا

بهآنعکسمرحومتختیقسم
بهآنناشناسدرآنعکسهم
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هــل را ماشــینمان دارنــد خانــم
میدهند.

شبراتویجنگلخوابیدیم.راویان
کــهشــبحیوانــات اخبــارآوردهانــد
درندهبهمانزدیکمیشــدهاند،ولی
ماچنــانخرناســهایمیکشــیدهایم
کــهآنهــاپــابــهفــرارمیگذاشــتهاند.
صبحروزبعدبهبهایهشــتادتومان
ماشــینراراهانداختیموبهتعمیرگاه
بردیــموتــاظهربــااهالیبیــتهمان
جاماندیم.وقتیکارتمامشد،دیدیم
هرچــهداشــتهایمدادهایــمبــهلــوازم
یدکیوتعمیرماشــینوچیــزیبرای
تهیــهخاطــرهبچههــانماندهاســت.
منزلگفت:تاماشــینخــرجدیگری
برگردیــم نگذاشــته دســتمان روی
تهران.گفتیــم:پسخاطــرهبچهها
چهمیشــود؟پســرمانگفت:بهحد

کافیتهیهشده.

     بدهکار
بهزمینوزمانبدهکاریم

همبهاین،همبهآنبدهکاریم
بهرضاقهوهچیکهریزدچای

دوعدداستکانبدهکاریم
بهعلیساربانکهمعروفاست

شتِرکاروانبدهکاریم
شاخیازشاخهایدیوسفید

بهیِلسیستانبدهکاریم
مثلفّرخلقاکهداردخال
بهامیرارسالنبدهکاریم

نیستماراستارهای،ایدوست
کهبههفتآسمانبدهکاریم

مبلغیهمبهبانِککارگران
شعبهطالقانبدهکاریم

ایندوتادیگراوقالیرا
بهفالنوفالنبدهکاریم

دوعددبرگخشکوخالیهم
مابهفصلخزانبدهکاریم
همبهتبریزومشهدواهواز

همقموهماصفهانبدهکاریم
بهمجالتهفتگی،چندین
مطلبوداستانبدهکاریم
قّلکبچههابهیغمارفت

مابهاینکودکانبدهکاریم
مبلغیهمکرایهخانهبهاین

موجِربدزبانبدهکاریم
پیرویکردهایمازدولت

بهتمامجهانبدهکاریم

پسرمانگفت:باباتوهیچوقتروزهایتعطیلماراجایی
گرزنگانشاءبپرســندتعطیالتخودراچگونه نمیبری.ا
گذراندیــد،مــانمیدانیــمچــهبنویســیم.میخواســتیمبگوییــم
انشایتانرابدهیدماخودمانمینویسیم.امادیدیمهردفعهکهما
انشاءنوشــتهایمبچههانمرهکمگرفتهاندومعلمشانگفتهاست

اینحرفهایگندهگندهبهسنوسالشمانمیآید.
عواملزیادیباعثشــدهبودبچههاخاطرهاینداشتهباشــند.یکیازآنهانداشتنحوصله
بود.چونحوصلــهایکــهماهانــهازادارهمیگیریم،بــهجایینمیرســد.ازمنزلخواســتیم
حلقهازدواجشرابفروشــدتابتوانیممختصرخاطرهایبرایبچههــاتهیهکنیم.حلقهخود

منقباًلصرفخاطرهایدیگرشدهبود.
حلقهازدواجمنزلبفروشرفت،امامبلغبهدســتآمــدهبرایتهیهخاطرهکافــینبود.منزل
پیشــنهادکردازشــاعرانکالســیکایــرانکمــکبگیریــم.اوباشــعرمعاصــرمیانهاینــداردو

میگویداینکتابهاراخوبنمیخرند.همیشهطرفدارمولفانزرکوبوجلدگالینگوراست.
درقفسهکتابخانهامدیگرچیزینماندهبود.یکباروحشــیبافقیواهلیشیرازیکمکمان
کردندپــولگازوئیلخانهرادادیــم.یکبارحزینالهیجیونشــاطاصفهانییکســبدگلو
یکجعبهشــیرینیبرایمانفراهــمکردندتابتوانیمبهمالقــاتفامیلیکهتازهازبیمارســتان
مرخصشــدهبــودبرویم.یــکبارهمکهمهمــانداشــتیمباپولقصابکاشــانیتوانســتیم
نیمکیلوگوشــتچرخکردهبخریم.بینشاعرانکالســیکغیرازفردوســیوسعدیوحافظ
کمــککند.چارهاینبود.نمیشــدبچههــابیخاطره دیگرکســینماندهبودکهبتواندبهما
بمانند.برایاینکهاینبزرگانراتحویلبگیرندبهپیشنهادمنزلازنفوذرزامنتظمیوذبیح

اهللمنصوریاستفادهکردیم.
سرانجامبههمتاهلقلمعازمشــمالشــدیمتاخاطرهایبرایبچههایمانفراهمآوریم.
بینراهیکــیازالســتیکهایماشــینمانترکیــدوپــولحلقــهازدواجمنزلصــرفخریدیک
حلقهالستیکشــد.بهنظرمانآمدمراسمعقدکناناســت.مایکحلقهالستیککوچکبه
انگشتمنزلمیکنیمومنزلیکحلقهالستیککوچکبهانگشتما.مدعوینگرامیهم

بهجایمبل،رویحلقهالستیکنشستهاند.
درشــمالجلــویهتلــیکــهظرفیتــشتکمیــلبــودوخواهــشکــردهبــودســؤالنفرماییــم،
ماشــینمانخاموشکرد.رفتیمبهدفترهتلوخواســتیمبهجایاتاقخالی،چندنفربیایند
ماشــینماراهلبدهند.آمدندوگفتندهرهلیبیســتتومان.گفتیمباشــه.منزلوپسرمان
همکمککردند.بــازمابهنظرمانآمدکهفردوســیوســعدیوحافــظوذبیحاهللخــانورزا

تعطیالت خود را
چطور گذرانده اید
عمران صالحی

و  شـاعران  مشـهورترین  از  13۸5درگذشـت  سـال  در  کـه  صاحـی  عمـران 
نویسـندگان معاصـر بـود. او نوشـتن را از مجلـه توفیـق و بـه دنبال آشـنایی با 
پرویـز شـاپور در سـال 1345 آغـاز کـرد. سـپس بـه سـراغ پژوهـش در حـوزه طنـز رفـت و 
در سـال 1349 کتـاب طنـزآوران امـروز ایـران را منتشـر کـرد کـه مجموعـه ای از طنزهـای 
معاصر بود. او شعر جدی هم می سرود و نخستین شعر او در قالب نیمایی در مجله 

خوشـه در سـال 134۷ منتشـر شـد.  
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آشـنایی  بـرای  اسـت.  مطالعـه  بـرای  مناسـبی  فرصـت  نـوروز  تعطیـات 
مخاطبان گرامی با برترین آثار نویسـندگان شـهیر جهان ضمن معرفی این 
نویسـندگان، بخش برگزیده ای از آثار آنها را برای شـما تدارك دیده ایم. این 
كتاب هـا عبارتنـد از: خوشـه های خشـم اثـر جـان اشـتاین بـك، عاشـق ژاپنی 
اثر ایزابل آلنده، رستاخیز اثر تالستوی، طبل حلبی اثر گونتر گراس، پیرمرد 
و دریـا اثـر ارنسـت همینگـوی، یادداشـت هایی از خانـه مـردگان اثـر فئـودور 
داستایوفسكی، ناطور دشت اثر سالینجر و نام من سرخ اثر اورهان پاموك.
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کشــورهای مغرب از نزدیکی تحول مضطرب هستند. تگزاس و 
اکالهاما، کانــزاس، نیومکزیکو، آریزونا، کالیفرنــی. خانواده ای 
کشور را رها کرده و رفته اســت. پدر خانواده از بانک پول قرض 
گرفته اســت و اینک بانک زمیــن می خواهد. بانــک هنگامی 
که زمین ها را تملک می کند نام »شــرکت غیرمنقول« به خود 
می گیرد و بــرای زمین ها تراکتــور می خواهد، نه خانــواده. آیا 
تراکتور بد است؟ آیا نیرویی که بر زمین شیارهای درازی می کند 
اشــتباه می کند؟ اگر این تراکتورها مال ما بود خیلی هم خوب 
بود؛ مال ما، نــه مال من. اگر تراکتور شــیارهای درازی بر زمین 
ما می کند، خــوب بود؛ زمین ما، نه زمین مــن. ما می توانیم این 
تراکتور را دوســت بداریم. همچنان که زمین خودمان را دوست 
می داشــتیم. ولی این تراکتــور دو کار می کند: زمیــن ما را بر 
می گرداند و ما را بیرون می راند. میان این تراکتور و تانک تفاوت 
زیادی نیســت. هر دو مــردم را بیرون می رانند، وحشــت زده و 

مجروح می کنند. این چیزی است که باید به آن بیندیشیم.
یک مرد، یک خانواده، از زمینش رانده شــده است؛ این اتومبیل 
کهنه و زنگ خــورده روی جــاده در جهت مغرب بــاال و پایین 
می رود. من زمینم را از دســت داده ام. یک تراکتور کافی بود که 
زمین مرا بگیرد. من تنها و ســرگردانم و یک شب خانواده ای در 
آبکندی چادر می زند و خانواده ای ســر می رســد و چادرها برپا 
می شــود. دو مرد چمباتمــه می زنند و زن ها گــوش می دهند، 
گره خویشــی پدید می آید. شــما که از تحوالت بدتان می آید و 
از انقالبات می ترســید، این دو مرد چمباتمــه زده را از هم جدا 
سازید، آن ها را نســبت به هم کینه ورز کنید، ازهم بترسانید، به 
هم بدگمان کنید. این نطفه چیزی اســت که باید از آن بترسید؛ 
زیرا »من زمین خود را از دســت داده ام« تغییر یافته. یک سلول 
دو قسمت شــده و این تقســیم چیزی پدید می آورد که از آن 

بیزارند: »ما زمین هامان را از دست داده ایم«. خطر در اینجاست؛ 
زیرا دو مرد دیگر به اندازه یکی تنها و سرگردان نیستند و از این 
نخستین »ما« باز هم چیز هولناک تری پدید می آید: »من هنوز 
مختصر چیزی دارم که بخورم.« به عــالوه »من هیچی ندارم«. 
اگر این مسئله به این طریق حل شــود: »ما به اندازه کافی داریم 
که بخوریم« کارها روبه راه اســت، جنبش راه خــود را می یابد، 
آنگاه افزایش پدید می آید و این زمین، این تراکتور مال ماســت. 
دو مرد در آبکند چمباتمه می زنند، آتش ناچیزی می درخشــد، 
گوشت در دیگ واحدی بار گذاشــته می شود، زن ها با نگاه ثابت 
دم نمی زنند، پشت سرشان بچه ها با سراسر وجودشان به کلماتی 
که مغزشان از درک آن ها عاجز اســت گوش می دهند. شب فرو 
می افتد. بچه از ســرما می لرزد. بیا این پتو را بگیر، پشمی است. 
این باالپوش مادرم بود - بگیرین و روی بچه بندازین. این اســت 

آنچه باید بمباران کرد. این آغاز تحول از »من« به »ما« است.
شــما مالک چیزهایی هســتید که دیگــران ندارند، اگر شــما 
می توانستید این را بفهمید شــاید ممکن بود از سرنوشت خود 
بگریزید. اگر شــما می توانســتید علل را از نتایج جدا کنید، اگر 
می توانستید بفهمید که پین، مارکس، جفرســن و لنین نتایج 
بودند نه علل، ممکن بود باز هم زنده بمانید. ولی شما نمی توانید 
این را بفهمید، زیرا مســئله مالک بودن برای همیشه شما را در 

»من« منجمد می کند و شما را همیشه از »ما« جدا می سازد.
کشــورهای مغرب از نزدیکی تحول مضطرب هســتند. احتیاج 
چیزی اســت که فهم را به جنبش می آورد. فهم چیزی است که 
به سوی عمل می راند. نیم میلیون نفر در کشور جابه جا می شوند. 
یک میلیون دیگر صبرشــان به پایان می رســد و آماده جنبش 
می شوند. ده میلیون نفر نخستین نشــانه های خشم را احساس 

می کنند، و تراکتورها زمین های تخلیه شده را شیار می کنند.      

جاناشــتاینبک،نویســندهآمریکاییبرنــدهنوبلادبیاتاســتکهبیــشازپنجاه
ســالازدرگذشــتاومیگذرد.روزنامههابارهاازایننویســندهیادکردهانــد؛بهدلیل
شــباهتهایفراوانیکهجهانداستانیایننویســندهباآمریکایامروِزترامپدارد.آثاراین
نویسندهدردهه30میالدی،انگاربرایمردمآمریکایســال2018نوشتهشدهاند.هرکسی
کهبخواهداوضاعواحوالدورانریاســتجمهــوریدونالدترامپرادرککند،بایدســریبه
رمانهــایاشــتاینبکبزنــد.اشــتاینبکدر»خوشــههایخشــم«بــهسیاســتهایکالن
آمریــکاانتقــادمیکنــدوبیعدالتــینظاممنــدرادرقالــبداســتانمهاجــرتخانوادههــای
رنگینپوســتروایتمیکند.داســتاناینرمانروایتســفرطوالنییکخانوادهتنگدســت
آمریکاییاســتکهبهامیــدزندگیبهترازایالــتاوکالهمابــهکالیفرنیامهاجــرتمیکنند،اما
اوضــاعطبــقخواســتهآنهاپیــشنمــیرود.اتفاقــاتایــنرمــاندردهــه1930میــالدیودر
سالهایپسازبحراناقتصادیبزرگآمریکارویمیدهد.باهمبهخوانشاینصفحهاز

رمان»خوشههایخشم«میپردازیم:

خوشه های خشم
یك صفحه از اثر جان اشتان بك

     نویسنده: جان اشتان بك

     مترجم:   عبدالحسین شریفیان

     انتشارات:نگاه
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گراف ایوان میخایلوویچ وزیر بازنشســته متعصبــی بود.گراف 
ایــوان میخایلوویچ از آغاز جوانی می خواســت مثــل پرنده که 
عادت دارد از کرم تغذیه کند و تنش پوشــیده از پر و کرک باشد 
و در هوا پرواز کند، غذاهای گرانقیمت آشــپزهای شناخته شده 
را بخورد و گران ترین و راحت ترین لباس ها را بپوشــد و سوار بر 
اســب های بســیار آرام و تیزرو شــود. بنابراین هر لحظه تمام 
این امکانات باید برای او فراهم باشــد. عالوه بــر آن، گراف ایوان 
میخایلوویچ معتقد بود که هرچه پول هایــی که از خزانه دریافت 
می کند زیادتر باشد نشــان ها و مدال های الماس نشان بیشتری 
بگیرد و بیشــتر با مقامات عالی و افراد متشخص اعم از مرد و زن 
معاشرت داشته باشد، بهتر اســت. و هرچه غیر از این بود در نظر 
گراف ایوان میخایلوویچ ناچیز و نخواستنی شمرده می شد. گراف 
ایوان میخایلوویچ، چهل سال با پیروی از این عقیده در پتربورگ 

زندگی و فعالیت داشت و پس از چهل سال به مقام وزارت رسید.
امتیــازات اصلی گراف ایــوان میخایلوویچ که او را بــه این مقام 
رســانیده بود، این بود که اوالً می توانست معنی نامه های نوشته 
شده و قوانین را بفهمد و نامه هایی گرچه با انشاء ضعیف اّما قابل 
فهم و بی غلط بنویسد. ثانیاً جذبه ای فوق العاده داشت، و در جایی 
که الزم بود، می توانست نه تنها قیافه مغرور، بلکه تسخیر ناپذیر 
و با عظمتی به خود بگیــرد، و در وقتی دیگر، قــادر بود بی اندازه 
چاپلوس و فرومایه باشــد، ثالثاً چون از لحاظ شخصی، اخالقی و 
سیاسی، به هیچ اصولی پای بند نبود، می توانست در صورت لزوم 

با همه کس موافق یا مخالف باشد.
با چنین َمِنشی، کوشــش می نمود تا به آرامی و به دور از تناقضی 
که مشتش را باز کند، سخن بگوید اّما در برابر این سؤال که با این 
رفتار چه خیر و شر قابل توّجهی نصیب امپراتوری روسیه خواهد 

شد، کاماًل بی تفاوت و خونسرد بود.

زمانی هم که وزیر شد، نه تنها تمام کسانی که به او وابسته بودند 
)بســیاری از مردم و خویشاوندانش وابســته به او بودند(، بلکه از 
نظر مردم بیگانه و همین طور از نظر خودش دولت مردی بســیار 
هوشمند بود. اّما پس از این که زمانی گذشــت و او کاری صورت 
نداد و خیری به مردم نرســانید و هنگامی که طبق قانون تنازع 
بقاء کارمندانی مثل خــودش که با طرز نــگارش و درک معانی 
نامه ها و ژســت های مصلحتی آشــنا شــده بودند و پایبند هیچ 
اصلی هــم نبودند، عرصه را بــر او تنگ و مجبور به اســتعفایش 
کردند، برای همه روشــن شــد که او، با این که بسیار خودخواه 
اســت و عقاید و نظریاتش فراتر از مضمون سرمقاله مبتذل ترین 
روزنامه های محافظه کار نمی رود و او نه تنها آدم هوشــیار و ژرف 
اندیشی نیســت، بلکه دارای اطالعات محدود و هدف های حقیر 
و تحصیالت ناچیزی است، معلوم شــد که وی چیزی، بیشتر از 
کارمندان کم معلومات و خودخواهی که او را از میدان به در کرده 
بودند، نداشــت. خودش نیز به این مســأله پی برده بود، ولی این 
مطلب عقیــده او را در مورد این که همه ســاله باید مبالغ زیادی 
پول از خزانه و زیورآالتی جدید برای لباس رســمی خود از دولت 
دریافت کند، تغییر نداد. عقیده وی در این مورد به قدری راسخ و 
پابرجا بود که هیچکس جرأت نداشت خالف میل او عمل کند، و 
همه ساله سهمی به عنوان حقوق دوران بازنشستگی، سهمی به 
عنوان پاداش در ازاء عضویــت در اداره کل دولتی و نمایندگی در 
کمیسیون ها و کمیته ها دریافت می داشت که به ده ها هزار روبل 
می رسید. عالوه بر آن هر سال مجوزهای جدیدی می گرفت برای 
او خیلی ارزش داشــت: یعنی می توانست گالبتون هایی جدید بر 
سر شانه لباس و بر شــلوار خود بدوزد و نوارهایی نو و ستاره هایی 
از مینا در زیر فراک خود بر سینه نصب کند. از این رو گراف ایوان 

میخایلوویچ با دولت مردان روابطی نزدیک داشت.       

»رســتاخیز«عنــوانآخریــنشــاهکارلئــوتالســتوینویســندهشــهیرروساســت.
کارنینا«جــزومهمترینآثارلئوتالســتوی »رســتاخیز«رادرکنار»جنگوصلــح«و»آنا
میدانندکــهازلحــاظتوالیتاریخــیازدواثــردیگرمتأخرتراســت،ایــنکتاببعدازدهســال
کارنینا تالشتالستویدرنگارشدرسال1899منتشرشد.وپسازســالهاوقفهازانتشارآنا
)1877(ویرابــاردیگربهعنوانیکــیازبزرگترینرمــاننویسهایتاریخمطــرحکرد.در
ادامهقسمتیجذابازاینرمانبهترجمهمجلسیانتخابشدهاستکهتالستویدرآنبه
شرحشخصیتیکسیاستمدارعصرتزاریمیپردازدکهتصویرهاییکهارائهمیدهدبرای

مخاطبینامروزینیزبسیارآشناوقابللمسست:

رستاخیز
یك صفحه از اثر از لئو تالستوی

     نویسنده:  لئو تالستوی

     مترجم:   محمد مجلسی

     انتشارات:دنیای نو
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خانواده فوکودا پنجره هایشان را پوشــاندند و پشت در مشرف 
به خیابانشان قفل گذاشــتند. ماه مارس بود و آن ها کرایه یک 
ســال را پرداخته بودند و همین طور بیعانه خرید یک خانه که 
به محض این که چارلز به ســن قانونی رســید، خانه را بخرند. 
آنها هرچه را نمی توانستند با خود ببرند یا به فروش نمی رسید، 
انداختند دور؛ چــون دالل های فرصت طلب چیزهــای آنها را 
بیســت برابر زیر قیمت می خریدند. فقط چند روز وقت داشتند 
که ترتیب اموال خود را بدهند. هرچه را می توانستند در چمدان 
جا دادند و سوار اتوبوس های شرم شدند. مجبور شده بودند این 
توقیف را بپذیرند؛ در غیر این صورت، باید دســتگیر می شدند و 
با عواقب خیانت در جنگ روبه رو می شــدند. به صدها خانواده 
دیگری پیوســتند که همگی بهترین لباس هایشان را پوشیده 
بودند و به هم آمیخته بودند؛ زن ها کاله به ســر گذاشته بودند 
و مردان کراوات زده بودند و بچه ها چکمه های چرمی پوشــیده 
بودند و داشــتند به مرکز کنترل شــهری می رفتند. خانواده ها 
خودشان را تســلیم کرده بودند، چون چاره دیگری نداشتند و 
با این کارشــان وفاداری خود را به ایاالت متحد نشان می دادند 
و حمله نیروهای ژاپنی در پرل هاربــر را محکوم می کردند. این 
سهم آن ها در جنگ بود. رهبران ژاپن این را گفته بودند و تعداد 
کمی مخالف علیه آن ها قــد علم کرده بودنــد. مقصد خانواده 
فوکودا اردوگاه توپاز در بیابان هــای یوتا بود، اما این قضیه تا ماه 
سپتامبر مشخص نبود. در این زمان شــش ماه بود که آن ها در 

مسیر مسابقه سکنی گزیده بودند.
ایســی ها به احتیاط کردن خــو گرفته بودند؛ سرشــان را زیر 
می انداختند و بی اعتراض اطاعت می کردند، اما نمی توانســتند 
جلوی جوان هایشــان را بگیرند؛ نســل دوم ژاپنی ها، یا همان 
نیســی ها، آشــکارا شــورش می کردند. این جوان هــا جدای 
از خانواده هایشــان بودنــد و بــه دریاچــه تول اعزام شــدند؛ 
ســخت گیرترین اردوگاه مراقبتی، که در طــی جنگ با آن ها 
مثل جنایتکاران رفتار می شــد. در ســان فرانسیســکو تجمع 

اعتراض آمیز سفیدپوستان در خیابان ها به راه افتاد تا از کسانی 
که به خوبی آنها را می شناختند حمایت کنند، از مغازه دارهایی 
که هر روز از آنها خرید می کردنــد. از ماهی گیرها، از نجارهایی 
که اغلب بــا آنها دادوســتد می کردند، از دخترها و پســرهای 
هم کالس بچه هایشان، از همسایه هایشــان. بسیاری از آنها در 
ســکوت قبل از طوفان بودند، اگرچه هیچ تحقیر نژادپرســتانه 
با توهین و طعنــه و کنایه هــای مخربی در کار نبود. دوســوم 
کسانی که تخلیه شده بودند، متولد آمریکا و شهروند آمریکایی 
محسوب می شدند. ژاپنی ها باید ســاعت ها در صف های طویل 
جلوی میز مقامات می ایســتادند تا اســم آن ها را بنویسند و به 
آن ها برچسبی بدهند که به گردن بیاویزند که شماره شناسایی 
آن ها بود و ســهمیه غذای خود را هم بگیرند. مســیحیان فرقه 
کوئیکر با این برنامه ها مخالف بودند و می گفتند این آب، میوه و 

ساندویچ دادن ها نژادپرستانه و ضدمسیحی است.
تاکائو فوکودا و خانواده اش داشتند ســوار اتوبوس می شدند که 
ایساک بالسکو سر رســید، درحالی که آلما را هم دنبال خودش 
می کشید. او از اعتبار خودش اســتفاده کرده بود و از سربازها و 
مأمورهایی که می خواســتند جلوی او را بگیرند، عبور کرده بود. 
از این که نمی توانســت کمکی بکند به شدت آشــفته بود، اما به 
مقایســه آن اتفاق با اتفاقی که برای فامیل هایش در چند کشور 
آن طرف تر - لهستان، ورشــو - افتاده بود پرداخت. او جمعیت 
را کنار زد تا بتواند دوســتش را در آغوش بگیرد و به او یک پاکت 
پول بدهد که تاکائو تالشی بیهوده کرد که آن را رد کند و آلما هم 
داشــت با ایچی مای خداحافظی می کرد. »برایم بنویس، برایم 
بنویس« آخرین حرف هایی بود که دو بچه توانستند قبل از این 

که صف درهم و برهم اتوبوس ها دور شود، به یکدیگر بگویند.
در پایان آن سفری که به نظرشــان تمام نشدنی می آمد. اگرچه 
درواقع بیش از یک ساعت طول نکشید، خانواده فوکودا به مسیر 
مسابقه تانفوران شهر سان برونو رســید. مقامات استادیوم را با 
ســیم خاردار محصور کرده بودند و با عجله اسطبل ها را خالی 

ایاالتمتحدهامریکادوســتداردهمیشــهخودشرابــهعنوانیککشــورمقتدراز
لحاظفرهنــگتعریفکنــدکهقــدرتهضمهمــهفرهنگهــایمختلــفجهانرا
دارد.امــاایزابلآلندهنویســندهسرشــناسآمریــکایالتیندررمان»عاشــقژاپنــی«درچند
کنایــاالتمتحدهدر فصلخواندنیمروریداردبراوضاعســختواســفبارژاپنیهایســا
زمانجنگجهانیدومومخصوصًاپسازحملهژاپنبهپرلهاربر.بخشیازاینرمانرابا
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کرده بودند و سربازخانه ای موقتی ســاخته بودند که گنجایش 
هشت هزار نفر را داشت. دستور تخلیه خیلی با عجله داده شده 
بود و وقت نشــده بود اردوگاه را تجهیز و راه اندازی کنند. موتور 
اتوبوس ها خاموش شــد و زندانی ها، بچه به بغل و کیف و بقچه 
به دست و در حالی که به پیرترها کمک می کردند پیاده شدند. 
بی هیچ حرفی، در گروه هایی که معلوم نبود روی چه حسابی از 
دیگران جدا شده اند، پشت سر هم راه افتادند، بدون این که یک 
کلمه از دادهای پشت بلندگو را درک کنند. باران زمین را باتالق 

کرده بود و مردم و وسایلشان را گلی کرده بود.
نگهبانان مردها و زن ها را برای معاینه پزشکی از هم جدا کردند 
و به آنها واکســن تیفوس و ســرخک زدند. چند ســاعت بعد، 
خانواده فوکودا سعی کردند وسایلشان را از کوه وسایلی که روی 
هم تلنبار شده بود جدا کنند و به اسطبل - غرفه ای که به آن ها 
اختصاص داده شده بود - نقل مکان کنند. از سقف تار عنکبوت 
آویزان بود و سوسک و موش هم داشــت و روی زمین هم پر از 
گرد و غبار و گاه بود. هوای آنجا هنوز بوی اســب و پهن می داد 
و ضدعفونی کننده ها نتوانســته بودند زیاد اثــر بگذارند. به هر 
کدامشان یک تخت، یک کیسه و دو پتوی ارتشی دادند. تاکائو 
آن قدر احساس خســتگی و حقارت می کرد که دو زانو نشسته 
بود زمین و آرنج هایش را گذاشــته بود روی زمین و ســرش را 
بین دســت هایش مخفی کرده بود. هیدیکو کفش و کالهش را 
درآورد و آســتین هایش را باال زد و خودش را برای هرچه بهتر 
روبه رو شدن با این بدبختی شان آماده کرد. اصاًل به بچه ها اجازه 
نداد که احساس تأســف کنند، بلکه به ســرعت آن ها را به کار 
گرفت که زمین را تمیــز کنند و تخت ها را برپا کنند. ســپس 
چارلز و جیمز را فرســتاد تا از هیئت مدیره چنــد تا تیر و تخته 
بگیرند تا قفســه هایی برای وسایل آشــپزخانه محدودی که با 

خودش آورده بود، درست کنند.
موقع ورود، دیده بود که مأمورها دارند شتابزده با تیر و تخته ها 
چیزهایی ســر هم می کنند. او به مگومی و ایچی مای گفت که 

بالش ها را بــا کاه پر کنند و خودش در حیــن راه اندازی خانه با 
زن های دیگر سالم و احوالپرســی کرد و نگهبانان و مأمورهای 
اردوگاه را بررسی کرد که مســئوالن آن ها بودند و نمی دانستند 
چه مــدت مجبورند آنجا بمانند. تنها دشــمنان آشــکاری که 
هیدیکو توانســت در اولین گشــت و گذار خود شناسایی کند، 
مترجمان کــره ای بودند که بــه مهاجران دیــدی نفرت انگیز 
داشتند و برای مأموران آمریکایی چاپلوسی می کردند. هیدیکو 
دید که به اندازه کافی دستشــویی و حمام وجــود ندارد و اصاًل 
در و پیکری وجود نــدارد و در آن بین برای زن هــا فقط چهار 
حمام بــود و آب گرم کافی هم وجود نداشــت. اصاًل حق حریم 
خصوصی معنایی نداشــت، اما با خودش فکر کرد حتماً مشکل 
غذایی نخواهند داشت، چون سه کامیون پر از مواد غذایی دید و 
می دانست روزی سه بار در ناهارخوری غذا سرو می کنند که از 

آن شب شروع می شد.
شام آن شب سوسیس بود و سیب زمینی و نان، اما سوسیس ها 
قبل از ایــن که نوبت خانواده فوکودا بشــود تمام شــد. یکی از 
پیشــخدمت های ژاپنی زیر زیانی گفــت: »اآلن برمی گردم.« 
هیدیکو و مگومی منتظر ماندند تا ناهارخوری خالی شــود. بعد 
به آنها یک قوطی گوشت چرخ کرده و کمی سیب زمینی دادند و 
آنها هم به اتاقشان برگشتند. آن شب، هیدیکو به انجام کارهایی 
فکر کرد که باعث می شد آنجا را بهتر تحمل کنند. اولین مسئله 
و آخرین مســئله، رژیم غذایی شان بود. هیدیکو شک داشت که 
بتواند مســائل آنجا را حل و فصل کند، باید مترجم های مزدور 
کره ای عوض می شــدند. او آن شب چشــم روی هم نگذاشت و 
وقتی اولین رگه های نور خورشــید به پنجره های اسطبل تابید، 
شوهرش را تکان داد که بیدارش کند، هر چند او هم نخوابیده و 

فقط خودش را به خواب زده بود.
»تاکائو، پاشــو، خیلی کار داریم. ما باید نماینده ای برای حرف 
زدن با مأمورها پیدا کنیم. با شــوکتت را بپــوش و برو مردها را 

جمع کن.«      
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روزی روزگاری، اسباب بازی فروشی بود که اسمش زیگیزموند 
مارکــوس بــود و از جمله طبل هــای حلبــی می فروخت که 
دیواره شــان، لعاب ســرخ و ســفید داشت. اســکاری که چند 
سطر پیش صحبتش بود مشــتری عمده این طبل ها بود؛ زیرا 
حرفه اش، نواختن طبل حلبی بود و بی طبل حلبی نمی توانست 
زندگی کند و عالقه ای هــم به زندگی، بی این آلت موســیقی 
نداشت. به همین علت از کنیسه شــعله ور به پاساژ تسوگهاوس 
شــتابید زیرا خانه و دکان پاســدار طبل هایش آنجــا بود. ولی 
وقتی رســید، مارکوس را در وضعی دید که دیگــر در این دنیا 

نمی توانست طبل حلبی بفروشد.
آنها، یعنی همان آتش نشــانان آتش افروز، که من، که اســکار 
باشــم، خیال می کردم از پیششــان رفته، فرار کرده ام، پیش از 
من ســروقت مارکوس آمده بودند. قلم مو در ســطل رنگ، فرو 
کرده و روی شیشه دکانش با خط زوترلین نوشته بودند: »خوک 
جهود«. بعد البد از خط زشت خودشان دلشــان به هم خورده 
بود؛ زیرا شیشــه ویترین را با لگد شکسته و زیر پاشنه شان خرد 
کرده بودند، به طوری که از خرده شیشه ها فقط می شد حدس زد 
که چه لقبی به مارکوس داده بودند. بعد بی اعتنا به اینکه دکان، 
دری دارد از ویترین بی شیشه وارد شده و به شیوه خاص خود با 

اسباب بازی ها سرگرم بودند.
من دلواپس طبل هایم بودم ولی آنهــا اعتنایی به طبل های من 
نداشتند. طبل من تاب تیر کهنه آن ها را نداشت و ناچار، ساکت 
ماند و زانو خم کرد. ولی مارکوس، پیش توفان غضب آنها میدان 

را خالی کرده بود. وقتی به فکر افتادند که ســری به او بزنند در 
نزدند، بلکه درش را با لگد شکستند هرچند او در اتاقش را قفل 

نکرده بود.
مرد بازیچه فروش، پشــت میز تحریرش نشســته بــود. مثل 
همیشه به منظور اینکه آســتین های لباس دودی رنگش دیرتر 
چرک شوند و از فرســایش آنها جلوگیری کند، آستین پوش به 
دست کرده بود. شانه هایش از شــوره، سفید شده بود و حکایت 
از بیماری پوستی ســرش می کرد. یکی از آن پهلوان ها که یک 
عروسک خیمه شب بازی را بر سر انگشتانش کرده بود )عروسک 
مادربزرگ کاســپرله( با چوب مادربزرگ، ســیخی بــه او زد. 
ولی مارکوس دیگر به کســی جواب نمــی داد و دیگر هیچ کس 
نمی توانســت اذیتش کند. جلوش روی میز یک لیوان آب بود 
که برای رفع عطــش خالیش کرده بود. البد صدای شکســتن 
شیون آســای شیشــه ویترین دکانش، گلویش را مثل کبریت 

خشک کرده بود.
روزی روزگاری، طبل نوازی بود که اســمش اســکار بود. وقتی 
بازیچه فروشــش را از او گرفتنــد و دکان بازیچه فروش را غارت 
کردند، دانست که طبل نوازان کوتاه قامت، مثل او روزگار سختی 
در پیش دارند. این بود که وقتی دکان مارکوس را ترک می کرد، 
یک طبل ســالم و دو طبل دیگر که کمتر آســیب دیده بود از 
میان آن توده بازیچه های ضایع شــده، پیدا کرد و آنها را به خود 
آویخته، پاساژ تسویگهاوس را ترک گفت تا پدرش را که البد او 

را می جست در بازار زغال پیدا کند.      
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»سالهایســگ«درموردُاســکارنوجوانآلمانیاســتکهدرســالهایجنگجهانیدوم،

اتفاقاتخاصیبرایشمیافتد.
گراسدر»طبلحلبی«بازبانیطنزوگزندهبهنقدوقایعپیرامونیدردنیایمعاصرمیپردازد
ومقولــهایکهبیشــتریننصیــبراتیغتیــزطنزگــراسمیبــرد،»جنگ«اســت.اوبــهبهانه
روایــتزندگیاســکاربــهروایتگــریدقیــقوریزبینانــهجامعهجنــگزدهآلمــانمیپــردازدو
صحنههــایبســیاربدیعــیراازایــنوقایعتلــخدر»طبــلحلبی«بــهتصویــرمیکشــدوآنهارا
کادمــینوبلدرپیاماهــدایاینجایزهبه جاودانهمیکندوشــایدبههمینخاطراســتکهآ
گراس،چنینعبارتیرامیآورد:»بهخاطربهتصویرکشــیدنافســانههایشــادوسیاهکهدر
گذرتاریخبهدستفراموشیسپردهشدهبودند«.درادامه،بخشیازاینرمانشاخصکهبه

شرحوتوصیفآلمانجنگزدهنازیمیپردازد،باترجمهسروشحبیبیآمدهاست:

طبل حلبی
یک صفحه از اثر گونتر گراس

     نویسنده:گونتر گراس

     مترجم:   سروش حبیبی

     انتشارات:نیلوفر
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گه گاهی کســی در قایقی حرفــی می زد. اما از بیشــتر قایق ها 
صدایی نمی آمــد، مگر صدای فروشــدن پــارو در آب، پس از 
آنکه از دهانه بنــدرگاه بیرون رفتند پخش شــدند، و هر کدام 
به جایی از دریا روانه شدند که امید داشــتند آنجا ماهی باشد. 
پیرمرد می دانســت که دور خواهد رفت و بوی خشکی را پشت 
سر گذاشــت و به درون بوی پاک دریای سحرگاهی پارو کشید. 
روشنایی شــب تاب گیاهان خلیج را در آب می دید و پاروکشان 
از آن بخش دریا می گذشت که ماهی گیران آن را »چاه بزرگ« 
می نامند؛ زیراکه ژرفای آب ناگهان به هفتصد باال می رســد و بر 
اثر چرخی که جریان آب بر شیب تند بستر دریا می زند همه جور 
ماهی آنجا گرد می آید. اینجا مرکــز میگوها و ماهی های طعمه 
است و گاه در ژرف ترین چاله ها دسته های ماهی مرکب هم پیدا 
می شوند که شب ها تا ســطح آب باال می آیند و همه ماهی های 

راهگذر از آنها می خورند.
در تاریکی پیرمــرد دمیدن صبح را حس می کرد و پاروکشــان 
صدای لــرزان ماهی های پرنده را می شــنید کــه از آب بیرون 
می جستند و صدای هیس هیس بال های سفتشان را می شنید 
که در تاریکی دور می شــد. از ماهی های پرنده خیلی خوشش 
می آمد؛ چون که در دریا بهترین دوســتانش این ها بودند. برای 
پرندگان دلش می ســوخت، مخصوصــاً تِرن هــاِی تیره رنگ 
کوچک و ظریف که مدام در پرواز و در جســتجو بودند و چیزی 
پیدا نمی کردنــد، و پیرمرد اندیشــید که مرغ ها زندگیشــان 
از ما ســخت تر اســت، غیر از مرغ های غارتگر و مرغ هاِی پرزور. 

مرغ های به ایــن ظرافت و نازکی مثل پرســتوی دریایی را چرا 
ساخته اند، آن هم وقتی که دریا این قدر بی رحم می شود، و آن 
هم ناگهان، و ایــن مرغ هایی که می پرند و خودشــان را به آب 
می زنند و صید می کنند، با آن صداهای کوچک و غمگین، جثه 

نحیفشان تاب دریا را ندارد.
همیشه در اندیشــه اش دریا را »المار« می نامید، و این نامی است 
که در زبان اسپانیایی کســانی که دریا را دوست می دارند به دریا 
می دهند. گاه دوســتداران دریا به دریا دشــنام هم می دهند، اما 
دشنام را همیشــه چنان می دهند که انگار دریا زن است. برخی از 
ماهیگیران جوان، آن هایی که ریسمان هاشان گوی شناور دارد و از 
پول کالن روزهای رونق بازار جگر بَمَبک قایق موتوری خریده اند، 
دریا را »ال مار« می نامنــد که مذکر اســت. از دریا همچون یک 
حریف یا مکان یا حتی دشــمن نام می بردند. ولی پیرمرد همیشه 
در اندیشــه اش دریا را همچون زن می انگاشت، یا همچون چیزی 
که مهر و قهر می ورزد، و هرگاه کار زشــت یا وحشیانه ای از او سر 
می زند از آن رو است که اختیارش با خودش نیست. می پنداشت 

که مهتاب دریا را می گیرد، چنانکه زنان را می گیرد. 

رمان»پیرمردودریا«یکیازمهمترینکتابهایارنستهمینگوینویسندهشهیر
آمریکاییوبرندهنوبلادبیات1954اســت.»پیرمردودریا«ازواپسینکارهایمهم
همینگویبهشــمارمیرودکهدرســال1951منتشــرشــدونقشبهســزاییدردریافتجایزه
نوبــلهمینگویداشــت.بــاری،ایــنکتــابرامیتــواندرکنــارکتابهایــیچــون»وداعبا
اسلحه«،»داشتنونداشــتن«،»مردانبدونزنان«،»تپههایســبزآفریقا«و»زنگهابرای
کــهبــهصــدادرمیآینــد؟«ازمهمتریــنودرخشــانترینآثــارارنســتهمینگــویدانســت.
همینگویایــنرمــانکوتــاهرا-کهتنهــااندکــیازیکداســتانکوتــاهبلندتراســت-بــرپایه
تجربیــاتخــوددردورانزندگــیدرکوبــاوتفریحــاتعمــدهخــوددرآنجــا،کــهقایقرانــیو
موجســواریبودهاســت،نوشــتهاســت.البتهازایندســتآثارتجربیدرکارنامههمینگوی
فــراواناســتوویاغلبتمامشــرایطقهرمانانداســتانخــودراتجربهکردهاســت.درآخر،
رمان»پیرمــردودریا«داســتاندرگیریجذابیکماهیگیــرپیروباتجربهبــایکنیزهماهی
غولپیکراســت،ماهیگیریکهمدتطوالنیســتکهصیدموفقینداشــتهاســت.درادامه

قسمتیازاینرمانباترجمهبسیارزیباینجفدریابندریآمدهاست:

پیرمرد و دریا
یک صفحه از اثر ارنست همینگوی

     نویسنده:ارنست همینگوی

     مترجم:  نجف دریابندری

     انتشارات:خوارزمی
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یادداشت هایی
از خانه مردگان

یك صفحه از اثر فئودور داستایفسکی

مدتی هــم یک عقــاب، از گونــه عقاب های کوچــِک مناطِق 
پهن دشــت، در زندان مــا زندگــی می کــرد. او را، که زخمی 
و خســته بود، یکی از زندانی ها به آنجا آورده بــود. همه زندان 
دورش جمع شده بودند. نمی توانســت پرواز کند: بال راستش 
به طرف زمین آویزان مانده بود و یک پایش هم در رفته بود. به 
یاد دارم به حالت حمله به اطرافش نــگاه می کرد، با کنجکاوی 
جمعیــت را از نظر می گذرانــد، منقار خمیــده اش را باز کرده 
بود و آماده بود تا ســرحد مرگ از زندگــی اش دفاع کند. وقتی 
که همه خــوب نگاهش کردنــد و از اطرافش پراکنده شــدند، 
درحالی که می لنگیــد، روی پــاِی دیگرش لِی لِی کــرد و بال 
ســالمش را تکان داد و به طرف دورترین نقطه محوطه پرید و 
در گوشه ای مخفی شد و خودش را ســخت به حصار چسباند. 
ســه ماه تمام همان جا مانــد و در تمام این مــدت حتی یک بار 
هم از گوشــه امن خود بیرون نیامد. زندانی ها ابتدا اغلب برای 
دیدن او به آن جا نزدیک می شــدند یا ســگ ها را به ســراغش 
می فرستادند. شاریک با هیجان بســیار به طرفش می دوید، اما 
جرئت نمی کرد خیلی به او نزدیک شــود؛ ایــن موضوع باعث 
خنده و شــادی زندانی ها می شــد و می گفتند: »عجب جونوِر 
وحشی ایه! تسلیم هم نمیشــه! اما بعدها باز هم شاریک را، که 
از رفتار عقاب ما پکر بود و دیگر از او نمی ترســید، ســراغ عقاب 
می فرستادند و او سعی می کرد بال معیوب آن پرنده را به دندان 
بگیرد. عقاب با منقــار و چنگال هایش و با تمام توان، با شــکوه 

و بی امان، همچون پادشــاهی زخمی از خــود دفاع می کرد، در 
گوشه امنش پنهان می شــد و کســانی را که با کنجکاوی به او 
نزدیک می شــدند، زیر نظر می گرفت. باألخره کم کم همه را از 
خود رنجاند. همــه او را ترک کردند و از یــاد بردند؛ بااین حال، 
هرروز در نزدیکی او تکه گوشــت تازه و یک تکه سفال شکسته 
را که کمی آب در آن بود، می شــد دید و این نشــان می داد که 
کسی مراقِب اوست، اولش نمی خواست چیزی بخورد و تا چند 
روز غذایی نخورد؛ درنهایت، غذا را قبول کرد، اما هرگز از دست 
کســی چیزی نمی گرفت و در حضور دیگران غــذا نمی خورد. 
بارها پیش آمد که از دور او را زیر نظر بگیرم؛ هرگاه کســی را در 
اطراف نمی دید و احســاس می کرد تنهاست، تصمیم می گرفت 
کمی از جایگاهش فاصله بگیرد و بیست قدمی در امتداد حصار 
لِی لِی کند، ســپس به عقب برگردد و بعد باز هم از جایش دور 
شــود، طوری که انگار ورزش کند. وقتی متوجه من می شــد 
فوراً با تمام توانش لنگ لنگان و به ســرعت به طرف جایگاه خود 
می رفت، ســرش را باال می داد، منقارش را می گشــود، پرها را 
سیخ می کرد و بی درنگ آماده مبارزه می شد. با هیچ مهربانی و 
نوازشی نمی توانســتم او را نرم کنم؛ گاز می گرفت و می جنگید، 
گوشت را از دستم نمی گرفت و همیشه تا زمانی که باالی سرش 
بودم با نگاه نافذ و خشمگینش خیره و ثابت به من نگاه می کرد. 
در تنهایی و کینه توزانه انتظار مرگ را می کشــید، به هیچ کس 
اعتماد نداشت و با کسی از دِر دوستی وارد نمی شد. دوماه تمام 

»فئودورداستایفســکی«دراوایلســالهاینویســندگیخــودعالوهبــرفعالیتهای
ادبیباحضورجدیدرمجامعروشنفکرِیروسیهتزاریبهفعالیتهایسیاسینیز
میپرداخت،تاآنجاکهدرســال1849بــهاتهامفعالیتدرجهتبراندازیحکومتتوســط
پلیسمخفیدســتگیرشــد.دادگاهنظامیابتداحکمبهاعــداماووهمفکرانشکهدســتگیر
شــدهبودنــدراداد،ولــیپــسازآناینحکــمراتقلیــلبخشــیدواورابهچهارســالزنــداندر

اردوگاههایاجباریکاردرسیبریمحکومکرد.
حاصلتجربیاتوخاطراتاودرطولاینچهارسال،رماِن»یادداشتهاییازخانهمردگان«
است.داستایوفسکیاینکتاببســیارمهمرادرسال1962منتشــرکردواینکتاببهنوعی
شــروعکنندهدورهطالیینویســندگیاوســت.دورهایکهداستایوفســکیشــاهکارهایچون
»جنایتومکافــات«،»قمارباز«،»ابله«،»شــیاطین«و»بــرادرانکارامــازوف«راخلقمیکند.
بــاوجــودایــنهمــهاثــرشــاخصدرکارنامــهداستایوفســکیبرخــیازمنتقــدانمعتقدنــدکه
»یادداشــتهاییازخانهمردگان«بهترینرماِنایننویســندهبزرگروساســت.تأثیرگذاری

اینرمانبهحدیاســتکهنقــلمیکنند،تــزارنیکالیاول
پسازخواندنآنبسیارمتأثرشدهوگریهکردهاست.

ازاینکتاببــهمانندســایرآثارداستایوفســکیترجمههای
متعــددیمنتشــرشــدهاســتکــهازایــنمیــان،دوترجمهاز
امتیارهایخاصیبرخوردارند.اولینترجمــهازمرحومدکتر
»محمدجعفرمحجوب«-ادیبومترجممطرح-اســتکه
باعنواِن»خاطــراتخانهمردگان«ســالهاپیــشازانقالب
منتشرشدودرحالحاضرتوسطنشرآمونوانتشاراتعلمی
وفرهنگیمنتشــرمیشــودودیگــریترجمه»خانمســعیده
رامز«اســتکهاززبانروســیبرگرداندهشــدهاســتوتوسط
نشرنومنتشــرمیشــود.درادامه،بخشــیازرمانبهترجمه

خانمسعیدهرامزآوردهشدهاست:
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كتابخانهجهان

     نویسنده:فئودور داستایفسکی

     مترجم: سعیده رامز

     انتشارات:نشر نو

هیچ کس به او فکر نمی کرد و او را به خاطر نداشت، اما درنهایت 
زندانی ها دوباره بــه یادش افتادند و ناگهــان حس هم دردی با 
او در همه بیدار شــد. زمزمه هایی برخاســت که باید عقاب را از 
زندان بیرون برد. می گفتند: »اگر قراره بمیره بذارین بمیره، اما 

نه تو زندان«.
برخی این را تأیید کردنــد و گفتند: »بله، یه پرنــده ذاتاً آزاد و 

سرکشه و به زندان عادت نداره«.
یکی از آنها افزود: »می دونین که اون مثل ما نیست«.

»ببین، داری مزخرف می گی. خب معلومه، اون پرنده اســت و 
ما آدمیم«.

ســکوراتف نطقش بــاز شــد کــه: »رفقا! عقــاب، پادشــاِه 
پرنده هاست...«.

اما این بار کســی به حرفش گوش نداد. یــک روز، بعد از نهار، 
وقتی طبل نوبت دوم کار نواخته شد، عده ای عقاب را برداشتند 
و درحالی که یکی شان منقار او را با دســت نگه داشته بود تا به 
کســی نوک نزند، از زندان بیرونش بردند. به خاکریز رسیدند. 
یک گروه دوازده نفره از زندانی ها با کنجکاوِی تمام می خواستند 
بدانند او به کجا پرواز خواهد کرد. اتفاق عجیب این بود که همه 
آن ها به نوعی خوشــحال و خشــنود بودند، انگار خودشان در 

شرف آزادی باشند.
زندانی ای که عقاب را نگه داشــته بود و تقریباً بــا عالقه به این 
پرنده کینه توز نــگاه می کرد، گفــت: »این نمک نشــناس رو 

می بینین! ما بهش خوبی می کنیم، اما اون فقط گاز می گیره!«.
»ولش کن، میکیتا!«

»اون هیچ چیز دیگ های براش مهم نیس، فقط آزادی می خواد، 
یه آزادی واقعی، آزادی شیرین«.

عقاب را از سمت خاکریز به سوِی پهن دشــت پَر دادند. یکی از 
روزهای ســرد و دلگیِر اواخِر پاییز بود. باد در پهن دشــِت خالی 
از ســکنه می پیچید و میان علف های زرد و خشــک و انبوِه آن 
زوزه می کشید. عقاب، درحالی که باِل معیوبش را تکان می داد، 
همان طور رفت و رفت؛ انگار می خواست هرچه سریع تر به جایی 
دور از دیدرِس ما بــرود. زندانی ها با نگاه کنجکاوشــان او را که 
حاال فقط ســرش از میان علف هاِی پهن دشــت دیده می شد، 

دنبال می کردند.
یکی از آنها متفکرانه گفت: »نگاش کن!«.

دیگری اضافه کرد: »به پشت سرش نگاه هم نکرد! حتی یه بارم 
نگاه نکرد! رفقا، فرار کرد و رفت!«.

ســومی اشــاره کرد: »نکنه فکر کــردی برمی گرده و تشــکر 
می کنه؟!«.

»شرط می بندم این آزادیه. بوش رو حس می کنم«.
»پس آزادی آینه!«.

»دیگه هیچ وقت اونو نمی بینیم، برادرا...«.
نگهبان فریاد زد: »چرا وایسادین؟ راه بیفتین!« و همه به کندی 

و در سکوت رهسپاِر کار اجباری شدند«.      
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گرچه یکشنبه بود و فیبی و همکالســی اش نرفته بودن موزه و 
گرچه همه جا خیلی کثیف و خیس بــود، از تو پارک رفتم طرِف 
موزه تاریخ طبیعی. می دونســتم منظور دختــر بچه هه همین 
موزه س، تمام سوراخ ُســنبه های موزه رو بلد بودم. بچه که بودم 
می رفتم همون مدرســه ای که فیبــی می ره و همیشــه م ما رو 
می بردن اونجا. یه معلمی داشتیم به اسم خانوم ایگل تینگر که هر 
شنبه مارو می برد اونجا. گاهی حیوونا رو تماشا می کردیم و گاهی 
هم اون چیزایی رو که سرخ پوســتای قدیم ساخته بودن، سفال 
و کارای حصیری و اینا. از فکــرش کلّی ذوق می کنم. هنوز یادمه 
که بعد تماشای موزه می رفتیم تاالرِ ســمعی بصری فیلم تماشا 

می کردیم. فیلِم کریستف کلمب. 
همیشه داســتان کریســتف کلمب و کشــِف امریکا رو نشون 
می دادن و این که اون چه جوری فردیناند و ایســاباِلرو راضی کرد 
پول خریِد َکشــتیا رو بِِهش قرض بِدن و بعد ملوانا شورش کردن 
و اینا. هیشکی فیلمو تماشا نمی کرد، همه با خودشون بیسکویت 
و آدامس و اینا داشــتن و تو تاالرم بوی خوبی می داد. بوش مِث 
این بود که انگار بیرون داره بارون می آد، ولــی نمی اومد، و انگار 
اونجا تنها جای گرم ونرم تو همه دنیاس. این موزه رو خیلی دوس 
داشتم. یادمه باید از تاالِر سرخ پوســتا رد می شدیم می رفتیم تو 
تاالِر ســمعی بصری. اتاِق خیلی درازی بود و توش حّتا نمی بایس 
پچ پچ می کردیم. اول معلــم می رفت تو، بعد بچه هــا. بچه ها تو 
دو تا صف می رفتن تو و هر کســی همراهِ یکی دیگه بود. بیش تِر 
وقتا طرِف مــن یه دختری بود به اســم گرترود لوین. همیشــه 
می خواست دسِت آدمو بگیره، همیشــه خدام دستش یا نوچ بود 
یا عرق کرده بود. کِف تاالر سنگ بود و آگه یکی یه تیله می نداخت 
روش همچین باال پاییــن می پرید و یه صدایــی در می آورد که 
معلم همه رو ســاکت می کرد و برمی گشت ببینه چه خبره. البته 
خانوم ایگل تینگر هیچ وقت عصبانی نمی شد. بعد باید از کناِر این 
قایق سرخپوستی درازه رد می شدیم، که درازیش قّد سه تا ماشین 

کادیالک پشــت ســِر هم بود، و توش تقریباً بیس تا سرخپوست 
بودن، بعضیشون پارو می زدن و بعضی وایساده بودن و قیافه های 
خشــن گرفته بودن و همه شون صورت شــونو واسه جنگ رنگ 
کرده بودن. یه سرخپوســِت جن زده م تِه قایق بود که به صورتش 
نقاب زده بود. اون جادوگر قبیله بود. خیلی منو می ترســوند ولی 
ازش خوشم می اومد. یه چیز دیگه م این که، آگه موقع ردشدن از 
بغل قایق به پارویی چیزی دست می زدیم، نگهبان موزه می گفت 
»بچه ها به چیزی دس نزنین.« ولی اینو با لحن قشنگی می گفت 
نه مِث پلیسا. بعدش از بغل اون جعبه گنده شیشه ای رد می شدیم 
که توش چن تا سرخپوست داشتن با مالیدن چوب آتیش درست 
می کردن و یه زن سرخپوست که داشــت پتو می بافت... بعدش 
درست قبل ورود به تاالر سمعی بصری، کنار در، یه اسکیمو بود. 
کنار سوراخ به دریاچه یخی نشسته بود و داشت ماهی می گرفت. 
دو تا ماهی هم کناِر ســوراخ بود که قباًل گرفته بود. پسر، موزه پُر 
بود از جعبه های گنده شیشه ای. طبقه باال بیشتر بود. تو یکیش 
دو تا آهو داشــتن از یه چاله آب می خوردن و پرنده هایی داشتن 
به جنوب مهاجرت می کردن. شــکِم پرنده جلوییــا رو پُر کرده 
بودن و آویزونشون کرده بودن به ســیم، اون عقبیا رو روی دیوار 
نقاشــی کرده بودن، اما انگار واقعاً داشــتن می رفتن جلو، اگرم 
آدم خم می شــد و از الی پاش سروته نگاشــون می کرد خیالش 
می رســید دارن تندتر می رن. ولی بهترین چیز این موزه اینش 
بود که همه چی همیشــه همون طوری می موند. هیشکی تکون 
نمی خورد. آگه صد بارم می رفتی تو موزه، اســکیموئه داشــت 
ماهی می گرفت و دوتام قباًل گرفته بود، پرنده ها داشتن می رفتن 
جنوب و آهوهام با همدیگه با اون شاخای خوشگل و پاهای باریک 
و قشنگ داشتن آب می خوردن و زن سرخپوسته م... همون پتو رو 
می بافت. هیشکی فرق نمی کرد. تنها چیزی که تغییر می کرد تو 
بودی. نه این که مسن تر می شدی و اینا. دقیقاً این نبود. فقط فرق 

کرده بودی، همین.       

ســالینجردرزندگــیعجیــبوغریــبخــودهمــوارهازرســانههادوریمیکــردوراه
ارتباطــیاشبامخاطبانــشکتابهایشبودنــد.اولین،محبوبتریــنومهمترین
اینکتابهارمانیاســتکهبانام»ناطوردشــت«درایرانمنتشــرشدهاســت.)جالبتوجه
اســتکهاینواژهخاِصانتخابشــدهبرایترجمهعنوانکتاببامعناینگاهباندشتاز
یکیازاشــعارســعدیبرگزیدهشــدهاســت:»جهاندیــدهپیریبــراوبــرگذشــت/چنینگفت
خندانبهناطوردشــت«(ناطوردشــترمانــیدرنقدجامعــهوفرهنگنوینغربــیوبهویژه
جامعــهآمریکااســتوهنــوزهــمدربعضیمناطــقآمریکاجــزوکتابهــایممنوعهبهشــمار
کنونبارهابهفارسیترجمهشدهاستاماماصفحهایخواندنیازاین میرود.اینکتابتا

رمانتحسینشدهباترجمهمهدیآذریومریمصالحیراتقدیممیکنیم:

ناطور دشت
یك صفحه از اثر سالینجر

     نویسنده:    جی.دی.سالینجر

     مترجم:    مهدی آذری و مریم صالحی

     انتشارات:پوبان
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زمانی که فردوسی، سراینده شاهنامه، به غزنه آمد و شاعران قصر 
ســلطان محمود، به نام دهاتی تحقیرش کردند و او مصرع چهارم 
رباعی را سرود که قافیه ای بسیار دشــوار داشت و کسی نتوانسته 
بود آن را تکمیل کند، من آنجا، بر خفتاِن فردوسی بودم. بر تیرداِن 
رستم -قهرمان  افسانه اِی شاهنامه- نشســته بودم زمانی که او در 
جستجوِی اسب گمشــده اش تا ســرزمین هاِی دور می شتافت؛ 
زمانی که دیو افسانه ای را با شمشیرش به دو نیم می کرد، با خون ها 
جاری شــدم؛ همه جا بودم و همه جا هســتم. زمانی که تور از سر 
کینه توزی سر برادرش ایرج را با خنجر می برید، زمانی که قشون-

های خیاالنگیز در بیابــان به هم می تاختند و خون اســکندر زیر 
آفتاب به جوش می آمد و از بینی فــرو می ریخت، درتأللو خونش 
حضور داشتم. زمانی که بهراِم گور، شاه ساســانی، هر شب را زیر 
گنبدی از گنبدهاِی هفت گانه و نزد یکی از شاهزاده های زیبارو به 
صبح می رســاند و به حکایتش گوش می سپرد، بر لباس زیبارویی 
بودم که بهــرام گور سه شــنبه ها به دیدارش می رفــت و با دیدن 
تصویرش عاشق او شــده بود. زمانی که شــیرین با دیدن تصویر 
خسرو شــیفته اش می شد، از سر تا پای خســرو، از تاج او گرفته تا 
خفتانش بر تمام جامه اش حضور داشتم. در بیرق های قشون هایی 
بودم کــه قلعه ها را به محاصــره درمی آوردند؛ بر ســفره های بزم 
و ســرور و خفتان مخملین فرســتاده هایی بودم که به پای بوس 
شاهان می آمدند؛ هرجا که شمشیری نقاشی می شد -شمشیری 
که کودکان از شنیدن حکایاتش به شوق می آیند- من نیز حضور 
داشتم. زیر نگاه های شاگردان زیبارو و استادان نقاشی با قلم موهای 

ظریف بر کاغذهاِی کلفتی که از هندوســتان و بخــارا می آمدند. 
لغزیدم و قالی های اوشاک تزئینات دیوارها، پیراهن هایی که زنان 
مطیع هنگام تماشــای کوچه از الی پنجره ِی نیمه باز به تن دارند، 
کاکل خروس های آماده جنــگ، میوه های افســانه ای و انارهای 
ســرزمین های افسانه ای، دهان شــیطان، شــیار ظریف قاب ها، 
ســوزن دوزی های درهم پیچیده خیمه و خرگاه، شکوفه هایی که 
نقاش به میل خود کشــیده و می توان با چشم عادی دید، چشمان 
آلبالویی مجسمه های پرندگان قندی، زانوبند چوپان ها، شفق های 
افسانه ای و جســدها و زخم های هزاران هزار ســرباز و سلطان و 
عاشق، همه و همه را من به تصویر می کشم. دوست دارم در مجالس 
رزم که خون چونان شکوفه می دمد، بلغزم؛ وقتی که شاهدان زیبارو 
و شاعران می نوشند و به نوای موســیقی گوش می دهند، خفتان 
چیره دست ترین شاعر را بیآالیم. بر پرهای فرشتگان، لب های زنان، 

زخم ها و سرهای بریده غرق به خون مردگان بنشینم.
سؤالتان را شنیدم. می پرسید رنگ بودن چگونه است؟

رنگ تماس چشــم است، موسیقِی َکرهاســت. کلمه ای ست در 
ظلمات. ده ها هزار سال است که به نجوای ارواح از میان کتاب ها 
و اشیاء مانند وزش باد گوش ســپرده ام و تماس من مانند تماس 
فرشتگان است. سویه ای از من با چشــم هایتان سخن می گوید. 
سویه سنگین من؛ ســوی دیگرم از نگاه هایتان بال و پر می گیرد. 

سویه سبک من.
چقدر از سرخ بودنم خوشحالم! آتشی درونم هست. پرقدرتم و می دانم 

که به چشم می آیم. می دانم که در برابرم تاب مقاومت ندارید.«      

»ناممنســرخ«عنــوانمعروفتریناثــراورهانپامــوکرماننویسشــهیِرترکیهای
اســت،اثریکهسببشــدتاپاموکاّولینوتنهانوبلیاستترکباشــد.ازپاموکآثار
متعددیبهفارســیترجمهشــدهاســتکهمورداســتقبالمخاطبانفارســیزبانقرارگرفته
اســتکهیکــیازدالیــلعمــدهآنرامیتــواندلبســتگِیفــراوانایننویســندهترکزبــانبه
فرهنگایرانیباشد.بهعنوانمثالداستانرماِن»ناممنسرخ«پاموکدرقرن16میالدی
)همزمانبــادورانپادشــاهیصفویــاندرایــران(درجامعــهامپراطــوریعثمانــیمیگذردو
چالشهــایفرهنگــیایــنجامعــهرادرمیــاندوفرهنگشــرقوغرببــهتصویرمیکشــد.
کاناز داســتاندرموردچندنّقــاشبهنــامدرباِرعثمانیســتکهبرســرایــنموضوعکهکمــا
مکتبنّقاشــیشــرقی)مینیاتور(کهدرهراتوشــیرازواصفهــانرونقداردپیــرویکنندیابا
گسستازاینفرهنگبهفرهنگنقاشــیرئالیســتغربیکهبهتازگیازونیزایتالیاواردشده
است،بپیوندد.ازرمان»ناممنســرخ«ترجمههایمتعددیدربازاراستکهیکیازبهترین
آنهاتوســطخانمتهمینــهزاردشــتاززبانترکیاســتانبولیانجــامپذیرفتهاســت.پاموکدر
نگارِش»ناممنســرخ«ازتکنیک»چندصدایی«استفادهکردهاســتوازاینروهرفصلآن
بهروایــتیکراویاســتکــهدراینبیــنهمشــخصیتهایاصلــیداســتانروایتکننده
هســتندوهــمجاندارانیچونســگواســبوهممقولــهانتزاعیچــونیکرنگ:ســرخ.در

ادامهبخشیازفصل»ناممنسرخ«ازرماِن»ناممنسرخ«آمدهاست:

نام من سرخ
یك صفحه از اثر اورهان پاموک

     نویسنده:   اورهان پاموک

     مترجم:    تهمینه زاردشت

     انتشارات:مروارید



باشـگاه مـهرومـاه

 پایگاه اطاع رسانی
حوزه نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هال احمر

اخبار و گزارش ها  ؛  یادداشت و مقاله ها
و  صفحه اختصاصی دفاتر استانی 

نمایندگی  ولی فقیه در جمعیت هال احمر

w w w . n v h e l a l . i r

ارتباط مستمر
 و مداوم با مردم

سارهخندستان.فارس 9170560323
میترامیرزایی.همدان 9190515239

محمدرضاییرکنآبادی.خراسانرضوی 9151831452
مهدیدهقانی.کرمان 9135825282

اصغرقاسمی.فارس 9177202336
علمداردستور.کهگیلویهوبویراحمد 9171487437

سیدهزریفرهادی.کهگیلویهوبویراحمد 9229714931
شرارهزمانی.تهران 9121835059

بابکساسانیفر.کرمانشاه 9185963034
ابراهیممهدیپور.کرمان 9132459811

محمدارشادجاسمی.کردستان 9185030016
ناصرمحمدی.تبریز 9352396311

احمداحمدیان.آذربایجانشرقی 9144184329
شهرامحسینی.چهارمحالوبختیاری 9103120591

محمدرضاعبدالهی.تهران 9381826200
سیدیاسرراستگو.البرز 9375960788

احمدپورجهانشاهی.کرمان 9131434841
مهرابکبیری.قزوین 9123825785

معصومهبلوچزاده.خراسانرضوی 9151009636
علیمالکی.اصفهان 9133234650

علیرادمنش.خراسانجنوبی 9155666828
گلجانتوکل.کهگیلویهوبویراحمد 9178452197

ریحانهخلج.قم 9127473184
رقیهالساداتپورحسینی.کرمان 9133971434

مسعودستوده.اصفهان 9130774947
حسینمذنب.فارس 9177394073

علیرضاسبزهکار.خراسانجنوبی 9153636616
علیآلبوغبیش.خوزستان 9166529861

سیدامیرمحمدمسلمی.یاسوج 9179420173
احساننجفیان.اصفهان 9904904629

الههنبتون.مرکزی 9180694895
ناصرستاری.آذربایجانشرقی 9147618529

حبیببهلولی.آذربایجانغربی 9142784842
علیرضاشجاعی.کرمان 9133981383

سیداحمدامیرفخری.سمنان 9126314429
مجتبینکوئیزاده.فارس 9179347825
حسیندیدهروشن.فارس 9387637697

آفتابآروین.کهگیلویهوبویراحمد 9176228400
حمیدپورعسکری.کرمان 9133784122
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