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کلمه نخست

جدال با بیماری و نادانی

یاسر احمدوند
سردبیر

کرده است. تعدادی از هم وطنان به  کشور را نگران  کرونا مردم  گسترش دامنه ابتال به بیماری 
این بیماری مبتال شده اند، برخی نیز متاسفانه درگذشته اند. فضای عمومی جامعه ملتهب است 
و هر روز بلکه هر ســاعت آمار مبتالیان و فوت شــدگان اعالم و دنبال می شــود. وزارت بهداشــت، 
پزشــکان و پرســتاران و مدیران و کارکنان بخش بهداشــت و درمان کشــور در تالشی شبانه روزی 
کمک به بیماران مشــغول هســتند. جامعه برای  گســترش ســریع این ویروس و  کار مقابله با  به 

حفظ ایمنی و سالمت در تکاپوست.
گیر همراه  واقعا شــاید بعد از دوران جنگ چنین حالی در میان مردم دیده نمی شــد. نگرانی فرا
که بی رحم است. تهدیدهای پس از جنگ همه  گسترده برای مقابله با دشمن. دشمنی  تالشی 
کمبودها و بحران های اقتصادی ناشــی می شــد. این  که از  از جنس اقتصادی و معیشــتی بود 
ماجرا اما تن و روان مردم را هدف گرفته است. تنشان را ویروس کرونا و روانشان را ترس و واهمه 
که در پشت آن پناه  گرفتار شدن به دام این بیماری فرسوده می کند. این دشمن لشکری دارد  از 
گرفته  و جسم و جان مردم را نشانه گرفته است. با سپاهی که جسم مردم را هدف گرفته راحت تر 
که روان مردم را آماج انواع خبرها و اطالعات دروغ و انتشــار آمار  کرد تا دشــمنی  می توان مقابله 
کتر  خالف واقع و بزرگنمایی و شکست ناپذیری این بیماری قرار داده است. این ویروس خطرنا

کارآتر و زخمش عمیق تراست. و دشمنی اش 
که اعتمادشــان را به ســازوکار امنیت جســم و جانشــان از دســت بدهند با هیچ دارویی  مردمی 
که بزرگترین و آماده ترین ارتش های جهان و  بهبود نخواهند یافت. رعب لشــکری غدار اســت 

استوارترین تمدن ها را بلعیده است. 
کمیت  مهم ترین دژ امنیت روانی جامعه ما ، باورهای دینی و اعتقاد به نظام پاداش و جزا و حا
گر ترک بردارد صالبت و اقتدار روانی و آمادگی روحی  و قدرت اراده اهلل است. این حصن حصین ا
گروه  گرفته است . دو   گذشته این پناهگاه و پشتوانه هدف قرار  جامعه فرو می ریزد. در روزهای 

به باور مردم هجوم آورده اند؛
کــه دشمنی شــان سال هاســت نقــش بــر آب و مایه  نخســت زخم خــوردگان از ایــن قــدرت معنــوی 
کنون پیاده نظامشــان رســانه هایی اند که تیر تفرقه و نفاق  آبروریزی شــان شــده اســت. این گروه ا
شلیک می کنند. هر لحظه با انواع ترفندهای رسانه ای اوضاع کشور را بغرنج و تالش گروه پزشکان 
کافی و نادرست می دانند. تحقیر و  خودکم بینی را القا می کنند. مدیران را دروغگو  و پرستاران را نا
و رســانه های داخلــی را پنهــان کار می نامنــد. تاســف بار امــا همراهــی برخی با آن ها در داخل اســت. 
کافی جلوه می دهند بلکه به حصن معنوی و پایگاه های دینی و  اینان نه تنها تالش پزشکان را نا
شخصیت های مورد اعتماد مردم هجوم می برند. سخنانشان را تحریف می کنند و افراد حاشیه ای 
ح می کننــد. بــزرگان دینی بر رعایــت قواعد و  را به عنــوان نماینــدگان و صاحب نظــران دینــی مطــر
کسی  گر  کید دارند. در نگاه دین ضرر به خود و دیگران شرعا حرام است و ا توصیه های بهداشتی تا
گر سبب اضرار به دیگران شود ضامن خواهد بود. گناه کار است و ا عامدا باعث اضرار به خود شود 

که ازســر نادانی یا غرض ورزی با ادبیات و چهره دین رفتاری ناپســند  گروه دوم عده ای هســتند 
مرتکب می شوند اینان نسبتی با دین و عالمان خردورز دین ندارند. رهبر معظم انقالب با پیام 
گروه امدادگران پزشکی راه صحیح  حکیمانه شان و حمایت از مجاهدت پزشکان و پرستاران و 
که پیروی از دســتورات و توصیه های پزشــکی اســت نشــان دادند.   در مواجهه با این بحران را 
کنار  مراقبت های بهداشتی و درمانی اما الزم است با تقویت روحیه معنوی مردم جان و روان  در 
آنان را در این بحران نیرومند ســاخت. ماه رجب فرصتی اســت برای جامعه ما تا با بهره مندی 
گر اراده  از بــرکات معنــوی آن و جــالی باطــن روحیه ای مســتحکم و عزمی خلل ناپذیر ســاخت. ا

جامعه محکم باشد و انسجام مردم مخدوش نشود غلبه بر هر مشکلی ممکن است.
ک جمیع شر الدنیا و شر اآلخره اصرف عنا بمسئلتنا ایا



15 تـا ۲۲ اسـفند مـاه بـه عنـوان »هفتـه منابـع طبیعـی« نامگـذاری شـده 
 اسـت و نخسـتین روز ایـن هفتـه یعنـی 15 اسـفند »روز درختـكاری« اسـت. 
هـر سـال رهبـر معظـم انقاب به همین مناسـبت عـاوه بر مشـارکت در این 
اقـدام خیـر همـه مـردم را دعـوت بـه درختـكاری می کننـد. در اولیـن مطلـب 
ایـن بخـش بیانـات سـال های گذشـته رهبـر معظـم انقـاب دربـاره محیـط 
کردیـم و در مقالـه بعـدی، مسـئولیت  زیسـت و منابـع طبیعـی را بازخوانـی 
زیسـت محیطی جوان مؤمن انقابی را بررسـی کرده ایم. »محیط زیسـت و 
نظریه اجتماعی انقاب« موضوع مطلب سـوم این بخش اسـت. گفتگو با 
پروفسـور کردوانـی دربـاره راهكارهای رفع مشـكات محیط زیسـتی ایران، 
کتـاب »نهضـت حفـظ محیـط زیسـت«، محیـط زیسـت در اندیشـه  معرفـی 
فقهـی امـام خمینـی )ره( و احكام محیط زیسـت مطابق با فتـاوای آیت اهلل 

 العظمـی خامنـه ای دیگـر مطالـب ایـن بخـش از »مهـر و مـاه« اسـت.
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راهــــــــبرد

 دوره جدید

ما هــر ســال در هفتــه نهــال کاری و روزهای مربــوط به محیــط زیســت و ماننــد اینها، 
به صورت نمادیــن یکی دو درخت بر زمین می نشــاندیم؛ احســاس وظیفه ای بود که 
مردم توّجه پیدا کنند به مســئله درخت کاری؛ بی تأثیر هم نبوده. خیلی حرف ها گفته شــده، 
توصیه ها شــده، لکن توصیــه به تنهایی عالج و درمان مشــکالت بزرگ نیســت. یک تحّرک و 

بحران محیط زیست
حاصل خودخواهی 
انسان است

بیانات رهبر معظم انقالب
درباره محیط زیست و منابع طبیعی 

حرکت جّدی ای باید دنبال کار باشــد. البّتــه کارهای خوبی 
هــم در ایــن ســال ها انجــام گرفتــه کــه چشــم بــه آنهــا هــم 

نمی شود بست.
 من چنــد مطلب را عــرض می کنم؛ اّواًل نظر اســالم نســبت به 
کــی و ایــن مجموعــه ای کــه گاهــواره زندگی  زمیــن و کره خا
انســان و محــّل والدت و نشــو و نمــا و ســپس مرکــز بازگشــت 
انســان اســت؛ نظر اســالم نســبت به زمیــن و آنچــه در زمین 
اســت. یکجا قرآن می فرمایــد: َو ااَلرَض وضعهــا ِلاَلنام؛ زمین 
را - یعنی این کره ارضی را - برای انســان ها ما آفریدیم؛ مال 
همه است. متعّلق به بعضی نیســت؛ بعضی حّق بیشتری از 
بعض دیگری ندارند؛ متعّلق به نســلی دوِن  نســلی نیســت؛ 
امروز متعّلق به شــما اســت؛ فردا متعّلق به فرزندان شــما، به 
نوه های شــما و به دودمان شــما تا آخر  و در همه جای سطح 
کــره زمیــن این جــوری اســت. خلقــت زمیــن مــال انســان ها 

است؛ متعّلق به آنها است. 
در یک آیــه دیگر می فرماید: َخَلــَق َلُکم ما ِفــی ااَلرِض َجمیًعا؛  
همه آنچه در زمین اســت و متعّلق به زمین است، برای شما 
انسان ها آفریده شده؛ بنابراین چون مال خودتان است، به 
نفع شما اســت، متعّلق به شما اســت، باید تخریبش نکنید. 
همه چیزش هــم ]باارزش[ اســت؛ یک چیزهایی هســت که 
به نظر انسان سطحی ممکن است باارزش بیاید، چیزهایی 

هم به نظر او بی ارزش بیاید، اّما همه آنها باارزش است. 
یک روزی هم در همین کشور ما کســانی بودند که می گفتند 
این مــاّده متعّفن بــه چه درد مــا می خورد؛ منظورشــان نفت 
بود. عّده ای ممکن اســت از سرســبزی منطقه شــمال کشور 
لّذت ببرند، از کویرها خوششــان نیاید؛ اّما بروید با آقای دکتر 
کردوانی بنشینید و ببینید ایشان راجع به کویر چه می گوید. 
همــه آنها مثل هم اســت؛ همــه آنها نعمت اســت، همــه آنها 
موهبــت اســت، همــه آنها هــم مال شــما اســت؛ حــق ندارید 
تخریب کنیــد؛ نه بــاغ و بوســتان را، نه جنــگل را، نــه مرتع و 
دشــت را، نــه کویــر را؛ همــه آنهــا متعّلق به انســان ها اســت؛ 

بایستی از اینها بهره ببرید.
در آیــه دیگــر می فرمایــد: َو اســَتعَمَرُکم فیهــا؛ خداونــد متعال 
که خالــق این زمین و خالق شــما اســت، شــما را موّظف کرده 
اســت که این زمین را آباد کنیــد؛ یعنی ظرفّیت هــای موجود 
در ایــن مجموعه کــره ارضــی را به فعلّیــت برســانید. خیلی از 
ظرفّیت ها هست که ناشناخته اســت، بعد شناخته می شود 
و بعــد اهّمّیت آنهــا و ارزش آنها فهمیده می شــود؛ این کار کار 

شما است؛ شما باید بکنید.
 امروز هم کــه ما خیــال می کنیــم از همه ظرفّیت هــای زمین 
داریــم اســتفاده می کنیــم، حقیقــت مطلــب ایــن نیســت؛ 
ک  ممکن اســت میلیون ها برابِر آنچه امروز شــما از آب و از خا
و از هوا و از مواّد زیرزمینی و از محصوالت روی زمین استفاده 
می کنیــد، بشــود به نحــوی اســتفاده کــرد کــه امــروز مــا از آن 
خبری نداریم. باید بشر به طور دائم ظرفّیت های جدیدی را 

پیدا کند؛ از این ظرفّیت ها به نفع زندگی بشر استفاده کند.
یک آیــه دیگــر دربــاره الّدالخصام اســت؛ یعنــی لجوج ترین، 
کــه خصوصّیاتــی  خبیث تریــن، سرســخت ترین دشــمنان 
برایش ذکر می شود؛ یکی از خصوصّیات این اســت: ِاذا َتَوّلی  
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سل؛  حرث  َسعی  ِفی ااَلرِض ِلُیفِســَد فیها َو ُیهِلَک الَحرَث و الّنَ
و نســل را از بین می برد، فاسد می کند؛ کشــت را - یعنی تولید 

گیاهی را و تولید انسانی را - نابود می کند و از بین می برد.
گــر شــما نــگاه کنیــد در سیاســت های دنیــا می توانید  امــروز ا
پیدا کنید کســانی را کــه همیــن کار را بالفعل با همــه مّلت ها 
ک حرث  و یا با بســیاری از مّلت ها دارند انجام می دهند؛ ِاهال
ک نســل؛ این را خــدای متعال فســاد می داند، بعد هم  و ِاهال

می فرماید: َو اهلُل ال ُیِحّبُ الَفساد. 
حاال این چند آیه بود که من خواندم؛ ده ها روایت با مضامین 
عالی در اســالم، در متون دینی ما درباره زمین، درباره محیط 
زیســت ما هســت. خالصه اهمیت این قضّیه عبارت است از 
مسئولّیت انســان در قبال طبیعت؛ باید احســاس مسئولّیت 
کنــد. همچنان کــه در قبــال انســان ها احســاس مســئولّیت 
می کنیــم، در قبــال طبیعــت هــم بایــد احســاس مســئولّیت 
کنیم.  اســالم و ادیان الهی خواســته اند تعادل میان انســان و 
طبیعت را حفظ کنند؛ این، آن هدف اساســی و اصلی اســت. 
عــدم حفظ این تعــادل ناشــی از عواملی اســت کــه عمده اش 
خودخواهی هــای انســان اســت؛ قدرت طلبی اســت؛ قلدری 
و گردن کلفتــی بعضی از ما انســان ها اســت. وقتی ایــن اّتفاق 
نیفتاد - یعنی این تعادل حفظ نشد - آن وقت بحران محیط 
زیســت پیــش می آید؛ بحــران محیــط زیســت به همه بشــر و 

به همه نسل ها آن وقت ضرر می زند.

     چالش جهانی
گــر تعبیــر  امــروز ایــن بحــران مخصــوص مــا نیســت - حــاال ا
»بحران« صحیح باشــد؛ الاقل »چالش بــزرگ« - این چالش 
بــزرگ، امروز مخصــوص مــا نیســت؛ امــروز در همه دنیــا این 
چالش وجود دارد و ناشــی از همان عدم احســاس مســئولّیت 
اســت. شــما دیدید در قضّیه »پیمان کیوتو« آمریکا به عنوان 
یک دولــت قلــدر ایســتاد - چندســال قبــل از این مــن در نماز 
ح کــردم و همین را گفتــم - یعنی یک برخورد  جمعه هم مطر
قلدرمآبانه با یک پیمانی که این پیمان مربوط به یک کشور 
و دو کشــور و این گوشــه دنیا و آن گوشــه دنیا نیســت؛ مربوط 
بــه همــه جهــان اســت. مســئله گازهــای گلخانــه ای چیزی 
نیســت که به یک کشــور و به یک عــّده از مردم صدمــه بزند؛ 
نه، مــال همه بشــرّیت اســت. منتها مشــکل اساســی در باب 

مســائل محیط زیســت این اســت که آثــار تخریب با آســانی و 
به زودی ظاهر نمی شــود؛ وقتی ظاهر شــد، عالج آن آسیب ها 
و مشکل ها هم بعضًا بلندمّدت و بعضًا ناممکن است. فرض 
بفرمایید که آب شــدن یخ های قطبی - که منتهی بشــود به 
گون زیستِی فراوان  باال آمدن سطح آب دریاها و مســائل گونا
دیگــری کــه برایش پیــش می آیــد - دیگــر چیزی نیســت که 
قابل عالج باشــد برای بشــر؛ اینهــا دیگر چیزهایی نیســت که 
بشــود در ظرف ده سال و بیست سال و صد ســال جبران کرد؛ 
آثار مانــدگاری بــرای بشــرّیت دارد. یعنی وقتی انســان هایی 
کــه احســاس مســئولّیت نکردنــد، ثروت هــای  پیــدا شــدند 
عمومی عالم را خواســتند تبدیــل کنند به ثروت شــخصی، از 
هر امکانی بــرای فربه کردن وجود خودشــان اســتفاده کنند، 
نتیجه می شود این. قلدری بشر، خطشکنی های قلدرمآبانه 
و گردن کلفتی های قدرت های بشری، قدرت های زر و زور در 

دنیا و در سطح جهان یک چنین نتایج و آثاری دارد.
اینهــا در ابعــاد جهانــی این جــوری اســت؛ در ابعــاد کشــوری 
هــم همیــن اســت؛ در ابعاد کشــوری هــم که مــا حــاال درباره 
مســائل کشــور خودمان فعــاًل داریم بحــث می کنیــم، قضّیه 
ایــن اســت؛ یعنــی آنجــا هــم آســیب ها آســیب هایی نیســت 
که به آســانی بشــود برطرف کــرد. فــرض بفرمایید فرســایش 
ک در کشــور بــر اثــر ســهل انگاری ها و بدعمل کردن هــا و  خــا
ک چیزی نیســت که بعد بشــود  ندانم کاری ها؛ فرســایش خا
ک از قضّیــه آب مهم تر  به آســانی جبرانــش کــرد. قضّیــه خــا
اســت؛ ما مشــکل آب هم داریم، مشــکل بزرگی هم هســت، 
لکــن بــرای تهّیــه آب راه هــای فراوانــی وجــود دارد؛ بــرای 
ک حاصلخیز ایــن راه هــا دیگر وجــود نــدارد. یعنی  تهّیــه خــا
بی توّجهی به مبانی حفظ محیط زیســت، گاهی اوقات یک 
چنین مشکالتی را به وجود می آورد؛ آسیبی که وارد می شود، 
آســیبی نیســت که بشــود ]جبران کرد[. می شــود پیشگیری 
کرد، می شود عالج کرد؛ هم پیشگیری می شود کرد بسیاری 
از ایــن چیزهــا را - کــه عمدتــًا هــم پیشــگیری اســت - هــم 

بعضی ها قابل عالج است و بایستی اینها را عالج کرد.

     آلودگی هوا
حاال فــرض بفرمایید مســئله آلودگی هــوا. جزو مســائل مهّم 
زیســت محیطــِی امــروز مــا در کشــور، مســئله آلودگی هــوا در 

  اسالم و ادیان 
الهی خواسته اند 

تعادل میان انسان 
و طبیعت را حفظ 

کنند؛ این، آن 
هدف اساسی 

و اصلی است. 
عدم حفظ این 
تعادل ناشی از 
عواملی است 
که عمده اش 

خودخواهی های 
انسان است؛ 

قدرت طلبی 
است؛ قلدری و 

گردن کلفتی بعضی 
از ما انسان ها 

است
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کالن شــهرهای  کشــور اســت؛ در تهــران و  شــهرهای بــزرگ 
کشور؛ خب، مســئله مهّمی اســت، این را می شود پیشگیری 
گر مــا حقیقتــًا با هــم همدل،  کرد، می شــود هم عــالج کــرد. ا
هم زبــان، هم نّیت نیروهایمــان را روی هــم بگذاریم - همه 
کسانی که اطراف این قضّیه هستند - این کار را می شود حل 
ک ما وســعت دارد، دو برابر ما  کرد. فالن کشور یک پنجم خا
جمعّیت دارد، مشــکل آلودگی هوا را حل کرده؛ پس می شود 
]حل[ کرد. بنابراین این کار ممکن اســت؛ مــا هم می توانیم 
حل کنیم. مســئله غبــار را - بــه قول معــروف ایــن ریزگردها 
را - مثاًل می شــود حل کرد؛ اینها قابل حل اســت، البّته صبر، 
حوصله، تدبیر، دنبال گیری و این چیزها الزم اســت. مسئله 
محیط زیست، مســئله این دولت و آن دولت نیست؛ مسئله 
طوالنی مّدت اســت؛ مســئله زید و عمرو نیســت؛ مســئله این 
جریان و آن جریان نیســت؛ مســئله همه کشــور اســت؛ همه 

باید دست به دست هم بدهند و این مشکل را حل کنند.
 سه عنصر اساسی در محیط زیست هست که اینها را بایستی 
ک. همــه هّمــت را بایــد  مــورد توّجــه قــرار داد: هــوا، آب، خــا
]روی اینهــا[ گذاشــت. ]طبق[ این آمــاری که به مــن دادند، 
در تهــران هفتاد درصد مشــکل آلودگی هوا، مربــوط به حمل 
و نقل اســت، ســی درصــد مربوط بــه صنایــع آالینده اســت - 
حاال این آماری اســت که به مــن دادند؛ ممکن اســت اندکی 
کمتر یــا زیادتر ]باشــد[؛ در بین شــماها متخّصصین هســتند، 
اّطالعاتشــان ممکن اســت دقیق تر باشــد - خیلی خب، پس 
]عامل[ معلوم شد؛ عامل را وقتی شناختیم، یک قدم به حّل 
مشکل نزدیک شدیم؛ باید با جّدّیت سراغ این مسئله رفت. 
ایــن چیزهــا چیزهــای تبلیغاتــی نیســت؛ اینهــا از آن امــوری 
نیســت کــه اّول تابلویــش را بایــد زد؛ ]بلکــه[ اّول بایــد کار را 
انجــام داد. وقتــی کار انجام گرفــت، همه مردم بــدون تابلو 

]هم[ احساس می کنند.

     آب
یــک مســئله مســئله آب و مصــرف آب ]اســت[. مــن دو ســه 
ســال پیش به نظــرم در صحبــت اّول فروردین اشــاره کردم 
کــه نــود درصــد آب کشــور صــرف کشــاورزی می شــود. همه 
مصارف دیگر - مصارف شــرب و شــهر و صنعت و غیره - ده 
گــر چنانچه بتوانیم بــا تدابیــری در آن نود  درصد اســت. ما ا
درصد که صرف کشاورزی می شــود، ده درصد صرفه جویی 
بکنیم، معنایش این اســت که به همان انــدازه ای که امروز 
آب برای شــرب و شــهر و روســتاها و صنعــت و غیــره مصرف 
می کنیم، به همیــن اندازه آب در اختیار کشــور قرار می گیرد. 
این چیز کوچکی اســت؟ این چیز با این عظمت، ارزش این 
را نــدارد کــه همــه مســئولین، دســت اندرکار بشــوند و برونــد 
دنبال ایــن قضّیه؟ با آبیاری قطره ای، با شبکه ســازی های 
درســت و خوب ]صرفه جویــی کنند[. آب پشــت ســدها را ما 
گر چنانچه جمع کنیم، ]اّما[ شبکه ســازی درست نکنیم -  ا
کمااینکه متأّســفانه در موارد زیــادی قضّیه از این قرار اســت 
- خــب ایــن آب را درواقــع هــدر می دهیــم، تبخیــر می شــود 
می رود؛ عــالوه بر اینکه حاال مشــکالتی هم پشــت ســدها به 
وجود می آید. کارهای فراوانی اســت که بایــد انجام بگیرد؛ 

اینها جزو چیزهای بسیار مهم است.

     خاک
ک، در بلندمّدت  ک. عرض کردیم فرســایش خــا مســئله خا
خطــر بزرگ تــری از کمبــود آب اســت. چند ســال قبــل از این 
ح  بحثهــای آبخیــزداری و آبخــوان داری و ماننــد اینهــا مطر
شــد، کارهایی هم انجام گرفــت؛ باید اینها بــا جّدّیت و قّوت 

دنبال بشود؛ این کارها متوّقف نماند.
یکــی از مشــکالت عمــده مــا در کشــور - کــه ایــن را برحســب 
تجربه من عــرض می کنم به شــما بــرادران و خواهــران عزیز 
- پیگیری نکــردن اســت؛ کار را خــوب شــروع می کنیــم ]اّما[ 
پیگیری الزم همیشــه وجــود نــدارد؛ در بعضــی از مــوارد چرا؛ 
هرجا خوب پیگیری کردیم، به نتایج خیلی خوب رسیدیم، 
کار متوّقــف می شــود،  کار، وســط  در بســیاری از جاهــا هــم 
پیگیــری نمی شــود؛ ایــن یکــی از مشــکالت اساســی اســت. 
هرکــدام از شــماها در بخش های مختلــف، مدیرّیتــی دارید؛ 
مدیران کشــور بایــد به این مســئله توّجــه کنند کــه پیگیری 

بسیار مهم است.

     جنگل
یک مسئله مســئله جنگل ها و مراتع اســت؛ این جنگل های 
مــا و مراتــع مــا، هــم ریه هــای تنّفســی شــهرها و محیط های 
کــه این همــه  ک را  کنــد و خــا زندگی انــد، هــم نگهبــان خا
دربــاره اهّمّیتــش گفتیــم، حفــظ می کننــد؛ ایــن جنگل ها را 
بایــد حفــظ کــرد. متأّســفانه در بخش هــای مختلف کشــور، 
کــم و انبــوه شــمال کشــور بعضــًا مورد  ایــن جنگل هــای مترا
چپاول و غــارت، و بعضًا آخر مــورد بی توّجهــی و بی اهتمامی 
کیــد می کنــم اجــازه ندهیــد بــه ایــن  قــرار می گیــرد. مــن تأ
جنگل هــا دســت درازی بشــود؛ بخش هــای مختلف کشــور 
که مســئولّیتی در ایــن زمینــه دارنــد، از منابع طبیعــی گرفته 
کــه ارتباطــی بــا  تــا محیــط زیســت تــا بقّیــه دســتگاه هایی 
ایــن قضایــا دارند، اجــازه ندهنــد بــا بهانه های مختلــف - از 
کــردن و جــذب گردشــگر و هتــل داری و  شــهربازی درســت 
ماننــد اینهــا بگیریــد تا مدرســه علمّیــه و حــوزه علمّیــه؛ همه 
کنون - که جنگل های  اینها بهانه هایی می شــوند و شــده تا
مــا دســت بخورنــد، بــه آنهــا تعــّرض بشــود؛ بــه جنگل هــا 
کنــون به جنگل تعّدی شــده؛ جلویــش را با  تعّدی بشــود و تا

استحکام کامل بگیرید.

     زمین خواری
پدیــده  البّتــه  اســت.  زمین خــواری  پدیــده  مســئله  یــک 
زمین خــواری پدیــده جدیــدی نیســت؛ قدیمــی اســت؛ مــا از 
دوره نوجوانــی و جوانــی مکــّرر می شــنفتیم زمین خــواران، 
زمین خواران! خب، توّقع این بوده است که در نظام اسالمی 
و جمهوری اســالمی این پدیده متوّقف بشــود؛ اجازه ندهیم 
گون اطراف  کسانی بیایند با دست اندازی به زمین های گونا
شــهر و حومه هــای شــهر و مناطــق خــوب، ثــروت عمومــی را 
به نوبه خــود تبدیل کننــد به ثروت شــخصی. این بوســتان 
عظیمی که فرض کنید در فالن نقطه شــهر واقع اســت، یک 

کید می کنم   من تأ
اجازه ندهید به 

این جنگل ها 
دست درازی 

بشود؛ بخش های 
مختلف کشور 

که مسئولّیتی در 
این زمینه دارند، 

از منابع طبیعی 
گرفته تا محیط 
یست تا بقّیه  ز

دستگاه هایی که 
ارتباطی با این 

قضایا دارند، 
اجازه ندهند با 

بهانه های مختلف 
- از شهربازی 
درست کردن و 

جذب گردشگر و 
هتل داری و مانند 

ید تا  اینها بگیر
مدرسه علمّیه و 

حوزه علمّیه؛ همه 
اینها بهانه هایی 
می شوند و شده 

کنون - که  تا
جنگل های ما 
دست بخورند
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ثــروت عمومــی اســت؛ ]اینکــه[ کســانی بیایند بــا زرنگــی، با 
دســت کاری کردن قانون، با احیانــًا خریدِن یکــی دو نفر آدم 
سســت عنصر در فالن دســتگاه، این ثروت عمومی را تبدیل 

کنند به ثروت شخصی خودشان، خیلی رنج آور است!
حــاال بحــث زمین خــواری، یواش یواش شــده کوه خــواری! 
کــه مــی روم ارتفاعــات شــمال تهــران و نــگاه  گاهــی  بنــده 
می کنم، انســان واقعًا خیلی متأّســف می شــود. بارهــا من در 
دیــدار با مســئولین شــهری و مســئولین دولتــی و ماننــد اینها  
این مســائل را در میان گذاشــته ام. خب تالش هــم کرده اند 
لکــن قاطــع بایــد برخــورد کننــد. مســئولین بایــد در مقابــِل 
ج بدهنــد؛ ُعرضــه  ایــن سوءاســتفاده کننده قاطعّیــت به خــر
ج بدهنــد؛ نگذارند فــالن آدِم سوءاســتفاده چی با  باید به خــر
شیوه های مشّخص ]سوءاستفاده کند[. انسان از آن باال که 
نگاه می کنــد، می فهمــد و می بیند که چــه کار دارند می کنند. 
اّول می روند اجازه می گیرند، یک تأسیســاتی در انتهای یک 
زمین درســت می کنند؛ بعــد که انتهــای زمین مال آنها شــد، 
همه ســطح زمین به طــور طبیعی قابــل نقل وانتقــال خواهد 
شــد؛ از این کارها می کنند. این شــمال تهران و غرب تهران، 
در واقع مجاری تنّفســی شــهر تهران اســت؛ ارتفاعات شمال 
تهران را یک جور، طرف زمین های غرب تهــران را یک جور. 
در مشــهد - شــهر ما - من رفتم دیدم طرف ارتفاعات جنوب 
شــهر که درواقع مرکز تنّفس شهر اســت، دارند افرادی آن باال 
خانه می سازند، هتل می سازند، ســاختمان های چند طبقه 
می ســازند؛ اینها بد است، اینها غلط اســت؛ جرم بدانید اینها 
را. یکــی از کارهــای اساســی »جرم انــگاری« در قانون اســت؛ 
اینهــا را بایــد جــرم دانســت در قانــون و این کســانی کــه این 
کارها را می کننــد تعقیب قضائی کرد. ِصــرف اینکه بروند قلع 
بنا بکنند، کافی نیســت؛ کــه آن را هم متأّســفانه در مواردی 

نمی کنند، کوتاهی می کنند.
 نبایــد اجــازه داد کــه منبــع شــرب تهــران مــورد تعــّرض قــرار 
بگیــرد؛ منبع هــوا و تنّفــس تهران مــورد تعــّرض قــرار بگیرد؛ 
منابع زندگی در تهران - پایتخت کشور و مرکز دولت اسالمی 
- مورد تعّرض یک عــّده ای قرار بگیــرد؛ با اینهــا باید برخورد 
گر خدای نکرده در داخل دســتگاه ها کســانی هستند  کنید. ا
کــه کوتاهــی می کننــد، بــا آنهــا شــدیدتر برخــورد کنیــد؛ اینها 
جــزو کارهــای الزم و اساســی اســت. هــم منابع طبیعــی، هم 

شــهرداری، هــم محیط زیســت، هــم دســتگاه های نظارتی 
-  همه اینهــا - بایســتی با ایــن وضع َاَســف بار مقابلــه کنند. 
باالخره حفــظ محیط زیســت و رعایــت محیط زیســت، یک 
کمّیتی اســت؛ البّته مــردم هم نقش دارنــد؛ مردم  وظیفــه حا
کننــد؛  کننــد، همــکاری  می تواننــد نقش هــای خوبــی ایفــا 
کمّیتی به طور جّدی  شرطش این است که دســتگاه های حا
ج بدهند، مردم هم به  گر جّدّیت به خر دنبال قضّیه باشند. ا

اینها کمک خواهند کرد.
 ]پس[ اّواًل تهّیه سند مّلی برای مسائل محیط زیست؛ ]و بعد[ 
همکاری دستگاه ها که اّول اشــاره کردم که همه دستگاه ها 
بایــد بــه جــد بــا همدیگــر همــکاری کننــد؛ ]و بعــد[ پیوســِت 

محیط زیستی برای همه برنامه های سازندگی. 
همه برنامه های ســازندگی از شــهری و صحرایی و صنعتی و 
بقّیه طرحها، حتمًا یک پیوســت محیط زیســتی باید داشته 
باشد؛ جاّده می خواهید بکشــید، مشّخص باشد که تأثیرش 
در محیط زیســت چیســت؛ کارخانه می خواهد نصب بشود، 
بایــد معلــوم باشــد کــه تأثیــرش در محیــط زیســت چیســت؛ 
بعضی از مســائل تجاری، بعضی از نقل وانتقال ها و کارهای 

بازرگانی؛ اینها بایستی پیوست محیط زیست داشته باشد.
دستگاه قضائی و دستگاه های ضابط، و پیش از آنها قوانین 
مجلس، باید روی جرم انگارِی تخریب محیط زیست تکیه 
بکننــد. البّتــه قوانینــی داریــم و االن قوانیــن خوبی هســت، 
منتها بازنگــری الزم اســت؛ بایســتی تخریب محیط زیســت 
جرم محسوب بشــود؛ به عنوان جرم بایســتی تعقیب بشود. 
پاالیــش و بازنگــری قوانیــن موجــود، تقویــت نظارت هــای 
بی اغماض - نظارت انجام بگیــرد، هیچ گونه اغماضی هم 
در این نظارت ها صورت نگیرد و رؤســای دستگاه ها شخصًا 
نظارت کنند - و شاید از جهتی از همه مهم تر، فرهنگ سازی 
است؛ فرهنگ ســازی؛ مردم بدانند که اهّمّیت حفظ محیط 
زیســت چقدر اســت. این را از دبســتان بایــد شــروع کنیم، در 
کتاب های درســی؛ باید بّچه هــای ما اهّمّیت مرتــع و جنگل 
ک و دریــا و مانند اینهــا را از کودکــی بفهمند و  و هــوا و آب و خا
روی آن حّســاس باشــند. حفــظ حریــم محیــط زیســت باید 
جزئی از فرهنگ عمومی بشود. البّته نقش رسانه مّلی را هم 
نباید نادیده گرفت، بایستی حتمًا رســانه مّلی نقش ایفا کند 

اّما مردم هم می توانند کار کنند.     

 از همه مهم تر، 
فرهنگ سازی 

است؛ 
فرهنگ سازی؛ 
مردم بدانند که 
اهّمّیت حفظ 
یست  محیط ز

چقدر است. این 
را از دبستان باید 

کنیم، در  شروع 
کتاب های درسی؛ 

باید بّچه های ما 
اهّمّیت مرتع و 

جنگل و هوا و آب 
یا و  و خاک و در

مانند اینها را از 
کودکی بفهمند و 

روی آن حّساس 
باشند
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 دوره جدید

امروزی شود و هم بتوان منابع را به گونه ای برای نسل آینده 
به عنوان میراثی ماندگار حفظ کرد. در یکی از تعاریف توسعه 
پایــدار آمده اســت کــه توســعه پایــدار، دســتیابی بــه اهداف 
اقتصــادی و اجتماعــی اســت؛ به گونــه ای کــه در بلندمــدت 
منابــع نگهــداری شــوند، محیط زیســت محافظــت شــود و 

تندرستی و رفاه انسان ها تضمین گردد.
کــه بیــان شــد، بــرای آنکــه جامعــه به صــورت  همان گونــه 
گزیــر بــه بهره گیری  پیوســته پیشــرفت و ارتقــا پیــدا کنــد، نا
از طبیعــت اســت، امــا بهره گیــری از طبیعــت همــواره بایــد 
با ایــن نــگاه صــورت گیرد کــه منافع نســل آینــده نیــز در نظر 
گرفتــه و تضمیــن شــود. بــه عبــارت دیگــر، در بهره گیــری از 
محیط زیســت و منابع طبیعی، بایــد توجه داشــت که منافع 
ک عمل نباشــد و  شــخصی و کوتاه مدت اقتصادی، تنها مال

منافع طوالنی مدت نسل ها هم مورد توجه قرار گیرد.
اهمیت حفظ منابع طبیعی و محیط زیســت تا بدان جاســت 
ع اشــاره شــده  که در قانون اساســی به صراحت به این موضو
و آمده اســت: فعالیت های اقتصادی و غیر آن کــه با آلودگی 
محیط زیســت یــا تخریــب غیرقابــل جبــران آن مالزمــه پیدا 

کند، ممنوع است.

     تجمالتی نیست
یکی از مســائلی کــه در زمینه محیط زیســت باید مــورد توجه 
قرار گیرد، این اســت که حفظ محیط زیســت یک امر حیاتی 
اســت و امــری تجمالتــی نیســت، حفاظــت از جنگل هــا و 
ک و دیگر  پوشش گیاهی، مصرف بهینه آب و حفاظت از خا
موجودات زنده، همگی برای بقای انســان و زندگی مطلوب 

مادی و معنوی او درجه باالیی از اهمیت را داراست.
متأســفانه آلودگی هوا در شــهرهای بزرگ و صنعتــی، در چند 
سال اخیر بسیار چشمگیر شــده اســت. عالوه بر آلودگی های 
ناشــی از فعالیت هــای زندگــی ماشــینی و صنعتــی، اخیــرًا 
بحــث ریزگردهــا نیــز باعــث شــده اســت زندگــی بخشــی از 
مناطق جنوبی و غربی کشــورمان با مشــکالتی مواجه شود. 
دانســتن این موضوع که ریزگردها بر روی مسائل اقتصادی 
کشــاورزی هــم اثــرات ســوئی ایجــاد می کنــد، نگرانی هــا  و 
را دوچنــدان می ســازد. در برخــی مناطــق کشــور نیــز شــرایط 
زمین هــای کشــاورزی، به دلیــل بهره بــرداری بیــش از حد و 
نادرســت و بدون توجه به ظرفیت زمین، باعث شــده اســت 
که حاصلخیزی سابق را نداشته باشند. استفاده از کودهای 
شیمیایی نیز باعث آلودگی بخش هایی از آب های زیرزمینی 
شــده اســت.  مــوارد اشاره شــده، برخــی از دالیــل اهمیــت 
پرداختن به مســائل زیست محیطی اســت که به دلیل عدم 
توجه در گذشــته، باعــث کاهش کیفیــت زندگی در بخشــی 
از مناطــق کشــور شــده و در صــورت نپرداختن جدی بــه آن، 

می تواند مشکالت بیشتری برای نسل بعدی به وجود آورد.

     مردمی سازی
یقینــًا  زیســت محیطی،  بحران هــای  از  برون رفــت  بــرای 
دولت ها می بایســت تمهیدات الزم را به عمل آورند. مســأله 
محیط زیســت بــرای دولت هــا می بایســت از یــک موضــوع 

هر ســاله، در هفتــه منابــع طبیعی، رســانه ها و البتــه مــردم منتظرند تا تصویر کاشــت 
نهال از سوی رهبر انقالب را مشاهده کنند. سنتی که در طول سال های اخیر همواره 
کید ایشــان بوده و بر انجام آن اهتمام ورزیده اند. ایشــان در یکی از همین مناسبت ها  مورد تأ
درباره اهمیت درخت کاری چنین گفتند: »کار ما که درخت می کاریم، یک کار نمادین است. 
ما یک درخت می کاریم، معنایش این است که جوان ها که چندین برابِر نیروی یک آدم پا به 
ســن گذاشــته ای مثل مــا در آنها وجــود دارد و نشــاط بیشــتری دارند، تعــداد بیشــتری درخت 

بکارند و مردم عزیز کشورمان عادت کنند به سنت ایجاد این وسیله حیات.«
البتــه اهتمام به کاشــت درخــت را می تــوان یکــی از مصادیــق توجه رهبــر انقالب بــه موضوع 
مهم تــری به نــام »محیــط زیســت« دانســت. آلودگی هــوای تهــران شــاید مهم تریــن معضل 
ح می شــد، اما امروزه در مورد شهرهای مختلف  زیست محیطی بود که تا چند سال پیش مطر
به کّرات ایــن خبر به گوش می رســد و مردم بســیاری از نقاط کشــور از آن رنج می برنــد. آلودگی 
هوا که بخشــی از آن ناشــی از فعالیت کارخانه ها و صنعتی شدن اســت، تنها یکی از معضالت 

زیست محیطی این روزهای کشور ماست.
خشــک شــدن دریاچه هایــی نظیــر دریاچــه ارومیــه و هامــون در اثــر خشکســالی و اجــرای 
پروژه های عمرانی بــدون در نظر گرفتن شــرایط زیســت محیطی نیز امروزه از مشــکالت دیگر 
به وجودآمده اســت. از بین رفتن جنگل ها و پوشــش گیاهی نواحی شــمالی کشور و مشکالت 
گــرس در اثــر نفــوذ گردوغبــار و از آن بدتــر، دفــن زباله های شــهری در  و تهدیــد جنگل هــای زا
مناطق جنگلی، باعث از بین رفتن بیش از شــش هزار هکتار از جنگل های کشورمان در سال 
می شــود. همه این موضوعات، جزو مســائلی بودند که در طول این ســال ها جــزو مطالبات و 

دغدغه های رهبر انقالب محسوب شده و می شود.
 وضعیت فعلی محیط زیســت در کشــور و بحران های حاصل از آن در شــرایطی است که ایران 
مبتنی بر ســند چشــم انداز 20 ســاله می بایســت به کشــور اول منطقه در حوزه های مختلف و 
مخصوصــًا اقتصــادی تبدیــل شــود و نیــک می دانیم کــه امــروزه، موضوعــی به نام »توســعه 

پایدار« در نسبت تام با مسأله محیط زیست است.

      توسعه پایدار 
از توســعه پایدار تعاریف گســترده ای شــده اســت، ولی آنچه در تمامی تعاریف مشترک است، 
استفاده از منابع طبیعی و خدادادی به گونه ای اســت که هم باعث رشد و بهره مندی جامعه 

جهاد سبز

مسئولیت زیست محیطی    جوان مؤمن انقالبی چیست؟

یاسر خانی
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    مرور برخی از توصیه های رهبر انقالب اسالمی درباره توجه به محیط زیست که طی سالیان گذشته بیان شده است دوره جدید

ج شــده و به عنــوان موضوعی که  تشــریفاتی یا درجه دو خــار
مؤثــر بــر زندگــی و ســالمت و پیشــرفت مــردم و جامعه اســت 
تبدیــل شــود. بــه همیــن علــت رهبــر خطــاب بــه مســئولین 
امــر می فرماینــد: »مــن خواهــش می کنــم مســئولینی کــه در 
بخش هــای مختلف هســتند، به ایــن نکته توجــه کنند که 
نگاه به مسئله آب وهوا، نگاه به مسئله غبار، نگاه به مسئله 
دود، نگاه به مســئله هوای ســالم، نگاه به مسئله آب سالم، 
نــگاه بــه محیط زیســت ســالم، نــگاه بــه مســئله جنگل هــا، 
نگاه های اصلی اســت. اینها را در متــن برنامه ها، در مجاری 

همه برنامه های زندگی بگنجانند.«
اما از ســویی دیگر، با توجه به اینکه فعالیت های حفاظت از 
محیط زیست بسیار وسیع اســت، در همه کشورها، دولت ها 
به تنهایــی از عهده تمامــی امــور زیســت محیطی برنمی آیند 
و نیــاز بــه مشــارکت همگانــی در حفاظــت از محیط زیســت 
و  سیاســت گذاری ها  در  بایــد  مســئولین  بنابرایــن  دارنــد. 
برنامه ریزی های خود، شــرایط را برای حضور آحــاد »مردم« 
کثر  فراهــم نماینــد تــا در ایــن زمینــه، از مشــارکت آن هــا حدا

استفاده به عمل آید.
رهبر انقــالب هم با توجه بــه تجربه کمک گرفتــن از مردم در 
مدیریت کشــور می فرمایند: »از اول انقالب تا امــروز هر وقتی 
هر کاری را محول به مردم کردیم، آن کار پیش رفته اســت، 
هر کاری را انحصاری در اختیار مسئوالن و رؤسا و مانند اینها 

قرار دادیم، کار متوقف مانده است.«
برمبنــای قانون اساســی نیــز در جمهــوری اســالمی، حفاظت 
از محیط زیســت،   کــه نســل امــروز و نســل های بعــد بایــد در 
آن حیــات اجتماعــی رو بــه رشــدی داشــته باشــند، وظیفــه 
عمومــی تلقی می شــود. ملــت مــا و خصوصــًا جوانــان مؤمن و 
انقالبی، که همواره در تمامی مقاطع انقالب نقش سازنده ای 
کنون نیز بایــد به فعالیت های خــود در زمینه  داشــته اند، هم ا
محیط زیست و مشــارکت در این عرصه، رونق بیشتری دهند 
و خألهای موجود در این عرصه را با نقش آفرینی خود ُپر کنند.

 
     الگویی برای ساخت تمدن نوین اسالمی

گفتــه رهبــر انقــالب، هــدف کالن انقــالب اســالمی،  بنــا بــر 
ساخت »تمدن نوین اســالمی« است. از ســویی دیگر، ایران 
با تغییرات ژئوپلیتیکی منطقه و پیشــتازی انقــالب خود، به 

الگویی برای بســیاری از دولت های برخاسته از اراده مردم تبدیل شــده است و عملکرد ایران 
برای مردم و این حکومت های جدید، مانند الگویی برای مســیر پیشــرفت، رصد می شــود. از 
این رو، ایران باید الگویی جامع در مورد نحوه حفاظت از محیط زیســت به منظور بهره مندی 
داخلی و بومی ارائه کند تا موضوع محیط زیست، که در تمدن سازی نقش حائز اهمیتی دارد، 
مطلوبیت داشــته باشــد. وضعیت مطلوب در محیط زیســت ایــران برمبنای الگــوی ایرانی-

اسالمی پیشرفت، به صورت زیر ترسیم شده است:
ک و تنوع زیستی مطلوب، ایمن و پایدار در تراز جهانی  ک سالم و پا    بهره مند از آب، هوا، خا

گاه، عالقه مند و عامل به     دارای نظام های سیاست گذاری و اجرایی، شــهروندان و جامعه آ
دانش، اخالق، اصول و هنجارهای محیط زیستی

   معیــار پیشــرفت و پیشــتاز در عرصــه کاربســت و گســترش کارآفرینی بــا فناوری هــای نوین 
محیط زیستی در سطح کشورهای منطقه و جهان اسالم

   برخوردار از منظر روح بخش، جذاب و منتخب برای گردشگران
همچنین براســاس ســند ملــی محیط زیســت، ایــران بایــد جایــگاه اول در منطقــه را از جهت 
ک و تجدیدپذیــر، تولیــد و  گازهــای گلخانــه ای، اســتفاده از انرژی هــای پــا کاهــش انتشــار 
بهره برداری از علم و فناوری محیط زیستی، ســهم کارآفرینی محیط زیستی از تولید ناخالص 

داخلی، سهم مشارکت شهروندان و تشکل های مردمی داشته باشد.
به نظر می رسد که برای تحقق اهداف ســند ملی محیط زیســت، بیش از هر عاملی، مشارکت 
جوانان می تواند مؤثر واقع شود و ضروری اســت جوانان مؤمن انقالبی، با عزم جهادی خود، 
به مشــارکت و تــالش علمــی و عملی بــرای ارتقــای حفاظــت از محیط زیســت و آبادانــی ایران 
اسالمی بپردازند تا کم کاری های گذشته جبران شود و مردم کشورمان در افق 1404، از زندگی 
کیفیت تر و ســالم بهره مند شــوند و ایران به عنــوان الگویی منطقــه ای در حفاظــت از منابع  با
ح شــود. از این روی، به نظر می رســد بهبود شرایط فعلی  طبیعی و محیط زیســت ســالم، مطر
جز با حرکــت جهادگونه مردم و علی الخصــوص »جوانان مؤمن انقالبی« امکان پذیر نیســت. 
جوان مؤمــن انقالبی می بایســت دغدغه حفظ محیط زیســت و رفع معضالت و مشــکالت آن 
را در تمــام روزهــا و هفته ها و ســال ها را به عنــوان یکی از دغدغه های همیشــگی خــود مد نظر 

داشته باشد.     

بهبود شرایط فعلی جز با حرکت جهادگونه مردم و 
علی الخصوص »جوانان مؤمن انقالبی« امکان پذیر 

نیست. جوان مؤمن انقالبی می بایست دغدغه حفظ 
یست و رفع معضالت و مشکالت آن را در تمام  محیط ز
روزها و هفته ها و سال ها را به عنوان یکی از دغدغه های 

همیشگی خود مد نظر داشته باشد
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 دوره جدید

 انقــالب اســالمی ایــران 
نگــره ای  براســاس 

مشخص به جامعه و تحوالت آن 
شــکل گرفته و به پیروزی رســیده 

است. هرچند این نگاه تا حدودی 
غیرمــدون اســت، اما بــا تمــام تنوع و 

ح های مختلف  تکثری که دارد، در شر
از  و  یافتــه  بازتــاب  انقــالب  متفکریــن 

ایــن  اســت.  برخــوردار  انــگاره ای  وحدتــی 
اندیشــه کــه می تــوان از آن بــه »نظریــه اجتماعی 

انقــالب اســالمی« یــاد کــرد، کم وبیــش مهم ترین مســائل 
حیات اجتماعی را مورد بررسی قرار داده است. یکی از مهم ترین مسائلی که از منظر این تفکر 
و متفکرینش تبیین و تشــریح خاصی یافته، مسئله »محیط زیســت« و چالش های این حوزه 
است. انقالب اســالمی فرزند زمانه مدرن نیست و اساســًا آمده تا زاینده زمانه دیگری باشد. با 
این همه، خود در زمانه ای متولد شده که محیط زیست یکی از بحران های اساسی آن است. 
پیونــد محیط زیســت و زیســت اجتماعــی انســان ها، زمینه هــا و پیامدهــای چالش هــای 
محیط زیســت را به مســئله ای اجتماعی تبدیــل کرده اســت. نظریه اجتماعــی ای که انقالب 
اســالمی پیــش می کشــد، در این بــاره حرف هایــی جــدی، امــا همچنــان ناشــنیده دارد. این 
ک دهد. عالوه بر قانون اساسی جمهوری  یادداشت می کوشد در حد توان، این حرف ها را پژوا
اســالمی که در اصــل پنجاهم خــود حفاظــت از محیط زیســت را یــک وظیفه عمومــی قلمداد 
می کنــد، این مســئله در اندیشــه امام خمینــی رحمه اهلل علیــه و متفکــران انقالب اســالمی نیز 
بازتاب داشته و به نوعی دغدغه آنها بوده است. در این میان، آیت اهلل خامنه ای در طی مدت 
رهبری شان، دیدگاه منسجمی را درباره محیط زیست می پرورانند که در استدالل هایی قابل 
ح در زمینه محیط زیســت پاســخ  توجه، به برخی از بنیادی ترین پرســش های اجتماعی مطر

می دهد. در ادامه می کوشیم به جمع بندی این دیدگاه بپردازیم.

      خاستگاه بحران های زیست محیطی
مهم تریــن داده یــک نگــرش اجتماعــی پیرامــون محیط زیســت و چالش هــای آن در زمینــه 
تحلیل خاســتگاه چالش های زیســت محیطی اســت. تصویری که یک دیدگاه از زمینه های 
شکل گیری بحران و رفع آن به دست می دهد، پایه تفسیری است که از چگونگی رفع بحران 
دســت خواهد داد. رهبر انقالب در این زمینه مشــخصًا بر دو سطح تحلیل دســت می گذارند. 

سطح اول تحلیلی انسان شناختی و سطح دوم تحلیلی اجتماعی از مسئله است.

      تحلیل انسان شناختی
هرچند در اندیشــه اجتماعی متفکرین مســلمان از »انســان« 
و »جامعه« ســخن به میان می آید، اما بــا دوگانه فرد-جامعه 
تفــاوت دارد. »انســان« در ایــن ســنت فکــری، همــان »فرد« 
ح می شــود، امــا در امتداد  نیســت. جامعــه در برابــر فــرد مطــر
انســان اســت. از ســوی دیگر، در این تفکر، عبودیت انســان 
در برابــر خــدا سرچشــمه همــه ارزش هــای انســانی اســت: 
»سرچشمه همه فضایل انســانی و کارهای خیری که انسان 
ممکــن اســت انجــام بدهد )چــه در حــوزه شــخصی، چــه در 
حــوزه اجتماعــی و عمومــی(، همیــن احســاس عبودیــت در 
مقابل خداســت.« در برابر این عبودیت و خداپرستی، منیت 
و خودپرستی قرار دارد که »منشأ همه آفات اخالقی و عوارض 
و نتایــج عملــی آنهاســت.« ایــن خودپرســتی و خودبینــی در 
ســه ســطح قابل تمییــز اســت: »خودبینــی و خودخواهــی در 
مقابل خداوند متعال« که از آن به »طاغوت« تعبیر می شــود: 
کــه »نتیجــه اش  »خودبینــی در مقابــل انســان های دیگــر« 
می شود نادیده گرفتن حقوق دیگران« و »خودبینی در مقابل 
طبیعت«. آیت اهلل خامنه ای این چنین استدالل می کنند که 
»تضییــع محیط طبیعــی« و »نادیــده گرفتن محیــط طبیعی 
زیست« نتیجه این ســطح از خودبینی اســت. بر این اساس، 
بحــران محیط زیســت تابعــی اســت از طغیــان و خودخواهی 
انســان. جامعه در تــداوم انســان اســت و پیدایــی این چنین 
انســانی ســطحی دیگر از تحلیل را شــکل می دهد که عبارت 

است از بر هم خوردن روابط توحیدی در جامعه.

      تحلیل اجتماعی
ســطح دیگر تحلیل پیدایش بحران محیط زیســت، تحلیل 
روشــنی  پاســخ  از تحلیــل،  ایــن ســطح  اســت.  اجتماعــی 
می دهد بــه اینکه بروز چالش های زیســت محیطی نشــانه و 
معلول چه روابــط و وضعیتــی در جامعه اســت و عامل اصلی 
تخریــب محیط زیســت چــه کســانی هســتند؟ در دیدگاهــی 
کــه رهبــر انقــالب می پروراننــد، ایــن پرســش ها به خوبــی 
تشــریح می شــود. ایشــان اســتدالل می کنند که چالش های 
زیســت محیطی امتداد »نابرابری های اجتماعی« اســت که 
در محیط طبیعی بــروز و ظهور یافتــه و عامل اساســی در این 

چالش ها عبارت است از »اقلیتی مرفه و ثروتمند«.
اجتماعــی  نابرابری هــای  معلــول  محیط زیســت  »تخریــب 
و اســتفاده غلــط از طبیعــت و یکــی از عوامــل تضییــع حقــوق 
انسان هاســت. متأســفانه در جهــان امــروز، اقلیتــی مرفــه و 
ثروتمند از همه امکانات و مواهب طبیعی و سالم بهره برداری 
کثریت ملت هــا محکوم بــه زندگی در شــرایط  می کنند، ولــی ا
محیطی آلــوده و غیربهداشــتی و تــن دادن به عوارض ســوء و 
انواع بیماری ها و پذیرفتن بــال و مصیبت و مرگ ومیرند.« این 
تحلیل عالوه بر آنکه چالش های زیســت محیطی در سطحی 
جهانــی را تبییــن می کنــد، ماهیــت چالــش محیط زیســت در 
درون کشــور را نیز بیــان می کنــد و بــر »شــیوه های ناصحیح و 
غیرعادالنه در تعامل با طبیعت و آلوده ساختن محیط زیست 
در کشــورمان« انگشــت می گــذارد و راه حــل را در »جامعــه ای 

سالم و به دور از فاصله طبقاتی« می داند.

تخریب محیط زیست 
معلول نابرابری های 
اجتماعی است

محیط زیست و نظریه اجتماعی انقالب

مجتبی نامخواه
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      مسئله حیاتی
مســئله قابل بررســی دیگر این اســت کــه از منظر ایــن تفکر، 
»اهمیــت« مســئله محیط زیســت چگونــه و بــه چــه میــزان 
است؟ هر اندیشــه ای کم وبیش برای محیط زیست اهمیت 
قائل اســت، اما تفــاوت در اهمیــت و اولویتی اســت که برای 
این مســئله قائل اند. از منظر انقالب اسالمی، محیط زیست 
یــک مســئله اصلــی بــه حســاب می آیــد: »بــرای مــا مســئله 
محیط زیســت یا حفظ منابع طبیعی، مســئله ای تجمالتی و 

درجه دو نیست؛ یک مسئله حیاتی است.« 
کافی است به عرصه اجتماعی کشور نگاهی کوتاه بیندازیم. 
با وجــود چالش های فراوان زیســت محیطی و منهــای ابعاد 
تبلیغاتی اخیــر، از فعــاالن فرهنگــی گرفته تا فعاالن سیاســی 
کســی محیط زیســت مســئله ای  کمتــر  و اقتصــادی، بــرای 
اصلی اســت. چرا؟ ریشــه این وضعیت را می توان در دو سنخ 
تفکــر پیگیــری نمــود. دو تفکــری کــه در برابــر اصــل انقالب 
اســالمی قرار داشــتند، »غیر«های اصلی هســتند که از بســط 
نظریه اجتماعی انقــالب درباره محیط زیســت نیز جلوگیری 
به مثابــه  را  محیط زیســت  بی صــدا،  امــا  آرام  و  می کننــد 
ح می کنند. یکی تفکری  مسئله ای درجه دو و کم اهمیت طر
تحجرمآبانه که اساسًا هیچ ارتباطی با مسائل جامعه کنونی 
کــه در ســطحی  نــدارد و دیگــر تفکــری تجددمآبانــه اســت 
روبنایی، محیط زیســت را به مثابه امری تقلیــدی و نمادین 
بازتولید می کند، اما در سطح بنیادین تر رأی به تفوق اقتصاد 

و تکنولوژی بر محیط زیست می دهد.
کیــد بر این نکته نباشــد که این  ح و تأ  شــاید نیاز و فرصِت طر
دو تفکــر و تقابل شــان با تفکــر انقــالب اســالمی در کلیت خود 
و همچنیــن در خصــوص مســئله محیط زیســت، بنیادیــن 
اســت و ریشــه در نوع نگرش هستی شــناختی این نگره ها به 
دیــن، دنیــا و آخــرت دارد. همان گونــه کــه حضــرت آیــت اهلل 
خامنــه ای تشــریح نموده انــد، تفکــر انقــالب اســالمی برپایــه 
نگرش توأمان به این دو ساحت حیات انســانی بنیان نهاده 
شده اســت؛ تفکری که ایشــان از آن به »اســالِم دنیا و آخرت« 
تعبیر می کننــد. در برابر این تفکر، دو مســیر متمایز قــرار دارد: 
کید دارد  یکی تفکر تحجرگرایانه کــه بر آخرت منهای دنیــا تأ
و دیگــری تفکــر تجددگرایانــه کــه بــر دنیــای منهــای آخــرت 
کید می کنــد. برخــی از موضع این دو تفکر به تفســیر اســالم  تأ

پرداخته اند. رهبر انقالب، اسالم حاصل از فعالیت فکری-تفسیر این دو جریان را در چارچوب 
»اسالم دنیاپرستی« و »اســالم رهبانیت« مفهوم ســازی می کنند. ایشان اســتدالل می کنند که 
پیش از انقــالب این دو اســالم اخیر، وضعیت غالــب در جامعــه بودند و انقالب اســالمی در یک 

تعبیر عبارت است از جایگزینی »اسالم دنیا و آخرت« با »اسالم دنیاپرستی یا رهبانیت«.
حضــور و حیــات ایــن دو اســالم پــس از انقــالب، طبیعی اســت کــه کم رنگ تر شــده باشــد، اما 
این بــه آن معنا نیســت که کمتر شــده، بلکه صراحتش کمتر شــده اســت. در اثر ســرایت آرام و 
پنهان الیه هایی از این دو تفکر اســت که اهمیت محیط زیســت رنگ می بازد و به مثابه امری 
ح می شــود. در اثر رگه هــای از التقاط تحجرگرایانه اســت که صورتی بســیط از  درجــه دوم مطر
»کار فرهنگی« به عنوان صورت غالــب فعالیت اجتماعی نیروهای انقالب ترویج می شــود که 
منهای اولویــت مســئله محیط زیســت )و به طور کلــی عدالت( اســت و اغلب ناظر بــه اخالق، 
احــکام و عقاید فــردی قــرار دارد. در ســوی دیگــر، رگه هایــی از تجددمآبــی صورتی از توســعه 
تک ســاحتی را غالب می کند کــه در آن، اقتصــاد و صنعت بر محیط زیســت و کشــاورزی تفوق 
ح کردند، ناظر به  می یابد. شاید به نوعی بتوان گفت استدالل اســتعاری که رهبر انقالب مطر
همین دو وجه است: »هتل« و »حوزه علمیه« آن گاه که در بستر نگرش توأمان به دنیا و آخرت 

نباشند، می توانند نماد »دنیای منهای آخرت« و »آخرت منهای دنیا« باشند.
گرایی منهای آخرت از ســوی ماتریالیســت های نظری )مارکسیســم( و  الیه هایی از تفکر دنیا
عملی )کاپیتالیسم( و تجددمآبان و آخرت گرایی منهای دنیا از سوی متحجران مقدس مآب 
با سیاســت زدگی اصحاب قدرت ترکیب می شــود و ملغمه ای محافظه کارانه و عمل گرایانه به 
وجود می آورد کــه همه تفکر انقــالب اســالمی و از جمله دیــدگاه آن در باب محیط زیســت را در 
کمیتی زمین گیر می کند. یکــی »امکان« جنبش زیســت محیطی را از  دو ســطح اجتماعی و حا
میان برمی دارد و دیگری »دستگاه ها« را به چنان توسعه ای مشغول می سازد که از مسئولیت 

کمیتی حفظ محیط زیست بازمی مانند. حا

     چه باید کرد؟
از منظر رهبر انقالب اسالمی، در زمینه محیط زیست ما با یک دوگانه حق-تکلیف مواجهیم. 
»حق محیط زیســت« که در آن مــردم صاحبــان اصلی هســتند و حفظ محیط زیســت که یک 
کمیتی« اســت و در آن، حکومت واجد مســئولیت اصلی اســت. حــل چالش های  »وظیفــه حا

زیست محیطی منوط به حرکت توأمان و متقابل این حق و تکلیف است.     

......
دو تفکری که در برابر اصل انقالب اسالمی قرار داشتند، »غیر«های اصلی هستند 

یست نیز جلوگیری می کنند و  یه اجتماعی انقالب درباره محیط ز که از بسط نظر
یست را به مثابه مسئله ای درجه دو طرح می کنند آرام اما بی صدا، محیط ز
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 متأسفانه بعضی مواقع شاهد تخریب محیط زیست و از 
دست دادن چنین ظرفیت هایی هســتیم. این در حالی 
اســت که رهبر انقالب با اســتناد به آیه شریفه »خلق لکم 
ما فی االرض جمیعًا« همه پدیده های محیط زیست را از 

نعمات الهی و تخریب آنها را حرام می دانند.
مشــکالت زیســت محیطی در ایــران دو دلیــل عمــده دارد. 
یکــی فرهنگ غلــط اســتفاده از آن و یکی هم سیاســت های 
ع پررنگ تــر  اشــتباه در ســطح کشــور کــه شــاید ایــن موضــو
باشــد. در دهه هــای گذشــته، تصمیمــات کالنی به اشــتباه 
گرفته ایــم که می توانســت آســیب هایی به مراتب بیشــتر به 
ع  محیط زیست کشورمان وارد کند. جالب اینکه این موضو
کــه به لحــاظ  در همــه دولت هــا، علی رغــم تفاوت هایــی 

رویکردی باهم داشته اند، اتفاق افتاده است. 
 

و  پرجمعیت تــر  کشــورهای  از  بســیاری  درحالی کــه   
لودگــی هــوا را حــل  کم مســاحت تر از ایــران، مشــکل آ
کرده اند، این مسئله سال هاســت در شهرهای صنعتی 
ایران ادامه دارد. دلیل این امر چیســت و دیگر کشــورها 

برای حل آن چه کرده اند؟
بایــد مدیریــت و سیاســت گذاری در چگونگــی مواجهــه بــا 
محیط زیســت را تغییــر بدهیــم، وگرنــه بــا ایــن رونــد فعلی، 
به هیچ عنــوان وضعیــت آلودگی هــوا بهبــود پیــدا نمی کند. 
کشورهایی هستند که جمعیت شان بسیار بیشتر از ماست و 
بالطبع چند برابر ما وسایل نقلیه موتوری دارند، اما از هوای 
ســالمی برخوردارند. دلیل این امر، رعایت چند نکته است.  
   اول اینکه وســایل نقلیه ما به روز نیســتند؛ یعنی هم بیش 
از حد سوخت مصرف می کنند و هم احتراق کامل ندارند که 

کسیدکربن می شود. همین باعث تولید گاز مضر منوا

حفظ و نگهداری محیط زیست طبیعی کشــورمان از جمله مسائلی است که بارها در 
کید قرار گرفته اســت. ایشــان در دیدار مسئوالن و فعاالن  بیانات رهبر انقالب مورد تأ
محیط زیست بر شــناخت ویژگی و ظرفیت های طبیعی ایران تصریح و با نام بردن از پرفسور 
کردوانی و بــه نقــل از او به نعمــت بی بدیــل کویر بــرای ایران اشــاره کردنــد. پروفســور پرویز 
کردوانی، اســتاد تمام دانشــگاه تهران و پدر علم کویرشناسی ایران اســت. از نظر او مشکالت 
زیســت محیطی در ایــران دو دلیل عمــده دارد: یکــی فرهنگ غلــط اســتفاده از آن و یکی هم 

سیاست های اشتباه دولت ها در حوزه محیط زیست.
 

کندگــی و تنــوع محیطی-اقلیمــی در کشــورمان، چگونه می تــوان از این  با توجــه به پرا
کندگی استفاده بهینه کرد؟ پرا

کشــور ما یک کشــور اســتثنایی در جهان اســت. جالــب اســت بدانید که ایــران هــم باید مثل 
بعضی از کشورهای همسایه، سراسر بیابان می شد، اما خوشبختانه به دلیل چین خوردگی و 

ع پدید آمده است. وجود کوهستان در کشورمان، آب وهوای متنو
ع محیطی، ایران و آمریکا در جهان با بقیه کشــورها متفاوت اند؛ یعنی در زمانی که   از نظر تنو
قله البرز پوشــیده از برف و یخ اســت، در چابهار به راحتی می توانید در آب گرم دریا شنا کنید. 

هر محصولی که در دنیا کاشته می شود، در ایران هم به عمل می آید. 
من جایــی گفتم در ایــران فقــط قهــوه نداریم. چنــد وقت بعــد، یکــی از دانشــجوهایم قهوه 
ع محصوالت قابل کشــت در کشور ما  آورد و گفت این قهوه محصول شــهر میناب اســت. تنو
ع توریستی  این گونه اســت. از ســویی دیگر، شــما در صنعت توریســم ببینید که ایران چه تنو

می تواند جذب کند.
شاید برای همه جالب باشد بدانند همین کویری که خیلی ها آن را بی فایده می دانند، برای 
کشــورمان سرشــار از نعمت اســت. کویر یک نعمت الهی و بســیار قابل اســتفاده اســت. حتی 
یک وجب از این کویر بدون استفاده نیست. ماده های شوینده، شیشه سازی، کاغذسازی، 
جداســازی آهن از ســنگ آهن به وســیله ســولفات ســدیم و... همه از کویر به دســت می آید. 
همچنین می توان با استفاده از پنل های خورشیدی، برق تمام ایران را از بیابان ها به دست 

آورد. یعنی در کشورمان چنین پتانسیلی داریم. 
ع اشــاره کردند که  رهبری هــم در دیدار با مســئوالن و فعاالن محیط زیســت به همیــن موضو

بروید از آقای کردوانی بپرسید که همین کویر دارای چه ظرفیت هایی است.

راه  ݣݣݣحل ݣݣݣهای بومی
برای ݣݣمسائل ݣݣجهانی

گفتگو با پروفسور کردوانی
درباره راهکارهای رفع مشکالت محیط زیستی ایران

علیرضا خورسند
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   نکتــه دوم عمر زیــاد وســایل نقلیــه در ایران اســت؛ یعنی 
خودرویی که به طور اســتاندارد احتراق ندارد، وقتی قدیمی 
بشــود، بدتر عمل می کند. باید چاره ای بیابیم تا ماشــین ها 
نگذاریــم  و  کنیــم  جمــع آوری  را  فرســوده  موتورهــای  و 
عمر ایــن وســایل طوالنــی شــود، چــون به ضــرر خودمــان و 

محیط زیستمان است. 
   نکتــه ســوم کیفیت پایین ســوخت عرضه شــده در کشــور 
است که نقش مســتقیمی در آلودگی هوا دارد. هم بنزینمان 

بی کیفیت است و هم در گازوئیلمان گوگرد وجود دارد. 
   نکته چهارم فرهنگ غلط اســتفاده از خودروی شــخصی 

کثرًا تک سرنشین هستند. و موتور است که ا
   نکتــه پنجم، به ویــژه درباره تهــران و اصفهــان، جانمایی 
کثــر کارخانه هــا و صنایع و حتی  اشــتباه صنایع اســت؛ یعنی ا
فرودگاه مهرآبــاد، در بخــش غربی تهران واقع شــده اســت و 
اتفاقًا جریان وزش باد هم از سمت غرب به شرق است؛ یعنی 
باد تمام آلودگی این صنایع را به داخل شــهر تهــران می آورد. 
همین مشــکل در اصفهان هــم وجــود دارد. تمــام صنایع در 

سمت نائین است و باد هم از همان جهت می وزد.
   نکته ششــم اینکــه بایــد کارخانه هــا و صنایــع خودمان را 
به دســتگاه تصفیه مجهز کنیــم. این یک امــر الزم، ضروری 
و واجب اســت. ما در کشــورمان نیاز به توســعه پایدار داریم. 
سند صیانت از محیط زیست وجود دارد، اما همه دستگاه ها 
و قــوا بایــد ملزم بــه رعایــت تمــام  وکمال آن بشــوند. توســعه 
پایدار یعنــی اینکه هم جنگل حفظ شــود، هــم دریاچه و رود 
و تاالب و درعین حال کشــاورزی و صنعت هم زنده و پررونق 

باشد، نه اینکه فقط به توسعه شهر فکر کنیم والغیر.
 

در  کشــور  محیط زیســتی  مشــکالت  از  دیگــر  یکــی 
کن جنــوب و غرب  ســال های اخیــر، کــه هموطنــان ســا
کشــورمان بــا آن درگیر هســتند، پدیــده ریزگردهاســت. 

علت به وجود آمدن این پدیده چیست؟
ریزگردها ذراتی هســتند که قطر آن ها از 002/0 میلی متر کمتر 
اســت. این ریزگردها دو دســته اند. یک دســته از آن ها منشــأ 
ک اند. نوع دیگر آن ها  آلی دارند، مثل نفت که خیلــی خطرنا
ک هســتند. این نوع  منبــع کانی دارنــد؛ یعنی از ســنگ و خــا
ک رس هستند و  هم باز دو قسمت می شود. یک ســری از خا

ک است  نوع دیگر از سنگ های ســیلیکاتی که خیلی خطرنا
گر وارد شش انسان شود، ریه را سوراخ می کند. تصور کنید  و ا
ماده ای از جنس شیشــه، به عنوان ریزگرد وارد ریه آدم شود. 
در این صورت چه اتفاقی می افتد؟ ایــن ذرات قادرند هزارها 
متر باال برونــد و هزارها کیلومتر هم افقی پرواز کنند. در ســال 
1349 که سوئد بودم، این ریزگردها از صحرای آفریقا تا آنجا 
آمده بودند. ما در ایران ریزگرد را نمی شناختیم و تازه ده سال 
اســت که با آن مواجه شــده ایم. علت به وجود آمدن آن هم 
از بین رفتن پوشــش گیاهی در کشــورهای همسایه، خشک 
شــدن باتالق های منشــعب از دجله و فرات به دلیل ســاخت 
ســدهایی روی ایــن دو رود اســت. در ابتدا ما بــا ریزگردهایی 
مواجه شــدیم که برون مرزی بودند و منشــأ آن ها غرب شــهر 
بغــداد بــود. بعــد از آن، شــرق اردن، عربســتان، صحــرای 
آفریقــا و در ســال های اخیــر هــم تدمــر در صحرای شــام جزء 
مناطقی هستند که منشــأ ریزگردهای برون مرزی ما به شمار 
می روند. با ادامه این ریزگردهــا و تغییراتی که در نتیجه حفر 
بی رویه چاه ها و خشک شدن تاالب ها و باتالق ها در محیط 
جغرافیایی ایران به وجود آمده اســت، در حال حاضر شــاهد 
ریزگردهایی با منشأ داخلی هستیم که در استان خوزستان و 

سمنان، اصفهان و قم به وجود می آیند.
 

کیــد کرده اند،  رهبر معظم انقــالب بر حل این مشــکل تأ
از جملــه در دیــدار فعــاالن محیــط زیســت فرمودنــد: 
»مسئله و مشــکل پدیده غبار باید عالج بشود. مشکل 
س مردم نیســت؛ به بنــده گزارش 

ّ
پدیده غبار فقــط تنف

دادند کــه جنگل های غرب کشــور -جنگل هــای بلوط-
به خاطر این پدیده غبار در خطر نابودی است.« راه حل 

شما برای مقابله با ریزگردها چیست؟
بــرای حــل بحــران ریزگردهــا، نیــاز بــه یــک پاســخ دائمــی و 
عقالنی داریم. پاســخی که در طبیعت نیز وجود دارد. پاســخ 
این مســئله اســتفاده از ریگ اســت. ریــگ به انــدازه یک بند 
انگشــت اســت. بایــد از desert pavement  یا همان پوشــش 
سنگی بیابانی استفاده کنیم. شــما به مسیر اردکان-جندق 
نــگاه کنید. هر دو ســمت جــاده، ریگــزار اســت. همچنین در 
مســیر یــزد به ســمت بافــق، دشــت های منطقــه پوشــیده از 
ریگ اســت. بــه همیــن دلیــل، شــدیدترین بادهــا در این دو 

 ما در کشورمان 
نیاز به توسعه 
یم.  پایدار دار

سند صیانت از 
یست  محیط ز

وجود دارد، اما 
همه دستگاه ها 
و قوا باید ملزم 
به رعایت تمام 

 وکمال آن بشوند. 
توسعه پایدار 

یعنی اینکه هم 
جنگل حفظ 

یاچه  شود، هم در
و رود و تاالب 
و درعین حال 

کشاورزی و 
صنعت هم زنده 
و پررونق باشد، 

نه اینکه فقط به 
توسعه شهر فکر 

کنیم والغیر
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ناحیه تأثیری ندارنــد و تولید ریزگرد نمی کننــد. برای کنترل 
ریزگرد، تنها کافی است روی بیابان ها، پوشش ریگ درست 
کنیم. قطر این پوشش نیز چند سانتی متر باشد کافی است. 
همیــن کــه یــک غلتــک از روی ریگ ها عبــور دهیم تــا آن ها 
را محکــم کنــد، دیگــر هیــچ ریزگــردی از ایــن منطقــه تولیــد 
نمی شــود. عالوه بر این، برخالف مالچ نفتی که امکان عبور 
و مرور از روی مناطق را از بین می برد، پوشــش ریگزار قابلیت 
عبور و مــرور دارد و دائمی اســت. تصــور کنید صدهــا هکتار از 
بیابان هــای کشــور تحت ایــن پوشــش قــرار بگیرنــد. عالوه 
بــر مقابله بــا ریزگــرد، ایــن مناطــق را می تــوان بــه پارک های 
تفریحــی و علمــی تبدیــل کــرد کــه بــرای عمــوم مــردم قابل 
ح عالوه بر اینکه بومی اســت، دقیقًا  اســتفاده باشــد. این طر
برمبنای اســتانداردهای ســازمان ملل اســت. یک بــار برای 

ح را اجرا کنیم و ثمرات آن را ببینیم. همیشه باید این طر

 به عنوان ســؤال آخــر بفرماییــد آیا تا بــه حال دیــداری با 
رهبر انقالب هم داشته اید؟

چنــد بــار توفیــق داشــتم کــه در دیدارهــای عمومــی رهبری 
حضور داشــته باشــم و یک بار هم در حضور ایشان صحبت 
کنــم. ســال 1385 کــه رهبری بــه اســتان مــا یعنی ســمنان 
ســفر کردند، به بنده هم زمانی داده شــد تا در مقابل ایشــان 
صحبت کنــم. قبــل از روز دیــدار، با کســانی کــه قرار بــود در 
محضر ایشــان صحبت کننــد، هماهنگ کــرده بودند برای 
اینکــه به همــه وقــت برســد، صحبت هــا خالصه باشــد و هر 

کسی حدود پنج دقیقه صحبت کند.
وقتــی نوبــت به بنــده رســید خیلــی ســاده پشــت میکروفون 
رفتم و رو به رهبر گفتم: صحبت کردن در مقابل شــما خیلی 
سخت اســت. رهبر گفتند: چرا؟ گفتم: چون با عالقه زیادی 
که شــما بــه این کشــور داریــد و اطالعــات جامعــی کــه دارید، 
کســی نمی تواند در مقابل شــما ادعــای دروغ یا واهی داشــته 
باشــد. با علم به این قضیــه، بنده می خواهم در مقابل شــما 
بگویم که ایران یک کشــور اســتثنائی از حیــث جغرافیایی و 
منابع طبیعی است. این کویرهایی که تا االن فکر می کردیم 
باعث بدبختی ما هســتند، بــا تحقیقاتی که انجــام داده ام، 

نه تنها عامل بدبختی نیستند بلکه برای ما نعمت اند.
همین طــور که گــرم صحبــت دربــاره اســتعدادهای طبیعی 

ایران بــودم، دیــدم کاغــذی برای مــن آوردنــد کــه روی آن 
نوشته شــده بود وقت شــما تمام شده اســت. به رهبر گفتم: 
رهبرا! بــه من کاغــذ داده اند کــه وقتم تمام شــده، امــا هنوز 
حرفم تمــام نشــده اســت. ایشــان لبخنــدی زدنــد و گفتند: 
»ادامه بدهید«. شروع کردم به ادامه حرفم درباره وضعیت 
ع آب و هوایــی بی نظیــر آن، که باز  جغرافیایــی ایــران و تنــو
کاغذ دادند که وقت شــما به اتمام رســیده اســت. مجــددًا از 
رهبری اجازه گرفتــم تا ادامه دهم. ایشــان هم باز لبخندی 
زدند و اجــازه دادند. این رفتار چند بار تکرار شــد تــا اینکه ده 

دقیقه وقت من تبدیل شد به بیش از نیم ساعت.
وقتــی حرف هایــم تمــام شــد، رهبــر بــا اینکــه مــدت زیادی 
نشســته بودند و خســته شــده بودند، رو به جمعیــت گفتند: 
»ببینید آقای دکتــر کردوانی چقــدر زیبا و دلنشــین صحبت 
می کننــد.« وقتی مراســم تمام شــد، نزد ایشــان رفتــم و تمبر 
بزرگداشــت چهره مانــدگارم را به ایشــان تقدیم کــردم. پس 
از چند دقیقه که با ایشــان خداحافظی کردم، شــخصی آمد 
و گفت: رهبری خواســته اند که با ایشــان شــام را میل کنید. 
بنده هــم از خداخواســته، رفتم خدمت ایشــان برای شــام. 
همان جــا بــه ایشــان گفتــم همســرم هــم بــرای شــما ســالم 
رســاند و بعــد هــم ســوابق و تألیفــات همســرم را بــه ایشــان 
معرفی کردم. پس از صرف شــام وقتی که رهبر می خواستند 
تشریف ببرند، ایشــان گفتند آقای پروفســور کردوانی هم با 
من بیایند. ایشــان دســت مــن را گرفتنــد و تا محــل خودرو، 
دست در دست ایشان با هم رفتیم و صحبت کردیم. مواقع 
خداحافظی هم ایشــان گفتند: »دفعه بعد کتاب خودتان و 

همسرتان را هم برای من بیاورید.«
برای دیدار با فعاالن محیط زیســت نیز از من دعوت شد تا در 
دیدار حضور داشته باشــم. از دیدار قبلی من با رهبری هشت 
سال می گذشت و تصور می کردم که ایشان از آن دیدار چیزی 
در ذهن شــان نیســت. اما ایشــان زمانی که بنــده را دیدند به 
گرمی از من اســتقبال کردند و گفتند: »من آن شب سخنرانی 
شــما در ســمنان را فراموش نمی کنــم، حالتان چطور اســت؟ 
راســتی حال همســرتان چطور اســت؟« من که کاماًل تعجب 
کرده بــودم، از ایشــان تشــکر کــردم. چنــد قدمی کــه رهبر به 
سمت حســینیه حرکت کردند، دوباره برگشتند و رو کردند به 

من و گفتند: »حتمًا سالم بنده را به همسرتان برسانید.«     

 از دیدار قبلی من 
با رهبری هشت 
سال می گذشت 
و تصور می کردم 
که ایشان از آن 
دیدار چیزی در 

ذهن شان نیست. 
اما ایشان زمانی 
که بنده را دیدند 

به گرمی از من 
کردند و  استقبال 
گفتند: »من آن 
شب سخنرانی 

شما در سمنان را 
فراموش نمی کنم، 

حالتان چطور 
است؟ راستی 

حال همسرتان 
چطور است؟«

     برشی از  سند ملی حفاظت از محیط زیست
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    مرور برخی از توصیه های رهبر انقالب اسالمی درباره توجه به محیط زیست که طی سالیان گذشته بیان شده است دوره جدید

     نویسنده:  آیت اهلل العظمی سیدعلی خامنه ای

     تعداد صفحات:    132 صفحه-رقعی

     قیمت:   9،000 تومان

مرتبــط بــا محیط زیســت بــا توجــه بــه فتــاوای رهبــر معّظم 
انقالب آورده شده است.

به راســتی؛ »چــرا مــا اینجــا را بــه بهشــتی تبدیــل نکنیــم که 
مردمــی[ کــه]درآن زندگــی می کننــد، از بــرکات طبیعــت و از 
فضای ســبز اســتفاده کننــد و کســانی کــه می آینــد، از آن یاد 
بگیرند؟«)15/اســفند/67( و آیا جز این اســت که؛ »برای ما مایه 
شــرمندگی اســت که بــا وجود ایــن کشــور غنــی، محصوالت 
گیاهی و حّتی مــواد غذایی الزم را از دیگران بگیریم. درســت 
کــه زمیــن و امکانــات و ایــن تاریــخ عظیــم  کشــوری  مثــل 

کشاورزی را ندارد«)14/اسفند/77(.
کاش با انجام وظایف همگانی آحاد مردم و مســئوالن شــعار 
»هــر ایرانی یــک درخــت« تحقــق پیــدا کــرده و مــردم ایران 
به راســتی عــادت بــه درخــت کاری و حفــظ محیط زیســت - 
البتــه در همــه ابعــاد و جنبه هــای مختلــف آن-پیــدا کننــد 
و همگی به ایــن توصیه آیــت اهلل خامنه ای عمــل کنیم که؛ 
»من از همه ملت عزیز ایران، درخواســت می کنم خودشــان 
را موظف بدانند که بر فضای ســبز بیفزایند و از آن چیزی کم 

نکنند.«)15/اسفند/67(     

شاید در تصور بسیاری از افراد یا مســئولین، مباحث زیست محیطی در درجه چندم از 
اهّمّیت نسبت به مسائل سیاسی و اقتصادی قرار داشته باشد و شاید به همین دلیل 
نیز در موضوع به این اهّمّیت برخی از فعالیت ها بسیار ُکند انجام می شود، آیت اهلل خامنه ای 
اّما مســائل زیســت محیطی را در اولویت و صدر مســائل کشــور می بینند؛ »درســت است که در 
شمارش مســائل اساسی کشــور، چشــم ها و نگاه ها به ســمت اقتصاد، به ســمت فرهنگ، به 
ســمت مســائل پولی، به ســمت مســائل سیاســی کشــانده می شــود- معمواًل این جور است- 
گر با دّقت نگاه کنیم، مسایلی که مربوط به زیســِت انسانی است، بیشتر از آنها اهّمّیت  لیکن ا
گون شهری و کشوری برای  دارد. سیاست برای چیست؟ اقتصاد برای چیست؟ خدمات گونا
چیست؟ اصاًل پیشــرفت کشور برای چیســت؟ پیشــرفت برای این است که انســان ها زندگی 
گر محیط زیســت تخریب شــد، همه اینها باطل خواهد شد. اهّمّیت  مطلوبی داشته باشــند. ا

محیط زیست اینجاست«)17/اسفند/89(. 
رهبر معّظم انقالب تا آنجا در بحث از اهّمّیت منابع طبیعی و محیط زیست پیش می روند که 
آن را پشتوانه اصلی خودکفایی و استقالل کشــور و عاملی برای مقاومت در برابر دشمنان ملت 
ک کشــور و  ایران می دانند؛ »این منابع پشــتوانه اصلی تضمین و بقای ذخایر طبیعی آب و خا
بالّنتیجه خودکفایی عمومی و استقالل اقتصادی محسوب می گردند، یعنی همان چیزی که 

چشم طمع دشمنان ما و استکبار جهانی بدان دوخته شده است«)15/اسفند/66(.
کتاب »نهضت حفظ محیط زیســت«  که در آن گزیــده ای از بیانات حضــرت آیت اهلل العظمی 
کنون گردآوری شــده، مجموعه ارزشمندی  خامنه ای درباره محیط زیســت از ســال 1363 تا
اســت که می توانــد در یک نگاه کلــی خواننــدگان را با مهم تریــن محورهای بیانــات معّظٌم له 
درباره محیط زیست و دغدغه ها و توصیه های ایشان به مسئوالن و مردم درباره راهکارهای 
فرهنگ سازی برای حفظ محیط زیست آشنا کند. هدف از گردآوری این کتاب در واقع همان 

انتقال دغدغه ها و نگرانی های ایشان به مسئوالن و آحاد ملت ایران است. 
کتاب در 6 فصل تنظیم شــده اســت؛ فصل اول؛ در بیــان اهّمّیت محیط زیســت رهبر معّظم 
انقالب بــا اســتفاده از آیات قرآن کریــم و روایــات معصومین)ع( و بــا تکیه بر قانون اساســی به 
بیــان اهّمّیــت حفاظــت از محیــط زیســت و فوائــد آن پرداخته انــد. فصــل دوم؛ بــه بیاناتی از 
معّظٌم لــه اختصاص یافته که ایشــان بــه طور خاص بــر معضــالت زیســت محیطی در ایران و 
جهان پرداخته و سیاست قدرت های استکباری را در عرصه تخریب محیط زیست به چالش 
کشیده اند و در فصل سوم، مجموعه ای از ابالغیه های صادر شده از سوی رهبر معّظم انقالب 
درباره مسائل زیســت محیطی آورده شــده اســت. در فصل چهارم و پنجم می توان مطالبات 
ایشان از مسئوالن دســتگاه های مختلف و مردم در زمینه حفاظت از محیط زیست را مطالعه 
کــرد و درنهایت در فصل ششــِم این اثر ارزشــمند برخی از اســتفتائات شــرعی در زمینه مســائل 

هر ایرانی یک درخت بنشاند
معرفی کتاب »نهضت حفظ محیط زیست«



راهــــــــبرد

اسفند  98       مشاره  17 20

راهــــــــبرد

 دوره جدید

گــر کوتاهــی بشــود، آنجــا هــم مثــل بعضــی جاهــای دیگــر  ا
]خواهد شد[ که متأسفانه کوتاهی شد و یک وقت دیدیم که 
ساختمان ها آنجا ســر بلند کردند و مدعی پیدا شد، بعضی از 
دستگاه ها هم متأســفانه از روی غفلت - نه از روی غرض - 
فالن زمین هــا را به کارمندان خودشــان دادنــد، آن ها هم به 
یکی دیگر فروختند؛ ایــن کارهایــی و بی انضباطی هایی که 
متأســفانه در زمینــه زمین هــا و در زمینه این منطقه تنفســی 
شــهرهای بــزرگ به وجــود می آیــد و از ایــن قبیــل ]قبــاًل هم[ 

به وجود آمده است.« 

     نعمت های خدایی
البتــه ایــن اولیــن بــار نبــود کــه رهبــر انقــالب، مســئولین را به 
تســهیل اســتفاده مردم از طبیعت ســفارش می کردند. ایشان 
ســال ها پیش در دیدار با مردم چالوس و نوشــهر به مســئولین 
در مــورد حفاظت از دریــا و جنــگل در این منطقه تذکــر دادند و 
به آنها یــادآوری کردند که دریــا و جنگل متعلق بــه همه ملت 
اســت: »در مورد مازنــدران دو ثروت عظیــم و دو فرصت بزرگ 
برای ایــن اســتان عبــارت اســت از دریــا و جنــگل؛ دو تــا منبع 
ثــروت عظیــم، هــم بــرای مــردم ایــن اســتان و هم بــرای کل 
کشــور. از این دو ثروت عظیم، از این دو فرصت بزرگ باید هم 
به درســتی حفاظت بشود، هم به درســتی بهره برداری بشود. 
این سفارش من به مسئوالن کشور اســت: این جنگل متعلق 
به ملت است، این دریا متعلق به ملت است و مسئوالن دولتی 
متولیــان ســاماندهی کار ملــت و کار کشــورند؛ مراقب باشــند؛ 
مراقــب باشــند. بهره بــرداری بهینــه و اقتصــادی و صحیــح و 
گون از جنگل یا به شکلی  جلوگیری از سوءاســتفاده های گونا
از دریــا - که بیشــتر از جنــگل سوءاســتفاده می شــود - وظیفه 
مسئوالن کشــور است. اینی که دســت های طمعکار و طالبان 

مسئله محیط زیست یکی از مسائلی است که 
ریاســت  دوران  از  خامنــه ای  آیــت اهلل  حضــرت 

جمهوری درباره آن دغدغه داشته اند و در دیدارهای مختلف 
در ایــن خصوص توصیه هایــی کرده انــد. در این متــن دغدغه رهبر 

انقــالب دربــاره »عدالــت اجتماعــی در بهره بــرداری از منابــع طبیعــی« مورد 
بررسی قرار گرفته است. از جمله تفاوت های تفکر انقالب اسالمی و مکاتب دیگر در زمینه 

محیــط زیســت، توجــه بــه »عدالــت اجتماعــی در بهره بــرداری از منابــع طبیعی« اســت. رفع 
محرومیت ها در این زمینه و بهره مندی عموم مردم به خصوص اقشــار کمتــر برخوردار از این 
مواهب خــدادادی یکــی از دغدغه های اصلــی و تذکرات پربســامد رهبر انقالب در ســال های 
گذشــته بوده و از انگیزه های اصلــی مقابله بــا زمین خواری ها و »کوه خواری هــا« را همین حق 

برخورداری و استفاده عمومی مردم از کوه و جنگل و دشت تشکیل می داده است.

     انسان دلش می لرزد
حضرت آیت اهلل خامنه ای ضمن هشــدار درباره تملک منابع طبیعی توسط اشخاص حقیقی 
و حقوقی، به عنوان یک نمونه از منطقه »قوچک« در شــمال شــرق تهــران در انتهای بزرگراه 
شــهید بابایی نــام بردند و نســبت به تملــک و نابودی ایــن منطقه هشــدار دادنــد و فرمودند: 
»اینجا مال مردم است؛ اینجا باید به صورت یک گردشــگاه عمومی مردمی دربیاید.« همین 
تذکر، مســئولین را بر آن داشــت تا با رفع تملک و آماده ســازی این منطقه زیبای کوهســتانی، 
امکانات الزم برای اســتفاده مردم از آنجا را فراهــم آورند: »یک جاهایی هم هســت در اطراف 
تهران - حــاال این را مــن اینجا بگویم - طرف شــرق تهــران، یک بوســتان بزرگی اســت، یک 
منطقه خیلی وســیعی اســت بین بزرگراه بابایی تا ارتفاعات قوچک؛ یک زمینی اســت متعلق 
به ارتش. بنده گاهی اوقات در این مســیرهای صبحگاهی در بعضــی از روزها از آنجا می رویم 
و ارتفاعــات را حرکــت می کنیــم، راه می رویــم؛ من هروقــت آنجا مــی روم، دلم می لــرزد! چون 
می دانم ده ها چشــم طمع کار متوجــه اینجا اســت. کارهایی هم شــروع کردند، مــا جلویش را 
گرفتیم، یک تشــری زدیم، دعوایی کردیم؛ می دانم موقتًا دست برداشتند، اما منتظرند یک 
غفلتی صورت بگیرد؛ یا این حقیر نباشــم، یا غفلتی پیش بیاید، باالخره بروند اینجا را تصرف 
کنند؛ واقعًا انسان دلش می لرزد؛ یک بوستان بزرِگ شاید چند صد هکتاری -  نمی دانم چقدر 
اســت - که اصلش هم ظاهــرًا متعّلق بــه ارتش بوده لکــن االن مورد اســتفاده ارتش نیســت و 

مورد اختالف بین ارتش و وزارت اطالعات و اینها است.
به نظــر مــن اینجا مــال مــردم اســت؛ اینجــا بایــد به صــورت یــک گردشــگاه عمومــی مردمی 
گون، شــهرداری باید بــرود اینجا  دربیاید. مکرر هــم من این را پیغــام دادم به مســئولین گونا
را تصرف کنــد، دراختیــار مردم بگــذارد. جای بســیار وســیع، خــوب، خوش آب وهوا در شــرق 
تهران، ُپردرخت. حتی من یک وقتــی آنجا دیدم یک گله آهــو یا بز کوهی بود کــه از دور دیده 
می شــد؛ یک جای این جوری. ]این[ در اختیار مردم قرار بگیرد، مردم بروند اســتفاده بکنند. 

طبیعت
برای

همه مردم

مروری بر بیانات رهبر انقالب
درباره عدالت 

در بهره برداری از طبیعت
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    مرور برخی از توصیه های رهبر انقالب اسالمی درباره توجه به محیط زیست که طی سالیان گذشته بیان شده است دوره جدید

گون این ثروت ملی را به سمت  منافع شخصی به عناوین گونا
جیب های خودشان بکشند، قابل قبول نیست. این منطقه 
عمومًا و این شــهر که در کنار جاده چالوس و تهران قرار گرفته 
اســت، و ایــن مناطــق زیبــا و خــوش آب وهــوا در اطــراف ایــن 
منطقه، این ها همه نعمت هــای خدائی انــد؛ از این نعمت ها 
بایــد اســتفاده کــرد، ولــی درســت؛ بایــد اســتفاده کــرد، ولی با 
رعایت حریم هــای الهی؛ باید اســتفاده کرد، ولی بــا احترام به 
ارزش هــا و دین و اخــالق ایــن مــردم؛ ارزش هائی که آنهــا را در 

طول سالیان دراز در میدان های سخت نگه داشته.«
یک مصــداق دیگــر در ایــن زمینــه توصیــه حضــرت آیت اهلل 
تهرانــی-   جوانــان  به خصــوص   - جوانــان  بــه  خامنــه ای 
بــرای اســتفاده از نعمت خــدادادی کــوه و اهتمام بــه ورزش 
کوهنوردی اســت. توصیــه ای کــه مخاطب آن هــم جوانان 
کننــد و از ایــن نعمــت خــدادادی  کــه بایــد همــت  هســتند 
استفاده کنند و هم مســئولین که باید امکانات و شرایط الزم 
را برای اســتفاده عموم مردم فراهــم کنند:  »شــما امکانات و 
گــر کســی خواســت از پایین شــهر و از  اتوبــوس بگذاریــد کــه ا
راه های دور به این ارتفاعات بیاید، بتواند. ارتفاعات بعضی 
از شــهرها یک خــرده با شــهر فاصلــه دارد؛ بنابراین، وســایلی 
گر  گر کســی خواســت، بتوانــد بیاید - حــاال ا فراهــم کنید که ا
کســی همت نکرد و اراده نکــرد؛ آن، بحث دیگری اســت - و 

تشویق بشوند؛ نگویند وسیله نداشتیم و نیامدیم.«
»من هــر وقت چشــمم بــه ارتفاعــات شــمال تهــران می افتد 
و می بینــم کــه در این منطقــه ضلع شــمالی تهــران - یعنی از 
منتهای شــرق تا منتهای غرب - شــاید حــدود 10 معبر وجود 
دارد که مــردم را بــه این سلســله کوه های با عظمت و بســیار 
مصفــا متصل می کنــد؛ اما مــردم اســتفاده نمی کنند، تأســف 
می خورم. هــر وقت بــه کــوه می آیم، وقتــی می بینــم خلوت 
است، تأسف می خورم که چرا جوان ها و حتی غیرجوان ها از 
این نعمت الهی و این فرصت کمیاب اســتفاده نمی کنند... 
توصیه مــن این اســت کــه جوان ها بــه من نــگاه کننــد. من 
وقتی به کوه می آیم و گاهی می بینم حتی از من مسن تر هم 
کســانی می آیند که با استحکام و اســتقرار جسمانی و قرص و 

محکم این راه را طی می کنند، واقعًا لذت می برم.«
»بنــده گاهــی اوقــات کــه بــر همــان تنبلــی مــورد بحــث و بر 
ضعف های مربوط به ســن و پیری فائق می آیم، چند قدمی 

کوهســتان های اطــراف تهــران مــی روم بــاال و می بینــم  از 
هیچ کس نیســت! غصه می خــورم! در کوهســتان، جاهایی 
هســت که ســاختمان ها در زیر پا پیداســت؛ این همه آدم در 
اتاق ها خوابیده اند که در بین آنها جوان هســت، در بین آنها 
کســانی هســتند که ظاهــر جسم شــان اقــاًل ده برابر ما تــوان و 
قدرت دارد؛ اما از ایــن اتاق ها بیرون نمی آیند، ولــی ما از این 
گوشه شهر با سِن نزدیک به هفتاد ســال، می رویم آنجا. دل 
انسان خیلی غصه دار می شــود که چرا آنها در آنجا چهار قدم 

باال نمی آیند و از این امکان استفاده نمی کنند.
گر کســی خواســت از  شــما امکانــات و اتوبــوس بگذاریــد که ا
پایین شــهر و از راه های دور بــه این ارتفاعات بیایــد، بتواند. 
ارتفاعــات بعضــی از شــهرها یک خــرده با شــهر فاصلــه دارد؛ 
گر کسی خواست، بتواند  بنابراین، وســایلی فراهم کنید که ا
گر کســی همــت نکــرد و اراده نکــرد؛ آن، بحث  بیایــد - حاال ا
دیگری است - و تشــویق بشوند؛ نگویند وســیله نداشتیم و 

نیامدیم.«

     استفاده عمومی
یکــی از مصادیــق دیگــر اســتفاده عمومــی مــردم از طبیعت، 
استفاده از فضای سبز شــهری و بوســتان های داخل شهرها 
اســت. رهبری در مقاطع مختلف درمورد توسعه فضای سبز 
شهری و لزوم برخورداری مردم از این امکانات -به خصوص  
مناطق کمتر برخوردار شهرها- تذکر داده اند و از توصیه های 
پرتکــرار ایشــان در روز درختــکاری همیــن موضــوع بــوده 
اســت. مردم تهران حضور ایشــان در مراســم افتتاح بوستان 
والیت در جنوب شــهر تهــران را هنوز بــه خوبی به یــاد دارند: 
»به خصــوص آن چیزی کــه بنده را تشــویق کرد کــه امروز در 
این جلســه با حضور شما دوســتان شــرکت کنم، این بود که 
اینجا متعلــق به بخــش کم برخوردارتِر از شــهر تهران اســت؛ 
بخــش محــروم تهــران. وجــود یــک چنیــن بوســتانی، یک 
چنین امکانی در این بخــش از تهران، به نظر فرصت بســیار 
خوب و مغتنمی اســت. خرســندیم کــه بحمــداهلل در نهایت 
بین مســئولین امر - یعنی کســانی که ایــن مجموعه متعلق 
به آنهــا بود، و کســانی کــه امــروز از آن بهره بــرداری می کنند؛ 
یعنی شهرداری و نیروهای مســلح - توافق برقرار شد و اینجا 

ان شاءاهلل سرانجاِم خوبی خواهد یافت.«     

یکی از مصادیق 
استفاده عمومی 
مردم از طبیعت، 

استفاده از فضای 
سبز شهری و 
بوستان های 

داخل شهرها 
است. رهبری در 

مقاطع مختلف 
درمورد توسعه 

فضای سبز 
شهری و لزوم 

برخورداری مردم 
از این امکانات 

-به خصوص  
مناطق کمتر 

برخوردار شهرها- 
تذکر داده اند و 
از توصیه های 

پرتکرار ایشان در 
روز درختکاری 
همین موضوع 

بوده است
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 دوره جدید

در اندیشــه امــام خمینــی )ره( اســت مالحظــه می کنیــم که 
ایشــان، در دو جهــت، فقاهــت پویــای منطبق بــا نیازهای 

اجتماعی را توسعه بخشیده اند.
اول: در مقام فتوا و حکم شرعی، که در پاسخ به سؤال های 
از  بســیاری  و  فرموده انــد  ارائــه  مــردم  و  دولــت  مختلــف 
تخریــب  ماننــد:  کرده انــد؛  حــل  را  فقهــی  بن بســت های 
جنگل ها، انفــال، مصــرف بی رویــه آب، جاده ســازی، حفر 
چاه هــای غیرمجــاز، و ...  کــه در هیچ یــک از این مــوارد، بر 

اساس مبانی فقه سنتی فتوا نداده اند.
دوم: ترســیم مبانــی فقــه پویــای اجتماعــی و حکومتــی در 

حوزه مسائل محیط زیست.
آیت اهلل العظمــی خمینی بــه جز فتوا، کوشــیدند در شــرایط 
مختلــف و بــر حســب موقعیت هــای خــاص اجتماعــی، بــه 
بیــان »مبانی فقــه اجتماعــی« و »حکومتی« بپردازنــد و فقه 
را در مســیری قرار دهند که بتوانــد نیازهای عصــر را برطرف 
ســازد. شــایان ذکر اســت متأســفانه در حال حاضر بازگشــت 
از اندیشــمندان شــاهد  متحجرانــه ای را از جانــب برخــی 
کــه در پــاره ای از معضــالت مشــاهده  هســتیم و رویکــردی 
می شــود، هیچ گاه با این مبانی و آرمان های فقهی ایشان، 
ســازگار نخواهــد بــود. ایــن واپس گرایــی را می توانیــم در 
مســائل مختلــف اجتماعی اعــم از محیــط زیســت و غیر آن 
مشــاهده کنیم، مانند صید، مهریه، دیه زنان، گردشگری، 
حقــوق معلولیــن، حیــوان آزاری، بانکــداری و ... مشــاهده 

کنیم که بررسی هر یک، نیازمند مجالی مستقل است.

     توجه به مقتضیات زمان و مکان
 بــا توجــه بــه اینکــه احــکام اســالمی، جهــان شــمول و مورد 
اســتفاده همه جوامع می باشــد، فقهــای هر عصــر باید طبق 
شرایط جوامع، احکام را از منابع آن استفاده نموده و احکام 
حــوادث و وقایــع را بیــان کنند. بــه فرموده شــهید مطهری: 
گون در افــکار فقیه تأثیــر دارد«  »شــرایط و محیط هــای گونا

)کتاب ده گفتار صفحه 100(.
در اندیشــه امــام خمینــی )ره(، توجــه بــه نیازهــای زمــان و 
مکان، در اجتهاد و فقاهت،  به عنوان یکــی از کلیدی ترین 
ابزار پاســخکویی به ســؤاالت بشــر در عصر کنونی و خروج از 
سلفی گری و ورود به کارگشــایی فقه برای ایجاد جامعه ای 
ســالم و زندگــی تــوام بــا آرامــش بــرای اجتمــاع مســلمانان 
می باشــد. ایشــان در یکی از فرمایشــات می فرماید: »زمان و 
مکان دو عنصر تعیین کننده در اجتهاد هســتند، مســئله ای 
که در قدیم دارای حکمی بوده اســت به ظاهر همان مسئله 
کم بر سیاســت، فرهنگ، اجتماع و اقتصاد یک  در روابط حا
نظام، ممکن اســت حکم جدیدی پیدا کند، بــدان معنا که 
ع  با شناخت دقیق روابط اقتصادی و سیاسی، همان موضو
اول کــه از نظــر ظاهــر بــا قدیــم فرقــی نکــرده اســت، واقعــًا 
ع جدیدی شــده باشــد، حکــم جدیــدی را می طلبد.  موضــو
مجتهــد باید بــه مســائل زمان خــود احاطه داشــته باشــد«. 

)صحیفه امام، ج 21، ص 290-288(
مالحظه می کنید که بســیاری از معضالت و مســائل زیســت 
محیطی را می توان با این مبنا حل کرد و به درســتی ســبک 

با پیروزی انقالب اســالمی و تشــکیل حکومت، سؤال های بســیار زیادی پیش روی 
فقه اسالم قرار گرفت که دامنه آن بسیاری از مسائل اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی 
و سیاسی را در بر می گرفت. اجتهاد و فقاهت پویای امام خمینی )ره( این نکته بسیار مهم را 
مورد مالحظه داشت، که فقه ســنتی با رویکرد و مبانی خاصی که دارد، هیچگاه پاسخگوی 

چنین مسائلی نیست و منطبق با مقتضیات این زمان نیست.
این نگاه خاص امام به فقه، رفته رفته در اقتصاد، موسیقی، هنر، ورزش و حتی موضوعاتی 
چــون شــطرنج خــود را نمایــان ســاخت و مســائلی اجتماعــی چــون حضــور زنــان در عرصــه 
تصمیم گیــری و اداره جامعه، کــه در دهه چهل، مــورد اعتراض بســیاری از فقیهــان بود، نه 

کید قرار گرفت. تنها جایز که مورد تأ
امام )ره( به خوبــی این واقعیــت را درک کرده بــود و به حوزه هــا اعالم می کرد که فقه ســنتی 
هیچگاه نمی تواند حکومت را اداره کند و برای نظم، توســعه و نیازهای اجتماع، نســخه ای 
قابل قبول را ارائه دهد. به عنوان نمونه، ایشــان در مورد، مبانی فقهی انفال در فقه سنتی و 
موانعی که در راســتای زندگی اجتماعی امروز ایجاد می کند، این طور می فرماید: »... این که 
انفال بر شیعیان تحلیل شــده اســت، )منجر به این می شــود که بگوییم( امروز هم شیعیان 
می تواننــد بدون هیــچ مانعی بــا ماشــین های کذایــی جنگل هــا را از بیــن ببرند و آنچــه را که 
باعث حفظ و ســالمت محیط زیســت اســت را نابود کنند و جــان میلیون ها انســان را به خطر 

بیاندازند و هیچ کس هم حق نداشته باشد مانع آنها باشد.«
ســپس به نمونه هایی دیگــر از معضــالت اجتماعی اشــاره می کند کــه مبانی فقهی گذشــته، 
کارآمدی الزم در حل آنها را نــدارد، و اینطور نتیجه می گیرد: »و بالجملــه آنگونه که جنابعالی 
از اخبار و روایت برداشت دارید تمدن جدید به کلی باید از بین برود و مردم کوخ نشین بوده و 

یا برای همیشه در صحراها زندگی نمایند«. )صحیفه امام جلد 21 صفحه 149(
مالحظــه می کنید کــه امــام خمینــی، فقــه را در خدمــت زندگــی جدیــد و اجتمــاع، بــا نیازها و 
مقتضیــات خاصی کــه دارد، می داند، تا فقــه، این نیازهــا را برای حل کردن مشــکالت مردم 
گر بخواهیم برداشــت متحجرانه از روایات داشــته  برطرف کند و همانطــوری که می فرماید ا
باشیم، مجبور هستیم  بگوییم مردم زندگی اجتماعی خودشان را رها کنند و به صحرا بروند 
ع این یادداشــت که محیط زیســت  و همان زندگی ســنتی قدیمی را داشــته باشــند. در موضو

نگاه به مصلحت جامعه
محیط زیست در اندیشه فقهی امام خمینی)ره(

حجت االسالم سیدمهدی طباطبایی
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زندگی مــردم را بر اســاس نیازهــای روز به ســمت احتــرام به 
محیط زیست، آســایش و راحتی آنها و همچنین حفاظت از 

میراث آیندگان نسبت به محیط زیست سوق داد.
گر در گذشــته حفر چــاه مجاز بوده اســت و  به عنــوان مثــال ا
برداشت آب بدان وسیله برای کشــاورزی و هرگونه فعالیتی 
اشــکالی نداشــته اســت، مقتضیات این زمان حکــم می کند 
که بــا توجه به محــدود بــودن منابع آبــی زیرزمینــی و ازدیاد 
جمعیــت و تغییــرات اقلیمــی، حفــر چــاه طــی یــک فرآینــد 
مشخص قانونی باشــد و با کســانی که بدون مجوز چاه حفر 
ج از ضابطه آب برداشــت می کنند،  می کنند یا بــه مقدار حــار

برخورد مقتضی صورت گیرد.
کنون شــما مالحظــه می کنید بــا تســامح و ســهل انگاری در  ا
اجرای این قانون، چه بالیی بر سر سفره های آبی زیرزمینی 
گر در گذشته  و منابع استراتژیک آبی کشور وارد آمده است. ا
ع و فقه هم منعی  هرگونه کشت برای افراد مجاز بوده و شــر
برای آن نداشــته اســت، امروز بــا توجه بــه محدودیت های 
منابــع آبــی، فقیــه می توانــد از جهــت فقهــی در مناطقی که 
کشــت هایی خــاص  نبایــد زراعت هــای آب بــر انجــام داد، 
را منــع کنــد و آن را حــرام اعــالم نماید، چــون این امــر همان 
طوری که حضرت امام به ظرافت بدان اشــاره کرده اســت، 
ع  ع نیســت، بلکــه در گذشــته موضــو از بــاب اتحــاد موضــو
مســئله حفــر چــاه بــوده بــدون آســیب رســاندن بــه محیــط 
ع مســئله حفــر چاه به  زیســت و منابع آبی، اما امــروز، موضو
گونه ای است که موجب تخریب محیط زیست و منابع آبی 
می شود. از این رو بر اســاس نظریه زمان و مکان،  فقیه باید 
ع شــناس باشد و مســائل فقهی را در قالب موضوعات  موضو
جدید و شــرایط خاصی که همراه آن موضوعات است، مورد 

بررسی قرار بدهد.

     مصلحت
از دیــدگاه امــام راحل، چه مصلحــت جامعه، مصلحــت افراد 
و مصلحت اســالم، هر یک به نوعی تأثیرگــذار در جهت گیری 
اجتهاد و صدور فتوا است و توجه به این مبنای سترگ فقهی، 
می توانــد مســائل الینحــل فقهــی را بــه خوبــی تبییــن و حــل 
نماید. در بســیاری از مــوارد اختالفی میان شــورای نگهبان و 
مجلس شــورای اســالمی بر ســر برخی از قوانین اجتماعی که 

آن قوانین مطابقت با فقه ســنتی ما نداشــته اســت، حضرت 
امام توصیه می کنند به رعایت مصالــح اجتماعی و همین امر 
بود که منجر به تأســیس مجمع تشــخیص مصلحــت نظام 
به فرمان ایشان شــد. بر اســاس این مبنا در مســائل مختلف 
زیســت محیطــی کــه در شــرایط عــادی چــه بســا فقه ســنتی 
کت اســت و حکم خاصی در رابطه  با آن ندارد، می توانیم  ســا
به مقتضای مصلحت نظــام و جامعه و اجتمــاع، احکام ویژه 

فقهی در رابطه با آنها صادر کنیم.
بــه عنــوان نمونــه در بحــران قتــل عــام پرنــدگان مهاجر که 
از مناطــق مختلــف دنیــا بــه تاالب هــای شــمال و جنــوب و 
جای جای کشــور ما می آینــد و مدتی را به اســتراحت یا تولید 
مثــل ســپری می کننــد، مالحظــه می کنیــم کــه فقــه ســنتی 
هیچگاه مانع از صید این پرندگان نخواهد بود. فقه ســنتی 
و فردگــرا می گویــد اینهــا پرندگانــی هســتند حــالل گوشــت و 
گر  شــکار آنها بزای امــرار معاش یا تغذیه اشــکالی نــدارد. اما ا
ع نــگاه کنیــم، مالحظه  با یک بینــش عمیق به ایــن موضو
ع قتل عــام منجر شــده اســت که مــا در  می شــود که ایــن نــو
دنیا بــه عنوان اولین کشــور در کشــتار پرنــدگان مهاجر تلقی 
بشــویم و اســالم، جمهوری اســالمی و تشــیع مورد سرزنش، 
مالمت و وهن قــرار بگیرند و دیگر جوامع مــا را متهم به پاس 
نداشــتن حقوق دیگران برمنابــع حیوانی دنیا کننــد.  از این 
رو، بر اســاس این مبنــا فقیه حکم بــه حرمت صیــد بی رویه 

این پرندگان می کند.
در پایــان ایــن یادداشــت الزم اســت اشــاره کنم به بســیاری 
از معضــالت و مســائل مهــم زیســت محیطــی که متاســفانه 
کنون تنهــا در قالــب قانون بــرای مردم بیان می شــود،  هم ا
نه فتــوای فقهــی. گرچــه هرگونــه قانونــی کــه در جمهوری 
اسالمی تصویب شود، ما  از جهت شــرعی نیز ملزم به رعایت 
آن هستیم، اما  آنگاه که در کنار ُبعد حقوقی، از جهت فقهی 
نیز ایــن قوانین تبیین و تشــریح گــردد، بــرای جامعه ای که 
پای بند شریعت است، موجب نهادینه شدن اخالق زیست 
محیطی بر مبنای دین خواهد شــد و به شــکل گیری تمدن 

و فرهنگ زیست محیطی منجر خواهد شد.
ما معتقدیــم آنگاه می تــوان از فقه تمدن ســاز ســخن گفت، 
ک رفتار مردم جامعه، قانون نباشد، بلکه فتوا و فقه،  که مال

و اخالق دینی باشد.     

حضرت امام 
توصیه می کنند به 

رعایت مصالح 
اجتماعی و 

همین امر بود که 
منجر به تأسیس 
مجمع تشخیص 

مصلحت نظام 
به فرمان ایشان 

شد. بر اساس این 
مبنا در مسائل 

یست  مختلف ز
محیطی که در 

شرایط عادی چه 
بسا فقه سنتی 
ساکت است و 
حکم خاصی 

در رابطه  با آن 
ندارد، می توانیم 

به مقتضای 
مصلحت نظام و 

جامعه و اجتماع، 
یژه فقهی  احکام و

در رابطه با آنها 
کنیم صادر 
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 دوره جدید

آلوده شــده و ضرر قابل توجهی به مردم برســد، این کار حرام 
گر ضرورتی برای اســتفاده از وسیله نقلیه  اســت. به طورکلی ا
شــخصی وجود ندارد و آلودگی به حدی اســت که به سالمت 

مردم ضرر می زند، این کار جایز نیست.

کــه موجــب آلوده شــدن   آیــا سیگارکشــیدن در حالتــی 
فضای تنفس دیگران شود اشکال شرعی دارد؟

گر کسی تشخیصش این باشد که اســتعمال دخانیات مثل  ا
ســیگار و قلیان برایش ضــرر قابل توجــه دارد، اســتعمال آنها 
گر می داند در این حد ضرر ندارد یا به هرحال  حرام است. اما ا
به یقین نرســیده اســت، در این وضعیت ترک اســتعمال آنها 
گــر فــردی ســیگار بکشــد و دود ســیگار او  بهتــر اســت. حــاال ا
موجب آزار و اذیت دیگران شــود یــا اینکه ضــرر قابل توجهی 
گــر  بــرای دیگــران داشــته باشــد، ایــن کار حــرام اســت. امــا ا
موجب مزاحمت دیگران نباشد یا ضرر قابل توجه برای آنان 

نداشته باشد، حرام نیست، اما ترکش بهتر است.

بــا توجــه بــه اینکــه آلودگــی صوتــی ضــررش گاهــی کمتر 
گــزوز  از آلودگی هــای دیگــر نیســت، بــوق زدن، صــدای ا
وســایل نقلیه که گاهی آزاردهنده اســت و گاهی موجب 

آزار بیماران می شود چه حکمی دارد؟
کــه صــدای آزاردهنــده ای داشــته باشــند و  وســایل نقلیــه 
همچنیــن هــر چیــزی کــه صــدای آزاردهنــده ای تولیــد کند 
گر صدای آنها موجب ســلب آسایش  حتی حیوانات خانگی ا
دیگران شــود و آرامش آنها را به خطــر بیندازد، ایــن کار جایز 
گر صدا در حد معمولی اســت و آزاردهنده نیست  نیست. اما ا

اشکالی ندارد.

 ریختــن زبالــه و پســماندهای مــواد شــیمیایی و نفتی به 
دریا اشکال دارد؟

گر کاری انجــام بدهیــم که آرامــش محیط زیســت دیگران  ا
برهــم بخــورد یــا حتــی شــرایط زیســتی حیوانــات و گیاهــان 
بی جهت دچار مســئله بشــود و آنها آزار ببینند، ایــن کار جایز 
نیســت. مخصوصــًا ایــن مســئله دربــاره دریاهــا کــه محیط 
زندگی بســیاری از موجــودات و مخلوقات الهی اســت صدق 
می کند. آبزیان امروزه یکی از منابع مهــم تأمین مواد غذایی 
گــر بــه دریاهــا لطمــه ای وارد  انســان ها هســتند و بنابرایــن ا
شــود که همچنین به آبزیــان هم لطمــه بزند، ایــن کار حرام 
است. منظور ما در اینجا از دریا اعم اســت و شامل دریاچه ها 
و خلیج ها و اقیانوس ها و ... هم می شود. عالوه بر این حکم 
گر هم این کار از نظر قانونی ممنوع باشد که تخلف  شرعی، ا
گــر جریمــه ای بابــت ایــن کار تعلق  از قانــون جایز نیســت و ا

بگیرد، افراد باید بپردازند.
 

کم آبــی از فاضــالب بــرای  بســیاری از کشــاورزان در اثــر 
ع است؟ آبیاری استفاده می کنند؛ آیا این کار خالف شر

ع نیســت.  گــر منــع قانونــی نداشــته باشــد خالف شــر خیــر؛ ا
اینکه محصوالت کاشته شــده با فاضالب آبیاری شود یا کود 
نجس پای آنها ریخته شود موجب نجس شدن محصوالت 

الیندگی بیش از حد مجاز دارند اشکال دارد؟  آیا استفاده از خودروهایی که آ
بله؛ به طورکلی آلوده کــردن این هوای صافی که خداوند بــرای تنفس افراد، گیاهان 
گر واقعــًا آالیندگی یک  و حیوانات قرار داده اســت، کار شایســته ای نیســت. اما از نظر شــرعی ا
خودرو بیش از حد مجاز اســت که قانونًا ممنوع اســت اســتفاده از آن اشــکال دارد. البته حتی 
گر قانون هم منع نکرده باشد ولی صاحب خودرو تشخیص می دهد که آالیندگی این خودرو  ا
ضرر زیادی به دیگران می زند و واقعًا برای ســالمت دیگران مضر اســت، باز هم استفاده از این 

خودرو جایز نیست.

رفت وآمــد بــا وســایل نقلیــه شــخصی و عــدم اســتفاده از وســایل نقلیــه عمومــی در 
زمان هایی که هوای شهر آلوده است چه حکمی دارد؟

گر وضعیت یک وضعیت استثنایی و هوای شهر آلوده باشد به گونه ای که هر چه این وسایل  ا
به تعدادشــان اضافه شــود به آن آلودگی اضافه می شــود و تنفــس این هوا برای مــردم به ویژه 
افرادی کــه دچار بیماری های قلبی و تنفســی هســتند ضــرر قابل توجه داشــته باشــد، در این 
گر کســی ســبب افزایش ایــن آلودگی شــود و ضــرر معتنابه به مــردم برســاند، کار حرام  صورت ا
گر مســئوالن اعالم کردند کــه مردم وســایل نقلیه شــخصی را بیرون  مرتکب شــده اســت. لذا ا

نیاورند باید مراعات شود.

آیا اســتفاده از وســایل نقلیه به صورت تک سرنشــین به جای استفاده از وســایل نقلیه 
عمومی اشکال دارد؟

گــر وســیله نقلیه شــخصی باعث شــود هوا  اصل بــر این اســت که ما بــه دیگــران ضــرر نزنیم؛ ا

برهم زدن شرایط زیست 
گیاه انسان، حیوان و 
جایز نیست

احکام محیط زیست مطابق با فتاوای آیت اهلل العظمی خامنه ای
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صــورت  اســتحاله  آنکــه  به خاطــر  نمی شــود؛  کاشته شــده 
می گیــرد و این آب تغییــر وضعیت می دهــد. بنابراین میوه یا 

ک است و مشکلی ندارد. دیگر محصوالت پا

اســتفاده از آب هــای جــاری و به ویــژه جوی هــای آبی که 
برای آبیــاری و باغبانــی در کوچه باغ ها جریــان دارد برای 
کارهایــی ماننــد وضو، آشــامیدن یا شســتن خــودرو چه 

حکمی دارد؟
ماننــد  آب هــا  این گونــه  در  متعــارف  و  جزئــی  تصرفــات 
آب برداشــتن بــه مقــدار مثــاًل یــک ظــرف یــا وضوگرفتــن یــا 
گر مــا ندانیــم صاحبان این  آب خوردن اشــکالی نــدارد حتی ا
آب راضــی هســتند یــا خیــر امــا شســتن خــودرو دیگــر تصرف 
که مقدار زیادی آب الزم دارد. حاال ممکن  جزئی نیســت؛ چرا
اســت کســی یک ســطل آب بــردارد و با آن شیشــه ماشــین را 
تمیز کند کــه متعارف هم باشــد؛ اما اینکــه ماشــین را در کنار 
جوی آبی که صاحب شــخصی دارد متوقف کند و ماشینش 
را بشــوید، این کار غیرمتعارف اســت و باید ببیند که صاحب 
آب راضی هســت یا خیر. البته ممکن اســت عرف محل یک 
جوی این گونه باشــد که افراد بروند و ماشین هایشان را آنجا 
بشــویند و منعی هــم نباشــد؛ اینجا ایــن کار متعارف اســت و 
گر غیرمتعارف باشد، بدون اجازه صاحب  اشکالی ندارد؛ اما ا

آب اشکال دارد.

کــه در آن درختانــی را  مــا در شــمال کشــور باغــی داریــم 
می کاریم و پــس از مدتی آنهــا را قطع کرده و چــوب آنها را 

می فروشیم؛ آیا این کار جایز است؟
گر درختــی را قطع کردیــد، به جای  اواًل در روایــات داریم کــه ا
آن درخت دیگــری بکارید. از منظــر دین بنا بر این اســت که 
فضا و طبیعت باید با طراوت و سرســبز باشد. ثانیًا قطع کردن 
گر درختان  درختانی که صرفًا از چوب آنها اســتفاده می شود ا
گر متعلق به دیگران است،  ملک شخصی خودمان باشــد یا ا
با اجازه مالک باشد و همچنین منع قانونی هم برای این کار 
نباشد اشــکال ندارد. اما یک وقتی ممکن است باغی متعلق 
به یک شخص هم باشد، اما قانون به طورکلی قطع درختان 
کــه وجــود آن درختــان باعــث ســالمت  را ممنــوع بکنــد؛ چرا
گر قانونی هســت کــه بریدن  هوای شــهر می شــود. بنابراین ا

ع کرده باشد،  درختان باغ ها قرارگرفته در داخل شــهر را ممنو
گــر درختان ایــن باغ درختــان میــوه هم نباشــند، باید  حتی ا

قانون مراعات شود و نباید تخلف کرد.

قطــع کــردن درختــان در شــهرهای بــزرگ برای ســاختن 
ج و ویال چه حکمی دارد؟ بر

گــر منــع قانونــی وجــود داشــته باشــد، قطــع درختــان جایــز  ا
نیست.

شکستن شاخه درختان چه حکمی دارد؟
گر ایــن درخت  بی جهت نبایــد شــاخه درختان را شکســت. ا
متعلق به مردم یــا مثاًل اموال بیت المال اســت، این کار حرام 
گر هم باغ شــخصی ما اســت، گاهی اوقات شکستن  اســت. ا
یک شــاخه درخت، اســراف یــا ازبین بــردن بی جهــت اموال 
است. اما یک وقت است که شما درخت را هرس می کنید که 
آن هم کار اهل فن اســت بــرای اینکه درخت میوه بیشــتری 

دهد، این اشکال ندارد.

آیا کندن شاخه ای کوچک از درخت یا گیاهی که در پارک 
یــا فضــای عمومــی وجــود دارد بــرای کاشــتن در منــزل یا 

جای دیگر اشکال شرعی دارد؟
گر هــم نمی دانید که  گر منع قانونی دارد اشــکال دارد؛ ا بله؛ ا
منــع قانونی دارد یا خیــر، باز هــم نمی توانید ببریــد و در جای 
گر منع قانونی نداشته باشد اشکالی  دیگری قلمه بزنید. اما ا

ندارد. البته معمواًل این کارها اجازه می خواهد.

من چندیــن ســال پیش با جســم تیــزی بــر روی درختی 
نوشته ای را حک کرده ام؛ االن باید چکار کنم؟

گر آن درخــت ملک شــخصی فردی بــوده و به هرحال شــما  ا
تصرفــی در ملــک او کرده ایــد که ضــرر بــه آن وارد شــده، باید 
گر آن درخت جــزو اموال عمومی  صاحب آن را راضی کنیــد. ا
و بیت المال بوده و خسارت دیده اســت، به مقدار خسارتش 
گر نه، خســارتی وارد نشــده  باید به بیت المال برگردانید. اما ا
اســت و می دانید هم کــه صاحبــش راضی بوده اســت، خب 
گر خســارتی وارد نشــده، در عین حال  این ضمــان ندارد. اما ا
تصــرف شــده اســت در درخــت متعلق بــه دیگــری و صاحب 

بی جهت نباید 
شاخه درختان را 
گر این  شکست. ا
درخت متعلق به 

مردم یا مثاًل اموال 
بیت المال است، 

کار حرام  این 
است
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 دوره جدید

درخــت راضــی نبــوده کــه روی درخــت او بــا چاقــو یــادگاری 
بنویسند، باید رضایت صاحب درخت جلب شود.

راه رفتن بــر روی چمن هــای خیابان هــا و ادارات که برای 
آنها هزینه می شــود با توجه بــه اینکه پــس از مدتی که بر 
روی آنهــا راه رفتــه شــود از بیــن می رونــد و فضــای ســبز 

چهره زشتی پیدا می کند چه حکمی دارد؟
به طورکلی آســیب زدن و از بین بردن زمین کاشته شده، حاال 
چه محصــوالت گیاهــی خوردنــی در آن باشــد، چــه گیاهان 
زینتی، چه آن گیاهان کم باشد یا زیاد، چه در ملک شخصی 
ک عمومی باشــد مثل فضای  دیگران باشــد یا متعلق بــه امال
سبز وســط خیابان ها یا بوســتان ها حرام اســت. حاال ممکن 
است برخی بگویند چرا حفاظی برای این فضا نگذاشته اند؟ 
خب نگذاشــته باشــند؛ بــرای آنهــا کــه واجب نیســت حفاظ 
بگذارنــد. ما بایــد بدانیم که ضرر رســاندن به امــوال دیگران 

جایز نیست.

گر کسی را از ریختن زباله در فضای عمومی و لطمه زدن  ا
به محیط زیســت نهــی کنیــم مصداق نهــی از منکــر پیدا 

می کند؟
گر مــا معنای منکر را بدانیــم، می فهمیم که آیــا این کار نهی  ا
از منکر هســت یــا خیر؛ منکــر از نظــر فقهی هــر کار ناپســندی 
اســت؛ حاال ممکن اســت مکروه باشــد یا حرام. نهی دیگران 
از حــرام واجــب اســت و نهــی از کار مکــروه مســتحب اســت. 
گر نگوییم که ریختــن زباله در ایــن مکان ها حرام  بنابرایــن ا
هست - که در بعضی از موارد واقعًا ریختن زباله و لطمه زدن 
به محیط زیســت حرام هســت – نهی کــردن دیگــران از این 
کار هم مصداق نهی از منکر مستحب یا واجب است. ما باید 

جلوگیری کنیم از لطمه زدن به محیط زیست.

آیا ریختن پوست میوه و زباله های تجزیه شدنی در کوه 
و دشت و طبیعت اشکال شرعی دارد؟

گر این کار لطمــه به اراضی، بــه طبیعت، به محیط زیســت  ا
یا بــه ســالمت مــردم بزند حــرام اســت. امــروز گاهی یــک کار 
اشــتباه ضررش به کل جامعه اســالمی وارد می شــود. بعضی 
از رفتارهــای مــا دیگــر عمــل شــخصی محســوب نمی شــود؛ 
کــه  کشــوری را به گونــه ای بســازیم  مــا می خواهیــم یــک 
بــرای دیگران الگــو باشــد، بنابرایــن یک ســری رفتارهای ما 
لطمه هــای عمومــی مهمــی دارد. حــاال ممکــن اســت زبالــه 
کوچکی باشد که از نظر حکم شرعی هم نمی توانیم بگوییم 

که حرام اســت؛ امــا همان ها هم بــاز مراعاتش خوب اســت و 
پرهیز از این کارها پسندیده است.

آیا می توان خمس و زکات را صرف بیابان زدایی کرد؟
مصــرف زکات در ایــن امور گاهی اشــکال نــدارد؛ چــون یکی 
از مصــارف زکات، »فــی ســبیل اهلل« هســت یعنــی کارهــای 
کــه الزم و ضــروری هســت انجــام بشــود.  عام المنفعــه ای 
یک وقت هســت که گســترش بیابان ها ســبب پدیده ریزگرد 
می شــود که بر اثر آن هــوا آلوده می شــود، باد اذیــت می کند و 
به هرحال الزم اســت که بیابان زدایی کننــد و درخت بکارند 
گر کسی خواست که  اما خمس مصارفش مشخص اســت و ا
مثاًل بخشــی از خمس را برای این امور صرف کند، حتمًا باید 

اجازه بگیرد و بدون داشتن اجازه این کار جایز نیست.

کنــار جاده هــا و ســاحل  زبالــه در خیابان هــا،  ریختــن 
شــده  زیســت محیطی  معضــالت  از  یکــی  رودخانه هــا 

است؛ از نظر شرعی این کارها چه حکمی دارد؟
این کارها محیط زیســت را خراب و چهره یک کشــور اسالمی 
را مخــدوش می کنــد. دیگران وقتــی می آیند و ایــن وضعیت 
را می بیننــد می گوینــد کــه ایــن فرهنگ مســلمانان اســت در 
کیزگی و نظافت  حالی که فرهنگ اسالم، فرهنگ تمیزی، پا
غ از اینکــه چهره  اســت. ثانیًا در برخــی مــوارد ایــن کار ما فــار
کشــور ما را زشــت می کنــد، بــه محیط زیســت ضربــه می زند؛ 
افراد باید از این کارها که در بسیاری از موارد حرام هم هست 
پرهیز کننــد. ثالثًا ایــن کارها هزینه بســیار زیادی را به کشــور 
تحمیل می کند. جمع آوری این زباله ها بار مالی زیادی برای 

بیت المال دارد.
نکته دیگری که باید مورد توجه باشــد این است که به جای 
آوردن شکر نعمت های الهی به استفاده درست از آنها است. 
اســتفاده نادرســت کردن از نعمات، کفران آنها و خراب کردن 
آن ها محسوب می شود. خداوند یک طبیعت زیبا، سواحلی 
لذت بخش و هوایی مطبوع به ما بخشــیده اســت. چرا باید 

گون کفران کنند؟ برخی این نعمات را با آلودگی های گونا
نکته بعــدی هم آن اســت که بســیاری از ایــن زباله هــا قابل 
اســتفاده مجدد اســت و این گونــه دور انداختــن آنها خودش 
یک نحوه دیگر کفــران نعمت اســت. به هرحال ایــن مواد را 
می شود بازیافت نمود. خوب است که افراد این زباله ها را به 

گانه کنار بگذارند تا بازیافت شود. صورت جدا

کــردن زباله هــای خشــک از زباله های تر  آیــا در قبــال جدا
وظیفه ای بر عهده ما هست؟

گر قانون شهرداری این اســت که گفته اند اینها را از هم جدا  ا
گر این را نگفتند و قانون نیســت،  کنید، بله باید جدا کنیــد. ا
از جهت تخلف نکــردن از قانون اشــکالی ندارد؛ امــا از جهتی 
دیگــر واقعــًا اســراف اســت کــه مــا زباله هــای خشــک و قابل 
بازیافت را بــا زباله های تر به صورت یک جــا و بدون تفکیک 
دور می اندازیــم. ایــن ممکن اســت اســراف محســوب شــود 
گــر این گونه نیســت،  گر اســراف باشــد، حــرام اســت. اما ا که ا

اشکالی ندارد.     

 به جای آوردن 
شکر نعمت های 
الهی به استفاده 

درست از آنها 
است. استفاده 

نادرست کردن از 
نعمات، کفران 

آنها و خراب کردن 
آن ها محسوب 

می شود. خداوند 
یک طبیعت 

یبا، سواحلی  ز
لذت بخش و 
هوایی مطبوع 
به ما بخشیده 

است. چرا باید 
برخی این نعمات 

را با آلودگی های 
گون کفران  گونا

کنند؟



در ایـن بخـش از مهـر و مـاه بـه مناسـبت والدت امیرالمومنیـن علـی )ع( بـه 
موضـوع والیـت و والیتمـداری پرداخته ایـم. در نخسـتین مطلـب بـه دیـدگاه 
رهبـر معظـم انقـاب اسـامی دربـاره ارتبـاط والیتمـداری و اتحـاد در جامعـه 
اسـامی و سـپس در مطلـب بعـدی، بـه مفهـوم والیـت اهلل و والیـت طاغـوت 
اشـاره شـده اسـت. دیدگاه هـای شـهید مطهـری دربـاره پرهیـز از تفرقـه در 
بیـن مسـلمین، تفسـیر والیـت در اندیشـه و آثـار امـام خمینـی )ره( و اهمیـت 
والیتمداری در قرآن و حدیث دیگر مطالب این بخش را تشكیل می دهند.

والیت
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والیــتاندیشه

اسفند  98       مشاره  2817
 دوره جدید

واقعــه عظیــم تاریخــی را یکــی از عوامــل وحــدت می دانند و 
می فرمایند: »مســأله غدیر هــم می تواند مایه وحدت باشــد؛ 
همچنــان کــه مرحــوم شــهید مطهــری مقالــه ای بــا عنــوان 
الغدیــر و وحــدت اســالمی دارد. او کتــاب الغدیــر را کــه درباره 
مســائل مربــوط بــه غدیــر اســت یکــی از محورهــای وحدت 
اســالمی می داند که درســت هم هســت. ممکن است به نظر 
عجیب بیاید، اما واقعیت مطلب همین اســت. خود مســئله 
غدیر، غیر از جنبه ای که شــیعه آن را به عنــوان اعتقاد قبول 
دارد، یعنــی حکومــت منصــوب امیرالمؤمنیــن)ع( از طــرف 
پیامبر که در حدیث غدیر آشــکار اســت؛ اصل مســئله والیت 
گــر امروز  ح شــده و این دیگر شــیعه و ســنی نــدارد. ا هم مطــر
کشــورهای اســالمی، شــعار  مســلمانان جهــان و ملت هــای 
والیت اسالمی سر دهند، بسیاری از راه های نرفته و گره های 
گشوده امت اســالمی باز خواهد شد و مشــکالت کشورهای  نا

اسالمی به حل نزدیک خواهد گشت.«
همچنیــن ایشــان دربــاره عیــد غدیــر می فرماینــد: »روز عید 
غدیر که بــه نام عید والیت نامیده می شــود، روزی اســت که 
کرم یــک مصداق  مفهوم والیت اســالمی، به وســیله پیامبر ا
روشن و عینی پیدا کرد. برای کسانی که می خواهند از اسالم 
نمونــه ای ذکر کننــد، بهترین نمونه، همان کســی اســت که 
نبــی مکــرم اســالم ))ص(( او را بــه الهــام الهــی و بــه دســتور 
پــروردگار عالــم، بــرای منصــب عظیــم والیــت آن روز معیــن 
فرمود. والیت که عنوان حکومت در اســالم و شــاخصه نظام 
اجتماعی و سیاســی بــرای اســالم اســت، یک معنــای دقیق 
و ظریفــی دارد که معنــای اصل والیــت هم همان اســت و آن 
عبارت اســت از پیوســتگی، پیوند، در هم پیچیدن و در هم 

تنیدگی؛ این معنای والیت است.«
کیــد بــر اهمیــت عیــد غدیــر متذکــر  آیــت اهلل خامنــه ای بــا تا
می شــوند که عیــد غدیــر، عید بســیار بــزرگ و خاطــره عظیم 
تاریخــی اســت. »در کار غدیــر بایــد هــدف را مشــخص کرد. 
بنشــینید و واقعًا روی مســائل فکر کنید. برای ایــن کار وقت 
بگذاریــد. در کار فرهنگــی غدیــر، بایــد ماننــد عالمــه امینــی 
و مرحوم ســید شــرف الدین کارکرد که الغدیــر و المراجعات را 
تحویل دادنــد. کســانی بــه درد کار غدیر می خورنــد که اهل 
کار در مــورد غدیــر بایــد عمیــق و گســترده  کار باشــند؛  ایــن 
باشــد. کار در مورد غدیــر، کاری بــزرگ و پر جاذبه اســت. کار 
در موضــوع غدیر بایــد پیوســته و دائم باشــد و در مــورد غدیر 
باید متخصــص تربیت کــرد. عید غدیــر، عید والیت اســت، 
عید سیاست است، عید دخالت مردم در امر حکومت است، 
عید آحاد ملت و امت اسالمی اســت و حقیقتــًا روز بزرگ و عید 

تعیین کننده و عظیم القدری است.«

     انصاف
رهبر معظم انقالب همچنین در مورد عید غدیر می فرمایند: 
کبر، یوم العهد المعهود  »غدیر در آثار اســالمی ما به عید اهلل اال
و یــوم المیثــاق المأخوذ تعبیر شــده اســت. این تعبیــرات که 
کیــد و اهتمامی خــاص بــه ایــن روز شــریف  نشــان دهنده تأ
اســت، خصوصیتش در مســئله والیــت اســت. آن عاملی که 
در اســالم ضامــن اجــرای احــکام اســت، حکومــت اســالمی و 

بحث وحدت و توجه به والیت مداری در میان مسلمانان و جامعه اسالمی امری مهم 
و برجسته است که باید مورد توجه ویژه همگان قرار گیرد. موضوعی که این روزها به 
دلیل اهمیــت باال ابــزار دســت دشــمنان اســالم شــده و از آن در جهت ایجــاد اختــالف و تفرقه 
افکنی میان مسلمانان استفاده می کنند. مخالفان و تفرقه افکنان دین مبین اسالم همواره از 
اختالف نظر میان شــیعه و سنی ســوء اســتفاده کرده و از آن برای ضربه زدن به اســالم و ایجاد 
کــه در  بنیادینــی  از موضوعــات  یکــی  برده انــد.  اســالمی بهره  کشــورهای  میــان  اختــالف 
اندیشــه های آیت اهلل خامنه ای به وضــوح مورد توجه قــرار دارد بحث وحدت اسالمی اســت. 
کلیــدی و اســتراتژیک می داننــد و همــواره بــزرگان و  ایشــان وحــدت اســالمی را مســاله ای 

شخصیت های برجسته مذهبی و سیاسی را به توجه به این امر مهم دعوت می نمایند.
کید بر اتحاد میان برادران شیعه و برادران اهل سنت،  رهبر انقالب در اندیشــه های خود، با تا
پرهیــز هــر دو گــروه از ایجــاد اختــالف و تفرقــه را یکــی از مســائل قرآنــی برمی شــمرند و در ایــن 
خصوص می فرماینــد: »اعتصام به حبل اهلل برای هر مســلمان یک وظیفه اســت؛ اما قرآن به 
کتفا نمی کنــد که ما را بــه اعتصام بــه حبل اهلل امــر کند، بلکه بــه ما می گوید کــه اعتصام  این ا
به حبــل اهلل را در هیات اجتمــاع انجام دهید؛ جمیعًا؛ همــه با هم اعتصام کنیــد و این اجتماع 
و اتحاد، یک واجب دیگر اســت. بنابراین، عالوه بر اینکه مســلمان بایــد معتصم به حبل اهلل 

باشد، باید این اعتصام را به همراه دیگر مسلمان ها و همدست با ایشان انجام دهد.«

     خاطره عظیم تاریخی
آیــت اهلل خامنــه ای بــا توجه بــه بصیــرت بی نظیــر خویش نســبت بــه مســئله غدیرخــم؛ این 

والیت،مبنای ݣݣوݣݣحدت ݣݣاست

نگاهی به دیدگاه رهبر معظم انقالب
 درباره ارتباط والیتمداری و اتحاد در جامعه اسالمی

حسین نفیسی
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گــر آحــاد مــردم، ایمان،  کمیت احــکام قــرآن اســت، واال ا حا
کمیــت؛  عقیــده و عمــل شــخصی داشــته باشــند، لیکــن حا
چــه در مرحلــه قانونگــذاری و چــه در مرحلــه اجــرا در دســت 
دیگــران باشــد، تحقــق اســالم در آن جامعــه، به انصــاف آن 
گــر آن هــا افــراد بی انصافــی بودنــد،  دیگــران بســتگی دارد. ا
مســلمانان همان وضعی را پیدا می کنند که دیروز در بوسنی 
و هرزگویــن، دیــروز و امــروز در فلســطین و در جاهــای دیگــر 
شــاهدش بوده اید و هســتید. ما هم در ایران مسلمان عریق 
و عمیــق خودمــان، ســال های متمــادی همیــن را مشــاهده 
می کردیم؛ اما چنانچه حکام، قدری با انصاف باشند، اجازه 
خواهند داد که این مســلمانان به قدر دایره خانه خودشــان 
کثــر ارتباطات محلــه ای چیزهایــی از اســالم را رعایت  یا حدا

کنند؛ ولی اسالم نخواهد بود.«

     جدایی و نفاق 
بــا  ادبــی  آثــار  بــه  اشــاره  بــا  ادامــه  در  خامنــه ای  آیــت اهلل 
موضــوع واقعــه غدیــر می فرماینــد: »مرحــوم آقــای مطهری 
وحــدت  و  الغدیــر  نــام  بــه  مقالــه ای  )رضوان اهلل علیــه( 
اسالمی دارد؛ ایشان در آن مقاله، این مسئله را تبیین می کند 
ح مسئله غدیر، چطور می تواند وسیله ای باشد برای  که، طر
نزدیــک کــردن دل هــای مســلمان ها بــه همدیگــر؛ مرحــوم 
عالمــه امینــی هــم عقیــده شــیعه را در الغدیــر اثبــات کــرده؛ 
اما کتاب، بیان، لحن، ســلیقه و شــیوه برخورد او با مســئله، 

طوری است که همه مسلمین را جذب می کند.
شــما تقریظ هایــی را که مســلمانان مصر، شــام و دیگــر نقاط 
دنیا بر کتاب ایشــان نوشــته اند، ببینید، ما باید توجه داشته 
ح مسئله، به گونه ای نباشد که به جدایی  باشیم که نوع طر
مســلمان ها بینجامــد؛ این خیلــی مهم اســت. االن جمعیت 
انبوهــی از مســلمانان دنیا به مکتــب و مذهب مــا معتقدند و 
در دنیا هم آبرومندند. هــم جمهوری اســالمی در ایران و هم 
شیعیان در هر نقطه ای که هستند، مردم آبرومندی هستند 
و در عراق، لبنــان و جاهای دیگر، مســلمان ها به وجود اینها 
افتخــار می کننــد. بنابراین بایــد مراقب باشــیم که مســئله را 
ح کنیم کــه هم عقیده های خودمــان ناراحت  به شــکلی طر
نشــوند. البتــه بایــد عقیــده خودمــان را بیــان و آن را تثبیــت 

کنیم؛ اما اشتباهات و خطاها را هم برطرف کنیم.«

     نبی مکرم اسالم)ص( و مدیریت جامعه
کید  ایشــان در خصوص بحــث مدیریــت جامعه اســالمی و تأ
پیامبر اســالم بر اهمیت آن متذکر می شوند: »مســئله غدیر و 
تعییــن امیرالمؤمنیــن)ع( بــه عنــوان ولی امر امت اســالمی از 
ســوی پیامبر مکرم اســالم)ص( یــک حادثه بســیار بــزرگ و 
پرمعنا و در حقیقت دخالت نبی مکرم در امر مدیریت جامعه 
اســت. معنای ایــن حرکــت کــه در روز هجدهــم ذی الحجه 
سال دهم هجرت اتفاق افتاد، این است که اسالم به مسئله 
مدیریــت جامعه بــه چشــم اهمیــت نــگاه می کنــد. این طور 
نیست که به امر مدیریت در نظام اســالمی و جامعه اسالمی، 
رهــا و بی اعتنا باشــد. علــت هم این اســت کــه مدیریت یک 

جامعه، جزو اثرگذارترین مسائل جامعه است.«

»تعییــن  می فرماینــد:  ادامــه  در  رهبــری  معظــم  مقــام 
کاری  امیرالمؤمنین هم که مظهر تقوا، علم، شــجاعت، فدا
و عــدل در میان صحابــه پیغمبر اســت، ابعاد ایــن مدیریت 
را روشــن می کنــد. معلــوم می شــود آنچــه از نظــر اســالم در 
بــاب مدیریــت جامعــه اهمیــت دارد، صفــات و ویژگی های 
بی مثــال امیرالمؤمنین اســت. کســانی کــه امیرالمؤمنین را 
به جانشــینی بالفصل هم قبــول ندارند، در علــم، زهد، تقوا 
کاری او بــرای حــق و عدل،  و شــجاعت آن بزرگــوار و در فــدا
تردید ندارند؛ این مورد اتفاق همه مسلمانان و همه کسانی 
نشــان  ایــن  را می شناســند.  امیرالمؤمنیــن)ع(  کــه  اســت 
ع  می دهد که جامعه اســالمی از نظر اســالم و پیغمبــر، چه نو
مدیریــت و زمامــداری و حکومتــی را بایــد بــه عنــوان هدف 

مطلوب دنبال کند.«

     سنت ملی ما
رهبر معظم انقالب همچنین می فرمایند: »عید غدیر ســنت 
ملی مــا اســت؛ چــون ملــت مــا دارای ایــن عقیــده، محتــوا و 
هویت در ذهن خودش هست. یکی از کارهای دشمنان این 
اســت که ملت هــا را از هویــت خالی کننــد. البته ایــن قضیه، 
داســتان مفصلــی دارد و بــا دو کلمــه، نه می شــود ابعــادش را 
نشــان داد و نه خطرش را آن چنان که هســت، گوشــزد کرد. 
شما در محیط دانشــجویی با این سیاســت کلی که شناخته 
و ناشــناخته و پیــدا و پنهــان وجــود دارد، باید مبــارزه کنید و 
مبانی ارزشــی را، مبانی ای که حقیقتًا تشکیل دهنده هویت 
ملت ایران اســت و می تواند این ملت را به ســوی پیشرفت و 

ترقی ببرد و صاحب همه چیز کند حفظ کنید.«

     نماد عادل ترین فرد 
آیت اهلل خامنــه ای با اشــاره بــه خصوصیات منحصــر به فرد 
کرم در بیان صفات  حضرت علی)ع( متذکر می شــوند: »نبی ا
امیرالمؤمنین می فرماید: اعدلکم فی الرعیــه، او عادل ترین 
شما در بین مردم است. هم عدالت درونی و معنوی و فردی 
امیرالمؤمنیــن مــراد اســت و هــم عدالــت رفتــاری و عدالــت 
اجتماعی ایشان و اینها چیزهایی است که در زبان به آسانی 
می شــود بیان کرد، امــا در تحقق و تبلــور و در عمل اســت که 
انســان بــه عظمــت ایــن حقیقت و کســانی کــه تجســم این 
حقیقت بوده اند، پی می برد. عدالت به معنای واقعی کلمه 
در وجود امیرالمؤمنین، در رفتار، تقوا و توجــه او حضور دارد؛ 
تا جایــی که در رفتــار بیرونی او عدالت تجســم پیــدا می کند. 
گــر بخواهیم عدالــت را تعریف  امروز بعد از گذشــت قرن ها، ا
کنیم و آن را در ضمن مثــال و نمونه بیان کنیــم، هیچ مثالی 
رســاتر و گویاتر از رفتار امیرالمؤمنیــن)ع( نمی توانیم بیابیم. 
کــرم او را بــه امر پــروردگار و با نصــب الهی  این اســت که نبی ا
به مردم معرفی و بــه مقام والیت منصــوب می کند. این یک 
حقیقت اسالمی اســت. این کجا و این که کســی معتقد باشد 
که هــر ظالمی با هر شــیوه و رفتــار بازیگرانه ای توانســت زمام 
قدرت را در دســت گیــرد، مردم بایــد از او اطاعــت کنند، کجا 

این اسالم است یا آن.«
ایشان در ادامه می افزایند: »لذا مســئله غدیر با این مضمون 
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کمیت  واال متعلق به همه مسلمانان است، زیرا به معنای حا
گر ما  کمیت والیت اهلَلّ اســت. ا کمیــت فضیلت و حا عدل، حا
هم بخواهیم حقیقتًا از متمســکین به والیــت امیرالمؤمنین 
باشــیم، باید خودمان و محیط زندگیمان را به عدل نزدیک 
کنیــم. بزرگ تریــن نمونــه این اســت کــه هرچــه می توانیم، 
اســتقرار عــدل کنیــم. چــون دامنــه عدالــت نامحدود اســت 
و هرچــه بتوانیــم عــدل را در جامعــه بیشــتر مســتقر کنیــم، 
شباهت ما به امیرالمؤمنین و تمســک ما به والیت آن بزرگوار 

بیشتر خواهد شد.«

     انقالب اسالمی ایران
کثر آن کســانی که در  ایشــان همچنیــن می فرمایند: »شــاید ا
ماجــرای بیعــت امیرمومنــان)ع( گــرد آن بزرگــوار را گرفتند و 
کاری نمودند، واقعه  با او بیعت کردنــد و پای فشــردند و فــدا
غدیر و بــه طریــق اولــی ظهــور اســالم و جنگ های ایشــان را 
ندیده بودند. اما اســالم و هدایت و نور آن فقط برای کســانی 
نیست که در آن وقت حضور داشتند، بلکه برای همه و برای 
همیشــه اســت، پس و آخرین منهم لما یلحقوا بهم. انقالب 
اسالمی شــروع یک راه پرافتخــار و ســعادت بخش بود و همه 
کسانی که از بی عدالتی رنج برده اند و تشنه عدالت بوده اند، 
ایــن پدیــده را بــا جــان و دل دوســت دارنــد و بــرای آن تالش 
می کنند. همه کسانی که سنگینی و فشار نظام دیکتاتوری، 
اختنــاق، زورگویی و قدرت فردی را احســاس کــرده یا درباره 
آن فکر کرده اند، از انقالب اســالمی، از حرکت ملت مســلمان 
گیــر این ملت اســتقبال کــرده و می کننــد و این  و از مبــارزه فرا
اســتقبال مخصوص امروز نیســت، در آینده هــم همین طور 

خواهد بود.«

     اوج مطلوب همه رسالت ها
کیــد بــر نقــش و جایــگاه حضــرت علــی در  رهبــر انقــالب بــا تا

تحکیم وحــدت اســالمی متذکر می شــوند: »امیرمومنان)ع( 
در مقابلــه بــا خطرهــا آن چنــان شــجاعانه عمــل می کنــد که 
می گوید کســی نمی توانســت بــا فتنه ای کــه من چشــم آن را 
کثین )اصحاب عایشــه(  ج( یــا فتنــه نا درآوردم )فتنــه خوار
درافتد. معنویــت، دین، اخــالق و فضیلت آن بزرگــوار از یک 
کاری و عواطــف رقیق  ســو و بینــش عمیــق، شــجاعت، فــدا
انســانی در کنار صالبت و اســتحکام معنوی و روحی از سوی 
دیگر؛ همه ناشــی از عصمت ایشــان بود؛ زیرا خداوند متعال 
او را بــه مقام عصمــت برگزیــد و گنــاه و اشــتباه در کار او وجود 
گر چنین کســی در رأس جامعه باشد، اوج مطلوب  نداشت. ا

همه رسالت ها و معنای دیگری از غدیر است.«

      سرچشمه امامت
امامت، یعنی همــان اوج معنای مطلــوب اداره جامعه که در 
مقابل انواع و اقســام مدیریت ناقص جامعــه که از ضعف ها، 
شهوات، نخوت و فزون طلبی انسانی سرچشمه می گیرد قرار 
دارد. رهبــر معظم انقــالب درخصــوص امامــت می فرمایند: 
»اســالم، شــیوه و نســخه امامت را به بشــریت ارائــه می کند؛ 
یعنی این که یک انســان، دلش از فیض هدایت الهی سرشار 
و لبریز باشــد، معارف دین را بشناســد و بفهمد و راه را درست 
تشــخیص دهد و دارای قدرت عملکرد باشــد؛ »یا یحیی خذ 
الکتاب بقوه«. انســان واال کســی اســت که جان، خواســته، 
نیاز و زندگی شــخصی برایش حائز اهمیت نباشــد؛ اما جان، 
زندگی و ســعادت دیگر انســان ها برایش همه چیز باشــد؛ که 
امیرالمؤمنیــن در کمتــر از پنج ســال حکومت خود، ایــن را در 
عمل نشــان داد. شــما می بینید که مــدت کوتاه کمتــر از پنج 
ســال حکومت امیرالمؤمنین، به عنــوان یک نمونــه، الگو و 
راهکار که بشــریت آن را هرگز فراموش نخواهد کرد، در طول 
قرن ها همچنان می درخشد و باقی مانده است. این نتیجه 

درس، معنا و تفسیر واقعه غدیر است.«   

 انسان واال کسی 
است که جان، 
خواسته، نیاز و 
زندگی شخصی 

برایش حائز 
اهمیت نباشد؛ 

اما جان، زندگی 
و سعادت دیگر 
انسان ها برایش 

همه چیز باشد؛ که 
امیرالمؤمنین در 

کمتر از پنج سال 
حکومت خود، 
این را در عمل 

نشان داد. 
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را بردی طرف شــیطان و طاغــوت، که ریســمان والیتش را بر 
گردن تو بیندازد، دیگر از دست او خالصی پیدا نخواهی کرد. 
هر چه در وجود تو، از نیرو و از ابتکار و از فعالیت های ســازنده 
و از جلوه های درخشــنده وجود دارد، تحت قبضه طاغوت و 

شیطان در خواهد آمد.
وقتی که تو تمــام وجودت در قبضــه او درآمــد، آن وقت او به 
آسانی می تواند تو را در همان راهی که خودش می خواهد به 
همان جایی که خــودش می خواهد، با همان وســیله ای که 
خودش می خواهد، بکشــاند و ببرد؛ و پیداست که شیطان و 
طاغوت انســان را به نور و معرفت و آســایش و رفاه و معنویت 
رهنمــون نمی شــود. او برایــش ایــن چیزهــا هــدف نیســت 
بــرای شــیطان و طاغــوت، مصالح شــخصی خــودش هدف 
اّولی ســت، و می خواهد آن هــا را تأمین کنــد؛ پس تــو را در راه 

مصالح شخصی خود به کار می اندازد.
گر دقت کنید، این سلســله ای که عرض کردم، این کلمات  ا
و این جمالت را، که حســاب شده اســت، تحت هر جمله ای 
معنایــی هســت، خواهیــد دیــد کــه چقــدر بــا واقعیت هــای 
تاریخی، از آغازی که مــا از تاریخ خبری داریم تا امروز تطبیق 
گــر تــن بــه والیــت طاغــوت دادی، تمــام نیروها و  می کنــد. ا
انرژی هــا و ابتکارهــا و اســتعدادهای تــو در قبضــه طاغــوت 
واقع می شــود و وقتی که در قبضه طاغوت واقع شد، به سود 
تــو بــه کار نمی افتد، چــون ســود تو بــرای طاغوت و شــیطان 
ح است، مصالح او  ح نیست. برای شــیطان خود او مطر مطر
گــر چنانچــه در آن راه و با  ح اســت. ا ح اســت، راه او مطر مطر
آن مصالح، تو قربانی شدی، شدی؛ تو گمراه شدی، شدی. 
گر برای تأمیــن آن مصالح، الزم شــد تو قربانی بشــوی، باید  ا
بشوی؛ الزم شــد و گمراه بشوی، باید بشــوی، شیطان است 
دیگر، قدرت در اختیار اوســت و تو هم که خودت را دادی به 

دست او، می کشد هر جا که خاطرخواه اوست.   

     حق امر و نهی
کم در جامعه اسالمی،  آن کســی که ولّی واقعی جامعه اسالمی اســت، او خداســت، حا
جز خدای متعال، کِس دیگری نیست. آن کسی که در جامعه اسالمی، حق امر و نهی و فرمان 
و حق اجرای اوامر و حق فرمان دادن و معین کردن خط مشــی جامعــه و خالصه، حق تحکم 
در همه خصوصیات زندگی انســان ها دارد، خداســت، »َواهلُل َولــّیُ الُمؤِمنیَن«. بنــده آیاتی که 
تعبیر ولّی و اولیا داشــت، در قرآن تتبع  کردم و همه را تقریبًا یک مطالعــه اجمالی کردم، دیدم 
کم  این تعبیر کــه خدا ولّی جامعه اسالمی ســت، مؤمنین جز خــدا ولّی و یاوری ندارنــد، خدا حا
همه امور بشر باید باشد، این یک مسئله ای ســت که در قرآن جزو مسّلمات است. البته توجه 
دارند برادرها، لکن در عین حال خوب اســت که توجه بدهم من برای بعضی که ممکن است 
در ذهنشــان مطلب مخلوط بشــود؛ صحبت ســر ســلطه تکوینی پرودگار نیســت؛ آن به جای 
خود محفوظ، معلوم اســت که خدای متعال گردش زمین و آســمان را بــه اراده قاهره خویش 
تنظیم می کند. صحبت ســِر این اســت که قوانین زندگی انســان ها و روابط فردی و اجتماعی 

جامعه بشر هم باید از خدا الهام بگیرد.

      سود انسان
هر والیــت غیر خدایــی، والیــت شــیطانی و طاغوتی ســت. آن کســی کــه در تحت فرمــان ولّی 
حقیقی زندگی نمی کند، باید بداند که تحت فرمان طاغوت و شــیطان زندگی می کند. ممکن 
اســت بپرســید آقا، تحت فرمان شــیطان و طاغوت زندگی کردن و تن به فرمــان او دادن، چه 

مفسده ای مگر دارد؟
گر تن به والیت شیطان دادی، شــیطان بر تمام انرژی های سازنده  جواب اول این اســت که ا
گر چنانچه گردنت  خاّلِق آفریننده ثمر بخِش وجود تو مســلط خواهد شد. اولش این اســت، ا

برخـی  حـکام  بـه  خطـاب  در  پیـش  چنـدی  خامنـه ای  آیـت اهلل  حضـرت 
کشـورهای اسـامی گفتند: »نصیحـت مـا به حّکام کشـورهای اسـامی هم 
این است که به والیت اسام برگردند؛ تحت والیت اهلل قرار بگیرند؛ والیت 
آمریکا و والیت طاغوت به کار آن ها نخواهد آمد.« معنای این دو والیت که در تقابل 
بـا یکدیگـر قـرار دارنـد توسـط رهبرانقـاب در مباحـث طـرح کلی اندیشـه اسـامی در 

قـرآن در سـال ۱۳۵۳ تفسـیر شـده اسـت کـه بـه گزیـده ای از آن اشـاره می کنیـم.  

والیت »اهلل«
یا »طاغوت«؟
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در آمده اســت. ایــن مجموعــه، پــس از ترجمه بــه زبان های 
گون موج عظیمی در جهان اسالم پدید آورد، تا جایی که  گونا
علما و اندیشــمندان بســیاری، آن را از ابعاد و زوایای مختلف 
مورد بررسی قرار دادند. استاد شهید مصطفی مطهری کتاب 
»الغدیر« را از منظر اجتماعی مورد بررسی قرار داده و مقاله ای 
با ارزشــی در خصوص موضــوع وحدت اســالمی و والیتمداری 
جامعه اسالمی با تکیه بر آن به رشته تحریر در آورده است. در 
ادامه بخشــی از نظرات و دیدگاه های شــهید مطهری درباره 
وحــدت اســالمی را کــه در مقالــه مربــوط بــه مجموعــه کتاب 

الغدیر آمده است، می خوانیم.
عالمــه امینــی در کتــاب الغدیر ضمــن اشــاره بــه ویژگی های 
کید پیروان و پیشــوایان  واقعه تاریخــی غدیرخم، تمرکــز و تا
کات و پرهیــز از  فــرق مختلــف دیــن مبیــن اســالم بــر اشــترا
مجادله و دعوا در نقاط اختالفی در تقریب مذاهب اســالمی را 
در ایجاد وحدت اسالمی مهم برمی شمرد و متذکر می شود که 
از همان ابتدا، وجود قبله، نبی و کتــاب واحد و انجام اعمال 
مشــخص و یکســان در مراســم حج، وحــدت و یکپارچگی را 
کنون نیــز آنچه می تواند  در میان مســلمانان جاری می کرد، ا
وحــدت جهــان اســالم را مســتحکم تر کنــد تکیــه بــر همیــن 
پارامترها اســت کــه در عین لــزوم تــداوم آن، توجه بــه نحوه 
ح مســائل اختالفی را نیز در کنار خود می طلبد تا از هرگونه  طر

تفرقه افکنی میان مسلمانان جلوگیری شود.
استاد شهید مرتضی مطهری در مقاله مربوط به کتاب الغدیر 
ح ضــرورت حفــظ وحــدت در  و وحــدت اســالمی؛ پــس از طــر
کات در عیــن حفظ اصول  کید بر اشــترا میان مســلمانان با تا
اعتقــادی و عملــی مذهبــی مــی آورد: »آنچه مــا انتظــار و آرزو 
داریم این است که محیط حسن تفاهم به وجود آید تا ما که 
از خود اصــول و فروعی داریــم، فقه، حدیث، کالم، فلســفه، 
تفســیر و ادبیــات داریــم، بتوانیــم کاالی خــود را بــه عنــوان 
بهترین کاال عرضه بداریم تا شــیعه بیش از ایــن در حال انزوا 
به ســر نبــرد و بازارهــای مهــم جهــان اســالمی به روی کاالی 

نفیس معارف اسالمی شیعی بسته نباشد.«

     صف واحد در برابر دشمن 
شــهید مطهــری وحــدت بــه معنــای حــزب واحــد شــدن را 
در تقریــب مذاهــب اســالمی نفی نمــوده و می گویــد: »اخــذ 
مشــترکات اســالمی و طرد مختصات هر فرقه ای نوعی خرق 
اجماع مرکب اســت و محصول آن چیزی اســت که قطعًا غیر 
از اســالم واقعی اســت، زیــرا باالخــره مختصــات یکــی از فرق 
جزء متن اسالم است و اسالم مجرد از همه این مشخصات و 

ممیزات و مختصات وجود ندارد.«
ســپس دربــاره معنــی وحــدت جبهــه می افزایــد: »امــا معنــی 
وحدت جبهه این است که احزاب و دســته جات مختلف در 
عین اختالف در مســلک، ایدئولوژی، راه و روش، به واسطه 
مشترکاتی که میان آن ها هست در مقابل دشمن مشترک در 
یک صف جبهه بندی کنند و بدیهی است که صف واحد در 
برابر دشــمن تشــکیل دادن با اصرار در دفاع از مســلک خود و 
انتقاد از مســلک های برادر و دعوت ســایر برادران هم جبهه 
به مسلک خود به هیچ وجه منافات ندارد. آنچه مخصوصًا 

شــرایط کنونی دنیای اسالم و کوشش دشــمنان در جهت 
تفرقه افکنی میان مســلمانان در جهت اســتثمار ایشــان، 
ایــن پرســش را در ذهــن متبلــور می کنــد کــه جوامــع اســالمی برای 
دســتیابی به اتحاد و وحدت بایــد چگونه عمل کنند تا مســلمانان 
کننــد و تحــت تأثیــر تبلیغــات ســوء  در یــک صــف واحــد حرکــت 

دشمنان اسالم قرار نگیرند؟
رجوع و استناد به واقعه تاریخی و پراهمیت غدیرخم که اختالفی در آن نیست، خود به تنهایی 
یکی از بهتریــن راهکارهــا در جهــت اتحاد فرهنگــی در پاســخ به این پرســش اســت. »الغدیر« 
عنوان مجموعه کتابی به قلم عالمه امینی اســت که با اشــاره به واقعــه غدیرخم در خصوص 
والیت بالفصــل امیرالمؤمنین؛ علی بن ابــی طالب ))ع(( پس از پیامبر اســالم، به رشــته تحریر 

چلچراغ وحدت

بررسی دیدگاه های شهید مطهری
درباره پرهیز از تفرقه در میان مسلمانان
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والیــت

مرحــوم آیــت اهلل العظمی بروجردی بــدان می اندیشــید این 
بود کــه زمینه را بــرای پخش و انتشــار معارف اهــل البیت در 
میان برادران اهل ســنت فراهم کند و معتقد بــود که این کار 
جز با ایجاد حســن تفاهم امکان پذیر نیست. توفیقی که آن 
مرحــوم در طبــع برخی کتــب فقهی شــیعه در مصر به دســت 
خــود مصریــان در اثر حســن تفاهمی کــه بــه وجــود آورده بود 

کسب کرد از مهمترین موفقیت های علماء شیعه است.«

     بهترین بستر برای تبیین حقایق
از منظر استاد شهید مطهری شیعیان نباید به آنچه که سبب 
تحریک احساســات، تعصبــات و کینه های دیگران می شــود 
دامن بزنند، بلکه با ایجاد بستری از حسن تفاهم و دوستی به 
اظهار عقاید خود در مورد آنچه که مورد اختالف در تاریخ، فقه 
و سیاســت اســت بپردازند. از این حیث نیز با تکیه بر سخنان 
امــام صــادق)ع( دربــاره عیــد غدیر بــه عنــوان بزرگتریــن عید 
مسلمین اشاره می کند که این امام بزرگوار فرموده: »َو اْلُجُمَعُة 
ْفَضُل ِمَن اْلِفْطِر 

َ
ِب َو ُهَو ِعیٌد ِلْلُمْسِلِمیَن َو ُهَو أ َطّیُ ْنِظیِف َو الّتَ ِللّتَ

ْعَیــاد.« که خود این عید 
َ
ْفَضُل اْل

َ
ْضَحــی َو َیْوُم َغِدیِر ُخــّمٍ أ

َ
َو اْل

هم می تواند ســبب حســن تفاهم شــود و هم تالشــی برای به 
دست آوردن اتحاد باشد و هم به بهانه این روز کنکاشی برای 

معلوم شدن حقایق تاریخ اسالم صورت پذیرد.

     سیره معصومین
اســتاد مطهــری ســیره فرامــوش شــده امیرالمؤمنیــن)ع( را 
بهتریــن دلیل بــر ایــن مدعــا می دانــد و می گویــد: »علــی)ع( 
از اظهــار و مطالبــه حــق خــود و شــکایت از رباینــدگان آن 
خودداری نکــرد، با کمــال صراحــت ابــراز داشــت و عالقه به 
اتحاد اســالمی را مانــع آن قــرار نــداد. خطبه هــای فراوانی در 
نهــج البالغــه شــاهد ایــن مدعــی اســت. در عیــن حــال ایــن 
تظلم ها موجب نشــد که از صف جماعت مسلمین در مقابل 
ج شــود. در جمعــه و جماعت شــرکت می کرد،  بیگانگان خار
ســهم خویــش را از غنائم جنگــی آن زمــان دریافــت می کرد، 
از ارشــاد خلفــا دریــغ نمی نمــود، طــرف شــور و مشــورت قــرار 
می گرفــت و ناصحانــه نظــر مــی داد. در جنــگ مســلمانان با 
ایرانیان کــه خلیفه وقــت مایل بود خودش شــخصًا شــرکت 
نماید علــی پاســخ می دهــد: خیر شــرکت نکــن، زیــرا تا تــو در 
مدینه هســتی دشــمن فکر می کند فرضًا ســپاه میدان جنگ 
گر شــخصًا به میدان  را از بین ببرد از مرکز مدد می رســد، ولی ا
نبرد بروی خواهند گفت هــذا اصل العرب؛ ریشــه و بن عرب 
این است. پس نیروهای خود را متمرکز می کنند تا تو را از بین 
گر تو را از بین بردند با روحیه قویتر به نبرد مسلمانان  ببرند و ا

خواهند پرداخت. 
علی در عمل نیــز همیــن روش را دارد. از طرفی شــخصًا هیچ 
پستی را از هیچ یک از خلفا نمی پذیرد، نه فرماندهی جنگ، 
نه حکومــت بر یــک اســتان، نــه امــاره الحــاج و نه یــک چیز 
دیگر از این قبیل را؛ زیــرا قبول یکی از این پســت ها به معنی 
صرف نظــر کردن او از حق مســلم خویش اســت و بــه عبارت 
کاری بیــش از همــکاری، همگامــی و حفــظ وحــدت  دیگــر 
اسالمی اســت. اما در عین حال که خود پستی نمی پذیرفت، 
مانع نزدیکان، خویشــاوندان و یارانش در قبول آن پســت ها 
نمی گشــت، زیرا قبول آن ها صرفًا همکاری و همگامی است 

و به هیچ وجه امضای خالفت تلقی نمی شود.

     وفاق
شــهید مطهــری در ادامــه ضمــن اشــاره بــه شــرایط کنونــی 
دنیای اســالم می افزایــد: مصلحان و دانشــمندان روشــنفکر 
اســالمی عصر ما، اتحــاد و همبســتگی ملل و فرق اســالمی را، 
کــه دشــمن از همــه  کنونــی  خصوصــًا در اوضــاع و احــوال 
جوانب بدان هــا هجــوم آورده و پیوســته با وســایل مختلف 
نویــن  اختــراع خالفــات  و  کهــن  توســعه خالفــات  پــی  در 
اســت، از ضروریتریــن نیازهــای اســالمی می دانند. اساســًا 
چنانکه می دانیم وحدت اســالمی و اخوت اســالمی، ســخت 
ع مقــدس اســالم بــوده و از اهم  مــورد عنایــت و اهتمــام شــار
مقاصــد اســالم اســت. امــا مفهــوم دقیــق و درســت وحــدت 

اسالمی چیست؟
کــه از میــان مذاهــب اســالمی یکی  آیــا مقصــود ایــن اســت 
انتخاب شــود و ســایر مذاهب کنار گذاشــته شــود. یا مقصود 
این است که مشــترکات همه مذاهب گرفته شود و مفترقات 
همه آن ها کنار گذاشــته شــود و مذهب جدیــدی بدین نحو 
اختراع شــود، که عیــن هیچ یــک از مذاهــب موجود نباشــد؛ 
یــا اینکه وحــدت اســالمی، بــه هیــچ وجــه ربطی بــه وحدت 
مذاهــب ندارد و مقصــود از اتحاد مســلمانان، اتحــاد پیروان 
مذاهــب مختلــف، در عیــن اختالفــات مذهبــی، در برابــر 
بیگانگان اســت. مخالفیــن اتحاد مســلمین، بــرای اینکه از 
وحــدت اســالمی، مفهومی غیرمنطقــی و غیرعملی بســازند، 
آن را با نام وحدت مذهبی توجیه می کنند تا در گام نخست، 
با شکســت مواجــه گــردد. بدیهی اســت کــه منظــور علمای 
روشــنفکر اســالمی از وحدت اســالمی، حصر مذاهــب به یک 
مذهب و یــا اخذ مشــترکات مذاهــب و طرف مفترقــات آن ها 
که نه معقول و منطقی اســت و نه مطلوب و عملی، نیســت. 
منظــور ایــن دانشــمندان، متشــکل شــدن مســلمین در یک 

صف در برابر دشمنان مشترکشان است. این دانشمندان 

بدیهی است 
که منظور 

علمای روشنفکر 
اسالمی از وحدت 

اسالمی، حصر 
مذاهب به یک 

مذهب و یا 
اخذ مشترکات 

مذاهب و طرف 
مفترقات آن ها 
که نه معقول و 

منطقی است و نه 
مطلوب و عملی، 

نیست. منظور 
این دانشمندان، 

متشکل شدن 
مسلمین در 

یک صف در 
برابر دشمنان 

مشترکشان است
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والیــت

معتقدند کــه مســلمانان مایه وفاق هــای بســیاری دارند که 
می توانــد مبنــای یــک اتحــاد محکم گــردد، مســلمین همه 
کرم ایمان  خدای یگانه را می پرستند و همه به نبوت رسول ا
و اذعان دارنــد، کتاب همه قــرآن و قبله همه کعبه اســت، با 
هــم و مانند هــم حــج می کننــد، مانند هــم نمــاز می خوانند، 
ســتد  و  داد  می دهنــد،  خانــواده  تشــکیل  می گیرنــد،  روزه 
می نماینــد، کودکان خــود را تربیــت می کنند و امــوات خود را 
دفن می نماینــد و جــز در امــوری جزئــی، در این کارهــا با هم 

تفاوتی ندارند.
مســلمانان همه از یــک نوع جهــان بینــی برخوردارنــد، یک 
فرهنگ مشــترک دارنــد و در یــک تمــدن عظیم و با شــکوه و 
ســابقه دار شــرکت دارند. وحــدت در جهان بینــی، فرهنگ، 
سابقه تمدن، بینش و منش، معتقدات مذهبی، پرستش ها 
و نیایش ها، آداب و ســنن اجتماعی خــوب، می تواند از آن ها 
ملت واحدی بســازد و قدرتی عظیم و هایل به وجود آورد که 
قدرت های عظیم جهان ناچار در برابر آن ها خضوع نمایند، 

کید شده است. خصوصًا این که در متن اسالم بر این اصل تا

     برادری 
اســتاد شــهید مطهری در ادامه می گوید: مســلمانان به نص 
صریــح قــرآن بــرادر یکدیگرنــد و حقــوق و تکالیــف خاصــی 
آن ها را بــه یکدیگر مربوط می کند. با این وضع چرا مســلمین 
از ایــن همــه امکانــات وســیع کــه از برکت اســالم نصیبشــان 
گشــته اســتفاده نکنند. از نظــر این گــروه از علمای اســالمی، 
هیچ ضرورتی ایجــاب نمی کند که مســلمان بــه خاطر اتحاد 
اســالمی، صلح و مصالحــه و گذشــتی در مورد اصــول یا فروع 
مذهبــی خــود نماینــد. همچنــان کــه ایجــاب نمی کنــد کــه 
مســلمین دربــاره اصــول و فــروع اختالفــی فی مابیــن، بحث 
و اســتدالل نکنند و کتاب ننویســند. تنها چیــزی که وحدت 
اســالمی، از این نظر، ایجاب می کند، آن است که مسلمانان 
بــرای ایــن کــه احساســات کینــه تــوزی در میانشــان ایجــاد 
نشــود یا شــعله ور نگردد متانت را حفظ کنند، یکدیگر را سب 

و شــتم ننماینــد، بــه یکدیگــر تهمــت نزننــد و دروغ نبندنــد، 
منطق یکدیگر را مسخره نکنند و باالخره، عواطف یکدیگر را 
ج نشوند. در  ل خار مجروح نسازند و از حدود منطق و استدال
حقیقت اقل حدودی را که اســالم در دعوت غیرمســلمان به 
اسالم، الزم دانسته، درباره خودشــان رعایت کنند. »ادع الی 
ســبیل ربک بالحکمــه و الموعظه الحســنه و جادلهــم بالتی 

هی احسن.«

     شبهه عدم امکان وحدت
وی در ادامــه مقالــه خــود تصریــح می کند: بــرای برخــی این 
تصــور پیش آمــده کــه مذاهبی کــه تنهــا در فــروع بــا یکدیگر 
اختالف دارند، مانند شــافعی و حنفی، می تواننــد با هم برادر 
باشــند و با یکدیگر در یک صف قرار گیرند، اما مذاهبی که در 
اصول با یکدیگر اختالف نظر دارند بــه هیچ وجه نمی توانند 
بــا یکدیگــر بــرادر باشــند. از نظــر این دســته، اصــول مذهبی 
مجموعــه ای به هم پیوســته اســت و به اصطــالح اصولیون 
کثر ارتباطی« اســت، آســیب دیــدن یکی عین  از نوع »اقل و ا

آسیب دیدن همه است.
در اینجــا ســیره و روش شــخص امیرالمؤمنیــن علــی)ع(، 
برای مــا بهترین و آموزنده ترین درس اســت. علــی)ع(، راه و 
روشی بسیار منطقی و معقول که شایســته بزرگواری مانند او 
بــود اتخاذ کــرد. او بــرای احقاق حق خــود، از هیچ کوششــی 
خــودداری نکرد، همــه امکانــات خود را بــه کار بــرد که اصل 
امامت را احیا کند، اما هرگز از اشــعار »یــا همه یا هیچ« پیروی 
نکرد. بر عکس، اصل ماالیدرک کله الیترک کله را مبنای کار 
خویش قــرار داد. علی در برابــر ربایندگان حقــش قیام نکرد و 
قیام نکردنــش اضطــراری نبود، بلکه کاری حســاب شــده و 
انتخاب شــده بــود. او از مــرگ بیم نداشــت، چرا قیــام نکرد، 
کثــر ایــن بــود کــه کشــته شــود، کشــته شــدن در راه خدا  حدا
منتهــای آرزوی او بــود. علــی در حســاب صحیحــش بدیــن 
نکته رسیده بود که مصلحت اسالم در آن شرایط ترک قیام و 

بلکه همگامی و همکاری است.   

مسلمانان همه از 
یک نوع جهان 

بینی برخوردارند، 
یک فرهنگ 

مشترک دارند و در 
یک تمدن عظیم 

و با شکوه و سابقه 
دار شرکت دارند. 
وحدت در جهان 

بینی، فرهنگ، 
سابقه تمدن، 

بینش و منش، 
معتقدات مذهبی، 

پرستش ها و 
نیایش ها، آداب 
و سنن اجتماعی 
خوب، می تواند 

از آن ها ملت 
واحدی بسازد
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از دیدگاه امــام خمینــی )ره( جامعه اســالمی که تحت والیت 
الهــی باشــد شــاخصه های برجســته ای دارد کــه از آن جملــه 
می تــوان بــه تقویــت اراده ایمانی بــر محــور توحیــد و غلبه بر 
امیــال و هواهــای نفســانی در حــوزه اخــالق؛ عدالت گرایــی، 
الفــت و صمیمیــت در حــوزه اجتماعــی؛ برائــت از مشــرکان 
و اســتکبار و حفــظ روحیــه تعهــد دینــی و معنــوی در عرصــه 

سیاسی نظام اسالمی اشاره کرد.
 از ســوی دیگر ایشــان شــاخصه های شــیطانی را بت پرستی 
نفســانیت،  قبیلــه ای،  و  جاهلــی  تعصب هــای  مــدرن، 
دنیاطلبــی و خود محــوری برمی شــمرد. از نــگاه ایــن بزرگوار 
کــه تحــت ســلطه  کشــورهای اســالمی یا دیگــر رژیم هایــی 

استکبار و بیگانگان قرار دارند تحت والیت شیطان هستند.
در فرهنــگ اهل معرفت؛ والیــت به معنی قیام عبد اســت به 
حق؛ چون فانی شود و آن با دوستی حق نسبت به او حاصل 
می شــود تا اینکه او را به مقام قرب و تمکین می رساند. یعنی 

از راه دوستی حق، بنده فانی در خدا و به او باقی بماند. ن
کته دیگر اینکه والیت کلی الهی، والیت تامه و والیت باطنی 
که امام )ره( در آثار خویش به تناســب مباحــث و موضوعات 
مطروحــه از آن هــا ســخن بــه میــان آورده در اصــل حقیقتــی 

گون از آن ها نام برده است.  هستند که با الفاظ گونا
والیت تکوینی معصومین نیز از آثار والیت تامه یا مطلقه آنان 
اســت. البتــه پایین ترین مرتبــه والیت، ســیر الی اهلل ســالک 
و فنــا شــدن او در حــق و عالی تریــن مرتبــه والیــت کــه فیض 
کــرم)ص( و ائمه  الهی اســت مقام و مرتبــه وجــودی پیامبر ا

معصومین)ع( است.   

در اندیشــه و آثار امام خمینی )ره( مفهــوم والیت آمیزه ای از معنی لغــوی و آموزه های 
دینی اســت. ایشــان در متون عرفانــی خویش والیــت را بــه معنی قــرب، محبوبیت، 
تصــرف، ربوبیــت و نیابــت آورده و در بیانات خــود با اشــاره به حدیــث غدیر خم، والیــت را به 
حکومت کردن معنا می کند. تعابیر مختلفی در آثار و بیانات امام )ره( به تناسب مناسبت ها و 

موضوعات عرفانی، سیاسی و اخالقی از برخی انواع، اقسام و مراتب والیت بیان شده است.
والیت کامــل و کلی الهــی: خداوند به عنوان پــروردگار عالم هســتی دارای والیت کلــی بر تمام 
جهان اســت. والیت و خالفت الهــی که واالترین مقام و شــان الهــی و باب ابواب ظهــور و کلید 
کلیدهای غیب و شهود اســت و ریشــه و ســرآغاز و اصل خلقت بر آن بنا نهاده شــده است. این 

والیت در نظام هستی در والیت انبیاء، پیامبر و ائمه معصومین ظهور می کند.
والیت تامــه: والیت تامه عبارت اســت از فانــی کردن رســوم عبودیت، پس ایــن والیت همان 
ربوبیتــی اســت که اصــل، گوهــر، حقیقــت، نهایــت و پایــان بندگی اســت. یعنــی به مقــام فنا 

رسیدن و از خود چیزی ندیدن است.
  والیــت ظاهــری و باطنــی: والیــت باطنــی از نهایــت قرب بــه حق حاصــل می شــود و والیت 
ظاهــری اداره حکومت و جامعه اســت که هــر دو مخصوص پیامبــر و ائمه معصومین اســت. 
والیت ظاهری پس از ائمه معصومین به ولی فقیه اختصاص دارد و دســتیابی به مراتب نازله 
والیت باطنی، با ســیر و ســلوک، تهذیب نفس و قرب فرایــض و نوافل برای فقیهــان مهذب و 

پارسا دور از دسترس نیست.
  والیت تکوینی و اعتباری: والیت تکوینی از مقامات معنوی ائمه اطهار اســت که به موجب 
آن جمیع ذرات عالم در برابر ولی امر خاضع و مطیع اند اما والیت اعتباری آن اســت که عقل یا 
ع آن را وضع کرده باشد. مانند والیت فقیه که از امور اعتبار عقالیی به شمار می آید و اعتبار  شر

شرعی آن به استمرار والیت رسول اهلل)ص( و جعل الهی است.
  والیت الهی و والیت شیطانی یا طاغوتی: تعبیر امام )ره( در اینجا؛ الهام گرفته از فرهنگ قرآن 
است که مومنان را تحت والیت خداوند و غیرمومنان را تحت سرپرستی شیطان معرفی می کند، 
وا أولیاؤُهم الّطاُغوُت...«)بقره:  ذیَن َکَفُرّ

ّ
وِر َواَل ماِت إَلی الُنّ

ّ
ذیَن آَمُنوا ُیخِرُجُهم ِمَن الُظُل

ّ
»اهلُل َولی اَل

257( و والیت الهی همان والیت خاصه و والیت شیطانی یک امر عدمی است. 

دوستی حق

منشـأ  همچنیـن  بشـریت،  هدایـت  و  خلقـت  در  الهـی  فیـض  تجلـی 
عـروج و تکامـل انسـان ها والیـت اسـت. بنـای رفیـع نظـام هسـتی و دیـن 
حیات بخـش اسـام، بـر ایـن بنیـان اسـتوار گردیـده و والیتمـداری تنهـا راه 
سعادت و نجات انسان ها از ضالت و گمراهی است. والیت را می توان بیت الغزل 
عرفـان نظـری در محفـل انـس اهـل معرفـت و اوج قلـه تکامـل انسـان در قـرب الهی 
و فصـل ممیـز حقیقـت انسـانی دانسـت. شـعاع درخشـان والیـت رواق موضوعات 
مختلفـی را نورافشـانی می نمایـد؛ از منظـر هستی شناسـی و نظـام آفرینـش؛ در 
بحـث انسـان کامـل، فضـای عرفـان نظـری را عطـر افشـان می کنـد و جلـوه آن در 
مسـاله امامـت و خافـت، در حـوزه باورهـای دینـی زینت بخش بارگاه کام اسـت. 
نازل ترین مرتبه والیت، در استقرار و تثبیت حکومت دینی، سیاست و حاکمیت را 
از ظلمـت وتیرگـی جدایـی از آموزه هـای دینی رهانیده اسـت. اندیشـه و آثار عمیق 
و لطیـف عرفانـی امـام خمینـی )ره(؛ گسـتره وسـیع مفهومی والیت، از قلـه عرفان تا 
دامنـه سیاسـت را دربـر می گیـرد. در ادامـه به اختصار به مفهوم تعبیـرات، مراتب و 

حقیقـت والیـت از نـگاه امـام خمینـی )ره( می پردازیـم.  

تفسیر والیت در اندیشه و آثار امام خمینی )ره(

حسین شیدائیان
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کاشتن بذر هدایت
در جان مسلمانان
کبــر یــا بزرگترین عیــد تعبیر شــده را  عید غدیرخــم کــه در روایات اســالمی به عیــد اال
می توان به جــرأت بزرگ تریــن عید تمامی ادیــان الهی دانســت. واقعــه غدیرخم در 
حقیقــت نمــاد بــه ثمــر رســیدن زحمــات تمامی فرســتادگان الهــی اســت. زمانی کــه حضرت 
نوح)ع( دین خود را به مــردم معرفی کرد؛ فرمود: »ای مردم؛ خداوند شــما را بــه این دین فرا 
گاه باشــد کــه بعد از مــن پیامبــری خواهد آمد کــه آیین او کاملتر اســت، پــس به او  خوانده، آ
بگروید و بدانید که کاملترین دین، نزد آخرین فرســتاده خدا اســت.« پس از حضرت نوح نیز 
دیگر پیامبران؛ ابراهیم، موسی و عیسی)علیهم الســالم( به تدریج، دین خدا را کامل کردند 
کاملتــر، از ســوی آخریــن رســول الهــی، محمــد  و بــه پیــروان خویــش وعــده ظهــور دینــی 

مصطفی)ص( را دادند.
کــرم)ص( و از طریــق او بــر مــردم نــازل می شــود و دین بــه آخرین  ســپس اســالم بــه رســول ا
مرحلــه کمــال می رســد و حاصــل تــالش تمامی پیامبــران الهــی در اســالم متجلــی می شــود. 
کرم)ص( طی 23 ســال با زحمت و تالش فــراوان، این کاملترین دیــن الهی را به ثمر  پیامبر ا
می رســاند و با ایجاد بــرادری و برابری میان مســلمانان جامعه ای اســالمی را بــه اوج عظمت 
کــرم)ص( در  خود می رســاند و رهســپار زیارت خانــه معبود می شــود. در راه بازگشــت پیامبر ا
محل غدیر می ایســتد و خطبــه ای را برای همســفران ایراد می کنــد و علی بــن ابی طالب)ع( 
را بــه عنوان جانشــین و وصی خود به مســلمانان معرفــی می کند تا رســالتی کــه خداوند به او 

سپرده به پایان برساند.
کرم)ص(  شــاید برخی گمان کنند کــه عید غدیرخــم تنها مختص شــیعیان اســت و پیامبــر ا
در ســخنان خویش اشــاره ای بر لزوم بزرگداشــت این واقعه نداشــته؛ اما احادیث و روایات به 
وضوح بیانگر آن اســت کــه عید غدیــر نیز همچــون دیگر اعیاد بــزرگ و مهمی چــون عید فطر 
و عیــد قربــان از اعیــاد اســالمی و شــاید بزرگتریــن عید مســلمانان اســت، زیــرا در روایــات آمده 
کرم)ص( بود که  نخستین کســی که این روز را به عنوان عیدی اســالمی معرفی کرد، پیامبر ا
بعد ایراد خطبــه خود فرمود: بــه من تبریک بگوییــد؛ زیرا خداوند مــرا به نبوت و اهــل بیتم را 
برای امامت و والیت بر مسلمین انتخاب کرده است. حضرت امام خمینی )ره( نیز در بیانات 
خود، واقعه غدیرخم را به عید کاشــتن بذر والیت در جان همه مســلمانان تعبیر می کند و این 

عید بزرگ را مختص گروه خاصی نمی داند.
ایشــان درباره عید غدیر می فرماید: امروز کــه روز عید غدیر اســت، از بزرگ ترین اعیاد مذهبی 
اســت. این عید؛ عید مســتضعفان، محرومــان و مظلومان جهان اســت، عیدی کــه خداوند 
کرم)ص( برای اجرای مقاصد الهی و ادامه راه انبیاء و تبلیغ  تبارک و تعالی به وســیله رســول ا

اسالم ناب حضرت امیر)ع( را منصوب فرمودند.

     توان ایجاد عدالت
حضــرت امــام خمینــی)ره( عظمــت عیــد غدیــر، را از وجــود بــا برکــت علــی)ع( دانســته و 
می فرماید: مسئله غدیر، مسئله ای نیســت که به نفســه برای امیرالمؤمنین با اهمیت باشد 
بلکه وجود ایشــان خود دلیل واقعه غدیر هســت و وجود شــریفی که منبع همــه جهات بود، 

والیت در کالم حضرت امام خمینی )ره(
با تکیه بر مفاهیم عید االکبر

موجب شــد تا واقعه غدیر حادث شــود. غدیــر برای حضرت 
علی)ع( ارزشی ندارد. از دید امیر مومنان)ع( وجود ارزشمند 
حضرت محمد)ص( اســت که به ایــن واقعه غدیــر ارزش و 
اعتبار می دهــد. خداوند تبارک و تعالی کــه مالحظه فرموده 
پــس از رســول اهلل در میــان مســلمانان کســی جــز علــی)ع( 
نیســت کــه توانایــی رهبــری و هدایــت مســلمانان را انجام 
دهــد، رســول اهلل را مأمــور می کند تــا علــی)ع( را که تنهــا فرد 
قدرتمندی اســت که توان ایجاد عدالت را به تمام معنا دارد 
و می تواند حکومــت الهی را بــه درســتی اداره و رهبری کند، 

به والیت منصوب کند.

     الگوی حکومت اسالمی
امام خمینی )ره( در جایــی دیگر می فرماید: همه حکومت ها 
کم  به الگو و نمونــه نیاز دارند تا براســاس آن، رابطــه میان حا
و مردم مشــخص شــود و حکومت، وظایف خود را به درستی 
انجــام دهــد. واقعــه غدیــر و انتخــاب حضــرت علــی)ع( بــه 
کرم)ص( الگوی حکومت اسالمی را  عنوان جانشــین پیامبر ا
کــرم )ص( تکلیــف حکومت را  معین کــرد. روزی که پیغمبر ا
مشــخص نمــود و امیرالمؤمنیــن را بــه عنــوان بهتریــن فرد و 
الگــوی والیت تعییــن کرد در کنــار انتخاب جانشــین خویش 
این پیــام را بــه مســلمانان داد کــه ولــی و رهبر مســلمین باید 
چگونه باشد و باید از امیر مومنان)ع( الگو برداری کند؛ کسی 

که در همه جهات مهذب و معجزه بود.

     مقام معنوی
حضــرت امام خمینــی )ره( همچنین ضمن اشــاره بــه تفرقه 
افکنــی دشــمنان اســالم و تبلیغــات ســوء مخالفــان وحــدت 
اســالمی متذکر می شــود: گروهی، خام اندیشــانه می پندارند 
که مســئله غدیــر، مربــوط به مســائل معنــوی امام علــی )ع( 
اســت و ربطــی بــه خالفــت و حکومــت ایشــان بعــد از پیامبــر 
اسالم)ص( ندارد. این در حالی است که نصب حضرت امیر 
به خالفت، این طور نیســت کــه از مقامات معنــوی حضرت 
باشــد؛ مقامات معنــوی حضــرت و مقامــات جامــع او دلیل و 
علت حادث شدن واقعه غدیر اســت و به همین دلیل هم در 
روایات بسیاری از واقعه غدیر به عنوان عیدی بزرگ تجلیل 
شــده اســت. حکومت از منظر امیــر مومنــان)ع( متــاع ناچیز 
و بی ارزشــی بود، ایشــان درباره ارزش خالفــت و حکومت به 
ابن عبــاس می فرماید: خالفــت و حکومــت برای مــن از این 
کفش بی قیمت نیز بی ارزش تر اســت، آنچه برای من دارای 
اهمیت و ارزش است اقامه عدل در میان مسلمانان و جامعه 
گــر بــه حضــرت امیــر )ع( و اوالد او  اسالمی اســت. همانکــه ا
فرصت می دادند، اقامه عــدل را آنگونه کــه خداوند تبارک و 
تعالی رضا داشــت، در جامعه اســالمی زمان خویــش جاری و 
ســاری می کردند، لکن بــا وجود جــور و جفا و ظلم ســتمگران 

هرگز این فرصت در اختیارشان قرار نگرفت.

     والیت کلی
کید بر مقــام والیت کلی امامان معصوم  امام خمینی)ره( با تا
)علیهــم الســالم(؛ نــوع والیــت ایشــان را متفــاوت با مســئله 



اندیشه

37  مشاره  17       اسفند 98
 دوره جدید

والیــت

ح شــد می داند  خالفت و حکومــت که در عیــد غدیر خم مطر
و در ایــن خصــوص می فرمایــد: والیت کلــی امامــان معصوم 
کــه جــزء اصــول و  )علیهــم الســالم(، همــان امامتــی اســت 
گر مســلمانی به آن معتقد  پایه های مذهب تشــیع اســت که ا
نباشد، تمام اعمال نیک خود را باطل کرده است. آن چیزی 
ح بوده  که بــرای ائمه مــا صرفه نظــر از واقعــه غدیر خم مطــر
گر کســی این بعد  مقام والیت کلــی یا همــان امامت اســت و ا
گر تمام نمازهــا را مطابق با  از والیت را قبول نداشــته باشــد، ا
قواعــد اسالمی شــیعه هــم بجا بیــاورد، نمــازش باطل اســت 
و ایــن چیــزی جــدا از ماجــرای غدیــر و حکومــت، خالفــت و 
جانشــینی امیر المومنین)ع( پــس از نبی مکرم اســالم)ص( 

است و از اصول و پایه های اصلی مذهب است.

     راه انحرافی 
امــام خمینــی بــا اشــاره بــه مشــکالت کنونــی دنیــای اســالم 
می فرمایــد: پــس از واقعــه مهــم غدیــر خــم و برگزیــدن امــام 
علی)ع( به جانشینی رسول خدا)ص( عده ای به فاصله ای 
اندک، ایــن مســئله را نپذیرفتنــد و علــی)ع( را از خالفت کنار 
گذاشــتند. ایــن کنــار گذاشــتن معصــوم و برگزیــدن غیــر او، 
اندک اندک موجــب پدید آمــدن راه انحرافی شــد؛ به طوری 
کــه بعدهــا معاویه هــا و یزیدهــا، خالفــت و حکومــت را بــه 
دســت گرفتند و آن را تبدیل به ســلطنتی عظیم با تاج تخت 
کردند. اما ایــن انحرافات در همان مقطع زمانی تمام نشــد و 
سرچشــمه گرفتاری ها و مشــکالت کنونی دنیای اسالم شد. 
انحرافات پــس از واقعــه غدیر خــم و غفلت و نادیــده گرفتن 

این کجروی ها و کناره گیری بسیاری از مسلمانان از وظایف 
خویــش، ایــن فرصــت را بــرای ظالمــان فراهم کــرد تــا دیگر 
گاه باشــند و  نگذارند مســلمین به مســائل حکومت خویش آ
نه در امورخود دخالت کنند. تاثیرات آن غفلت و کناره گیری 
اســباب گرفتاری و مشــکالت امــروزه دنیــای اســالم را فراهم 
کنــون در سرتاســر کشــورهای اســالمی این مشــکالت  کــرد و ا

قابل مشاهده است.

     تبعیت
حضرت امام خمینی)ره( در مورد درســت زنده نگه داشــتن 
عید ســعید غدیرخم می فرماید: شــادمانی کــردن و مجلس 
گرفتن در اعیاد اســالمی، عملی نیکوست؛ ولی نیکوتر آنکه، 
به اهمیت و بزرگی آن عید بیندیشــیم. در حقیقت زنده نگه 
داشــتن این عید، نه فقط با هــدف چراغانی کــردن کوچه و 
خیابان ها، قصیده خوانی و مداحی اســت؛ البته اینها خوب 
است؛ اما هدف و مقصود اصلی این نیست. هدف و مقصود 
اصلی آن اســت که مســلمانان بیاموزنــد چطور بایــد تبعیت 
کننــد، کــه غدیر منحصــر به زمــان خاصــی نیســت؛ غدیر در 
همه اعصار باید باشــد و بایــد مورد توجه جامعه اســالمی قرار 
گیرد. روشــی که امیر مومنــان؛ علــی)ع( درباره ایــن واقعه و 
اتفاقات پس از آن در پیش گرفــت، باید الگو و روش ملت ها 
و دســت اندرکاران حکومــت و جوامــع اسالمی باشــد. قضیه 
غدیــر، قضیــه جعــل حکومــت اســت. ایــن اســت کــه قابل 

نصب است؛ واال، مقامات معنوی قابل نصب نیست.    

هدف و مقصود 
اصلی آن است 

که مسلمانان 
بیاموزند چطور 

کنند،  باید تبعیت 
که غدیر منحصر 
به زمان خاصی 
نیست؛ غدیر در 
همه اعصار باید 

باشد و باید مورد 
توجه جامعه 

گیرد اسالمی قرار 
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مرتبه عالی ایمان

انســان آفریده ای اســت که به ســوی خدای ســبحان در حرکت اســت. کمــال آدمی؛ 
والیت مداری از اعتقاد تا عمل اســت تا بتواند به بارگاه قدس الهــی و قرب به خداوند 
نائــل آیــد و پرتــو ایــن کمــال از نظــام والیــی پاســداری کنــد. ایــن نوشــتار بــه بایســته های 

والیت مداری به عنوان رسالت پاسداری از ارزش های الهی و نظام اسالمی می پردازد.
بر پایــه آموزه های وحیانی، خــدای یگانه تنها وّلی حقیقی اســت؛ خدایی کــه همواره رحمت 
خویش را بر هســتی می گســتراند و ولی و شایســته ستودن اســت. هســتی تحت والیت مطلق 
کنون وجود  خداوند است و والیت الهی در همه شئون هســتی جاری است. این حقیقت هم ا

دارد و در قیامت که زمان ظهور حقایق است آشکار خواهد شد.
پایه های اصلی والیت مداری، اندیشــه و معرفتی اســت که بــر آموزه های وحیانــی قرآن کریم 
و والیی خاندان والیت و نیز خردورزی روشــمند اســتوار اســت و رهاورد آن باور قلبــی و رفتاری 
شایسته اســت که همواره بر مدار والیت حق تعالی و پیروی از اولیا و برگزیدگان الهی قرار دارد، 
فرآیند والیت مداری که بر حســن فاعلی یا همان ایمان و خلوص نیت و حســن فعلی یا همان 
رفتار شایسته بر مدار شریعت استوار است انسان را در حرکت به سوی کمال و قرب به خداوند 

رهنمون می سازد تا تحت والیت خاص خداوند قرار گیرد.

     ایمان و اعتقاد
پیامبــر)ص(،  یگانــه،  خداونــد  بــه  قلبــی  بــاور  و  ایمــان 
اصلــی  ریشــه های  کریــم  قــرآن  و  ایشــان)ع(  جانشــینان 
والیت مــداری هســتند. ایمــان و اعتقــاد بــر پایــه معــارف و 
آموزه هــای وحیانی تــالش و حرکت انســان را ســامان داده و 
با اعتقاد به معــاد و آخرت ماندگار می شــود؛ از این رو می توان 
گفــت کــه والیت مــداری حرکت ســعادت بخــش و پایــداری 
اســت که پرچمدار آن مقــام رســالت و امامت در همــه اعصار 
اســت. در قرآن کریم آمده: ای کســانی که ایمان آورده اید به 
خدا و پیامبر و کتابی که بر او نازل کرده، به کتب آسمانی که 

پیش از این فرستاده است ایمان حقیقی بیاورید.
دعــوت و فراخواندن مومنان بــه ایمان به خداونــد، پیامبر و 
کتاب آســمانی نشــانه مراتب ایمان اســت و ایمــان به والیت 
اهــل بیــت)ع( تجلــی ایمــان بــه خداونــد و پیامبــر)ص( و از 
مراتب عالــی ایمان اســت. در زیــارت جامعه ائمــة المومنین 
در این بــاره آمده: گــواه می گیرم خــدای آفریننــده ام را و گواه 
می گیــرم فرشــتگان و پیامبــران او را و گــواه می گیرم شــما را، 
ای اولیای مــن؛ به والیت شــما ایمــان دارم و به امامت شــما 
معتقدم و به خالفت و جانشــینی شــما اقرار می کنــم، منزلت 
شــما را شــناخته و به مقام عصمت شــما یقیــن دارم، در برابر 
والیت شــما فروتن هستم با دوســت داشتن شــما و بیزاری از 

دشمنان شما به خداوند تقرب می جویم.

     حب و دوستی
حــب بــه خداونــد بــه عنــوان ولــی و محبــوب یگانــه و نیــز 
دوســت داشــتن اولیای الهی بــه عنــوان مظاهر والیــت الهی 
بعــد روانشــناختی والیت مــداری اســت. از نظر روان شناســی 
احساســات و عواطف جزء رفتار و فعالیت نهان و نامحسوس 
انســان اســت و محبت یکی از انواع عواطف اســت که انسان 
را بــه فعالیت هایــی بــا شــیوه های خاص بــر می انگیزانــد. در 
مناجات محبیــن در این خصــوص آمــده: ای نهایــت آرزوی 
دوســتداران، از تــو می خواهــم دوســتی تــو و دوســتی هــر کــه 
دوســتت دارد و دوســتی هر کاری که مرا به قرب تو رساند و تو 
را پیش من محبوبتر از غیر تو سازد. همچنین از طریق والیت 
محبت کماالت الهی و اولیای خداوند محبوب انسان شده و 
انگیزه تالش و حرکت افزایش می یابد. به فرموده قرآن کریم: 

آنان که ایمان دارند عشق شان به خدا شدیدتر است.
کــرم)ص( و پــاداش  نشــانه حب خداونــد پیــروی از پیامبــر ا
آن، خود از مراتب کمال آدمی اســت. مودت به اهل بیت)ع( 
نیز تجلــی حــب خداونــد از ســوی مومنــان والیت مدار اســت 
کــرم)ص(  و خداونــد تعالــی در ایــن خصــوص بــه پیامبــر ا
می فرماید: بگو من هیچ پاداشی از شما به رسالتم درخواست 
نمی کنــم جــز دوســت داشــتن نزدیکانــم )اهــل بیتــم( و نیــز 
می فرماید: بگو هر اجر و پاداشــی از شما خواســته ام برای خود 
شماســت اجر من تنها بر خدا اســت. من برای ابــالغ آیین خدا 
هیچگونه پاداشی از شــما نمی خواهم مگر کسی که بخواهد 

اهمیت والیت مداری در قرآن و احادیث

محمدهادی مهتدی
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راهی به ســوی پروردگارش برگزیند. بنابرایــن مودت به اهل 
بیــت از الزامــات والیت مــداری اســت که بــا تولی و دوســتی با 

دوستان خدا و تبری و دشمنی با دشمنان خدا نمود می یابد.

     اطاعت و فرمانبرداری
تجلــی ایمــان انجــام رفتــار شایســته اســت که بــا اطاعــت از 
کــرم)ص( و جانشــینان ایشــان)ع( تحقق  خداونــد، پیامبر ا
کــه ایمــان  کســانی  کریــم می فرمایــد: ای  می یابــد. قــرآن 
آورده ایــد اطاعــت کنیــد خــدا را و اطاعت کنیــد پیامبــر خدا و 
اولواالمرش را. همچنین در مناجــات المطیعین آمده: خدایا 
جهاد و تالش مــا را در راهت و همتمــان را در طاعتــت قرار ده 
و نیت هــای مــا را در انجــام اطاعتــت خالــص گــردان زیــرا ما 
بــه فیض وجــود تو هســتیم و بــرای توایم، مــا را بــه درگاهت 
وسیله ای نیست جز خودت و در دعای شب مبعث نیز آمده: 
کــرم راهنمایی  ســپاس خدای را که ما را به شــناخت پیامبر ا
کرد و مــا را به والیت ایشــان مخصوص گردانیــد و به اطاعت 
ایشــان توفیــق داد. دربــاره اطاعــت از اهــل بیــت)ع( هم در 
صلــوات شــعبانیه آمــده: خداونــدا درود فرســت بــر پیامبــر و 
ک و نیکش؛ آنــان کــه ادای حقوقشــان را واجب  خانــدان پــا

کردی و اطاعت از ایشان و والیت آنان را واجب نمودی.
در میــان حقــوق الهــی، بزرگ ترین حق، حــق رهبر بــر مردم و 
حق مردم بر رهبر اســت، حق واجبی که خدای سبحان بر هر 
دو گروه الزم شــمرده و آن را عامل پایــداری پیوند ملت و رهبر 
و عزت دیــن قرار داده اســت؛ پس رعیت اصالح نمی شــود جز 
آنکه زمامــداران اصالح گردنــد و زمامداران اصالح نمی شــوند 
جز بــا درســتکاری رعیــت و آنگاه کــه مردم حــق رهبــری را ادا 
کنند و زمامدار حق مردم را بپردازد. بنابراین می توان گفت که 
از الزامات والیت مداری اطاعت از خداوند اســت که این مهم 
با پیروی از برگزیدگان الهی پیامبر)ص( و امامان معصوم)ع( 
تحقق می یابد و در عصر غیبــت اطاعت از مقــام ولی فقیه به 
عنوان جانشــین عام امام عصــر )عجل اهلل( ادامــه اطاعت از 

دستورات الهی است و در همه زمان ها جاری است.
امیر مومنان علی)ع( درباره جایــگاه والیت و ضرورت اطاعت 
از رهبــری والیــی می فرمایــد: همانــا مــن در میان شــما چنان 
چراغ درخشنده در تاریکی هستم که هر کس به آن روی آورد 
از نــورش بهره مند گــردد. ای مردم ســخنان مرا بشــنوید و به 
خوبی حفظ کنید، گوش دل خویــش را باز کنید تا گفته های 
کــه جلــوه ای از  مــرا بفهمیــد. همچنیــن در زیــارت اربعیــن 
والیت مداری است اینگونه آمده: گواهی می دهم که به شما 
ایمان دارم و به بازگشت شما، قوانین دین و سرانجام اعمال 
خویــش یقیــن دارم. با شــما همــدل و در رفتــار پیرو شــمایم و 
یاریم برای شما آماده اســت تا خداوند اجازه دهد، پس همراه 

شما هستم همراه شمایم نه همراه دشمنان شما. 
در قرآن کریم نیــز درباره اطاعت از دســتورات الهی بــر پایه تقوا 
آمده: پس تا می توانید تقوای الهی پیشــه کنیــد و گوش دهید 
و اطاعت نمایید. ای کســانی کــه ایمان آورده ایــد تقوای الهی 

پیشه کنید و به رســولش ایمان بیاورید تا دو ســهم از رحمتش 
به شــما ببخشــد و برای شــما نوری قرار دهد که بــا آن در میان 
مردم و در مســیر زندگی خــود راه بروید. پس مومنــان با رعایت 
تقوای الهی و بــه جان شــنیدن فرامیــن الهی و اطاعــت کردن 
به ســعادت و رســتگاری نائــل می آینــد و خداوند مومنــان را به 
تقوای الهی و ایمان به مقام رســالت، فرا می خواند تا از رحمت 
خاص خــود بهره مند فرمایــد و آنان در مســیر کمال بــا نور الهی 

حرکت کنند.

     ادا کردن حقوق رهبری
میــان رهبــر و مــردم حقــوق متقابلــی وجــود دارد و ادا کــردن 
حقــوق رهبــر از ســوی مومنــان نشــانه والیت مــداری ایشــان 
اســت؛ صیانــت و پاســداری از نظــام اســالمی و والیــی اقتضــا 
می کند کــه مومنــان وظایــف والیت مــداری خــود را در عرصه 
سیاســی اجتماعی انجام دهند. حضرت محمد)ص( درباره 
احتــرام به زمامــدار عــادل می فرمایــد: زمامــداران را احتــرام و 
کرام کنید، زیــرا آنان عزت دین خداونــد و تجلی قدرت الهی  ا

روی زمین هستند در صورتی که عادل باشند. 
همچنین حضــرت علــی)ع( دربــاره حقــوق خویش بــر مردم 
می فرمایــد: اما حق من بر شــما این اســت که به بیعــت با من 
وفادار باشید و در آشــکار و نهان برایم خیرخواهی کنید هرگاه 
شما را فرا خواندم اجابت نمایید و فرمان دادم اطاعت کنید. 
ایشــان دربــاره اطاعــت از منصوبــان رهبــری نیــز می فرماید: 
سخنش را بشــنوید و فرمانش را در آنجا که مطابق حق است 

اطاعت کنید.
اســالمی که  نظــام  کارگــزاران  از دســتورات  بایــد  ایــن رو،  از 
براســاس موازیــن دینی صادر می شــود، پیــروی کــرد چرا که 

ایشان، کارگزار نظام والیی محسوب می شوند.
 امیــر المومنیــن)ع( در وصــف یــاران خــاص خود کــه الگوی 
کــه قــرآن را  والیت مداری انــد می فرمایــد: دریغــا از برادرانــم 
خواندنــد و براســاس آن قضــاوت کردنــد، در واجبــات الهــی 
اندیشه کرده و آن ها را بر پا داشتند، سنت های الهی را زنده و 
بدعت ها را نابود کردند، دعوت هــا را پذیرفته و به رهبر خود 
اطمینان داشته و از او پیروی کردند. همچنین پس از جنگ 
جمل یــاران خویش را اینگونه می ســتاید: شــما یــاران حق و 
برادران دینی ام هستید. در روز جنگ چون سپر محافظ دور 
کننــده ضربت هــا و در خلوت هــا محرم اســرار من هســتید، با 
کمک شما پشت کنندگان به حق را می کوبم و به راه می آورم 

و فرمانبرداری استقبال کنندگان را امیدوارم. 
آن حضــرت در ادامــه از یارانــش می خواهــد: پــس مــرا بــا 
خیرخواهــی خالصانه و ســالم از هرگونه شــک و تردیــد یاری 
کنید. بــه خدا ســوگند من بــه مــردم از خودشــان ســزاوارترم. 
با توجه بــه این ســخنان اینگونه می توان نتیجــه گرفت که 
مومنان والیت مدار کسانی هستند که در اخالق و رفتار التزام 
عملی بــه آموزه های وحیانــی و والیــی دارند به گونــه ای که 

ولی امر، ایشان را به خوبی می ستاید.    

در میان حقوق 
ین  الهی، بزرگ تر

حق، حق رهبر بر 
مردم و حق مردم 

بر رهبر است، 
حق واجبی که 
خدای سبحان 

گروه الزم  بر هر دو 
شمرده و آن را 
عامل پایداری 

پیوند ملت و رهبر 
و عزت دین قرار 
داده است؛ پس 

رعیت اصالح 
نمی شود جز آنکه 
زمامداران اصالح 
گردند و زمامداران 
اصالح نمی شوند 
جز با درستکاری 
رعیت و آنگاه که 
مردم حق رهبری 

کنند و  را ادا 
زمامدار حق مردم 

را بپردازد
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اندیشه و تفکر تفکیک و جداســازی دین از سیاست 
با هدف کنارگذاردن دیــن از امور دنیوی و جلوگیری 
از نظم بخشــیدن به جوامع اســالمی با تکیه بر دین، از منظر 
امام خمینی)ره( حاصل تالش استعمارگران و حکومت های 
کم بر کشورهای اسالمی اســت. ایشان با اشاره به  خارجی حا
باور غلــط جدایی دین از سیاســت، آن را مســاله ای مشــترک 
ع گرایش مذهبی می داند که با  میان تمام مسلمانان با هر نو
برخــورد مخالــف و مشــترک مســلمانان خــط بطالنــی بــر آن 
کشیده  شده و منجربه ایجاد وحدت اسالمی در میان خواهد 
از  یکــی  تحلیــل  و  بازخوانــی  رو،  پیــش  نوشــتار  شــد. 
سخنرانی های ارزشمند و روشنگرانه امام خمینی)ره( در روز 
عیــد غدیــر )دوم شــهریورماه 1365 برابــر بــا هجدهــم ذی 
کیــد عمیقــی بــر راه هــای  الحجــة 1406( اســت کــه در آن تا
مبارزه و جلوگیری از شــیوع اندیشــه تفکیک دین از سیاست 
دارد. ایشان با اشاره به واقعه غدیرخم، توجه به ابعاد دینی 
بهتریــن  از  یکــی  را  تاریخــی  واقعــه مهــم  ایــن  و سیاســی 
راهکارهای دســتیابی بــه بهترین روش هــای مبــارزه با این 

تفکر غلط و گمراه کننده می داند. 

     سیاست و عید غدیر 
امام خمینــی)ره( در ســال 1342، نهضت دینــی ای را به راه 
انداخــت کــه اوج آن، وقــوع انقــالب اســالمی در ســال 1357 
بود. ثمــره ایــن انقــالب، تأســیس نظام سیاســی اســالمی در 
دنیای عرفی شده )غیر دینی و دنیوی( اتفاق افتاد و رهبری 
این نظام نوپای اسالمی بر دوش ایشان بود. شرایط رهبری 
نظام سیاســی در زمان تاســیس، بسیار دشــوار و حساس بود 
و هرگونــه تصمیمــات و مواضــع سیاســی از ســوی رهبــری و 
کارگزاران این نظام نوپا می توانســت تنشــزا یــا آرامش بخش 
باشــد؛ به ویژه کــه این انقــالب، دشــمنان داخلــی و خارجی 
بــرای  فرصتــی  مترصــد  کــه  دشــمنانی  داشــت؛  بســیاری 
ضربــه زدن و برانــدازی نظــام اســالمی بودند. در ایــن میان، 
اختالفات و مســائل قومــی و مذهبــی از جمله دســتاویزهای 
مهم مخالفان ضدانقالب داخلی و خارجــی برای ضربه زدن 
کارگــزاران نظــام  کــه رهبــر و  بــود. بنابرایــن، طبیعــی بــود 
انقالبــی، دغدغــه جلوگیــری از برافروختــن فتنــه اختالفــات 
قومی مذهبی را در ســر داشــتند. ایــن دغدغه، ریشــه در یک 
دل نگرانــی عظیــم؛ یعنــی »عادی ســازی انقالب« داشــت و 
عادی ســازی انقــالب، فرآیند گــذار جامعه و نظام سیاســی از 

وضع انقالبی به شرایط عادی و غیرانقالبی بود.
گــر، مربــوط به  اختالفــات قومی مذهبــی موجــود در جامعــه ا
ســاحت عملــی نظــام سیاســی باشــد، مســاله »اصالــت« هم 
مربــوط بــه ســاحت نظــری حکومــت می شــود. نظــام نوین 
سیاسی که پیامد انقالب مردمی بود، در این برهه از زمان، به 
دلیل مسبوق به سابقه نبودنش با پرســش نظری »اصالت« 
کــه از رهبــران چنیــن نظــام نوینــی،  مواجــه شــد؛ پرسشــی 
مطالبه توجیــه عقالنی بــرای اصالت و حجیت آن را داشــت؛ 
چنانکه امام خمینی)ره( برای تاسیس نظام سیاسی مبتنی 
بر اصــل والیــت مطلقــه فقیــه بــا چنیــن پرسشــی درگیــر بود؛ 
زیــرا در دوره ای حکومت اســالمی را برپــا کرد کــه ذهنیت ها از 

امتداد نور
والیت سیاسی در اندیشه  امام خمینی)ره(

داود مهدوی زادگان



اندیشه

41  مشاره  17       اسفند 98
 دوره جدید

والیــت

برای آن دلیل آوردند که لباس جندی، لباس شهرت است، 
برای عدالــت مضر اســت. اهــل علم حــوزه را چــه کار بــا امور 
سیاســی و نظامی مملکتی؛ باید هر کس مشــغول درس خود 

باشد؛ فقیه به فقه، فیلسوف به فلسفه و عارف به عرفان.

     اشاعه انحراف جدایی دین از سیاست
تاثیر اندیشــه جدایــی دین از سیاســت، منحصر به شــیعیان 
نیست. اما شیعیان به دلیل آنکه از همان آغاز با حکومت ها 
فاصلــه داشــتند و تنهــا در پــاره ای از مقاطــع تاریخــی بــه 
حکومــت نزدیــک بودند تــا حــدودی زمینه فکریشــان برای 
بــاور درســتی جدایــی دیــن از سیاســت آمــاده شــده بــود. اما 
چنین زمینه ای بــرای نهادینه شــدن این بــاور در میان اهل 
ســنت موجــود نبــود زیــرا غالــب حکومت هــا، ســنی بودند و 
هیچــگاه فاصلــه ای میــان خلفــا و اهــل ســنت پدیــد نیامده 
تا زمینــه فکــری برای جــزم بــه جدایــی دیــن از سیاســت در 
اذهــان ایشــان شــکل گیــرد. امــام خمینــی)ره( بــا اشــاره به 
نظریه سیاسی رایج میان اهل سنت، مهمترین دلیل سلطه 
این انحــراف در میان اهل تســنن را ســیطره نظریه سیاســی 
»غلبــه« می دانــد و می فرمایــد: آن کــس کــه جدایــی دین از 
سیاســت را باور نــدارد، هرگز نمی توانــد نظریــه »الحکم لمن 
غلــب« را بپذیــرد. دســتوراتی کــه در اســالم دربــاره سیاســت 
کم آمــده؛ به معنــای این نیســت که هــر کس با  و شــرایط حا
کمیــت بــر جامعــه اســالمی را دارد، از این  هــر ویژگــی حــق حا
رو مســاله جدایــی دیــن از سیاســت؛ مســاله مشــترک جوامع 
اســالمی این  کشــورهای  سرتاســر  در  االن  اسالمی اســت. 
مســائل اشــاعه یافته و باور علمای اهل ســنت بــه اطاعت از 
ابرقدرت ها تــا جایی پیــش رفته کــه اختیار کشــور خویش را 

بدون کم و کاست به آن ها داده اند.

     انسان کامل
امــام خمینــی)ره( در تبییــن حقیقت غدیــر خم بــه موضوع 
منزلت فــرد توجــه دارد و منزلت و ســیادت فرد را بــه دو گونه 
تکوینی و تشریعی تقسیم کرده و انسان کامل را مثال اعالی 
خداوند، آیــت کبرا، کتــاب مبین، بنــای عظیــم و کلید باب 
معرفت اهلل می خواند.  ایشــان مصداق تام انســان کامل که 
شــرافت تــام وجــودی بــر عالمیــان دارد، را در وجــود مقدس 
حضرت ختمی مرتبت؛ محمد)ص(، امیر مومنان؛ علی)ع( 
و امامان معصوم)ع( می داند و می فرماید: رســول خدا)ص( 
انسان کاملی است که در راس مخروط این عالم واقع است. 
ذات مقــدس حق تعالی کــه از نظرهــا غایب و در عیــن حال، 
ظاهــر اســت و مســتجمع همــه کمــال بــه طــور غیــر متناهی 
کرم به تمام اســماء و صفات متجلی است.  است، در رســول ا
پس انســان کامل؛ یعنی وجود مبارک علوی علیــه الصلوه و 
الســالم؛ که همان نقطۀ ســر توحید اســت و در عالــم، آیه ای 

بزرگتر از آن وجود مبارک نیست. 

     احقاق حق
ع  ع از والیــت می فرماید: امــا نو ایشــان در خصــوص ایــن نــو
دیگر از ســیادت و شــرافت، تشــریعی اســت و بــه آن »والیت 

تفکر جدایــی دیــن از سیاســت و اصالــت حکومت غیــر دینی 
کم  پر بــود. جــوی کــه در آن دوران بر اندیشــه  و باور مــردم حا
بود بــا توجیــه عقالنی حکومــت اســالمی و عــدم جدایی دین 
از سیاســت، آنچنان بیگانــه بود که حتــی در اذهــان عالمان 
مسلمان نیز برای خود جا باز کرده بود. بنابراین، امام خمینی 
بایــد توجیــه و حجیت دینــی نظــام سیاســی نوینــی را تبیین 
می کرد که از متن فقه سیاســی تشــیع برمی آمد و در بعد عملی 
با مســاله اختالفات مذهبــی و در بعد نظری با مســاله اصالت 

حکومت دینی درگیر بود.
کنون، باید دیــد که امــام خمینی)ره( بــه عنــوان بنیانگذار  ا
کم اســالمی، چگونه منادی وحدت  نظام سیاسی نوین و حا
اســالمی و اصالــت حکومــت دینــی شــد.در پاســخ بــه ایــن 
ابهام می توان به ســخنرانی ایشــان در دوم شــهریور 1365، 
مصادف بــا هجدهم ذی الحجــة 1406 هجری قمــری؛ روز 
ح واقعه غدیــر؛ آن را به  عید غدیر اشــاره کرد؛ که در آن بــا طر
ظاهــر اختالف برانگیــز، در قامــت منــادی وحــدت اســالمی، 
عــدم  اصــل  حجیــت  اســالمی و  حکومــت  اصالت بخــش 
جدایــی دیــن از سیاســت برمی شــمرد و متذکــر می شــود کــه 
بزرگداشــت عید غدیر فقط به آذین بنــدی، قصیده خوانی و 
مداحی خالصه نمی شود بلکه شــیعیان جهان اهداف بسیار 
مهمتــری بــرای زنده نــگاه داشــتن یــاد ایــن واقعــه تاریخی 
مهــم دارنــد. تصریح بــه این مطلــب بیانگر آن اســت کــه بنا 
کمان بی دغدغه،  نیست نســبت به واقعه غدیر همچون حا
کم اسالمی واقعه ای  تشریفاتی رفتار شود، زیرا غدیر برای حا
مهم و جــدی اســت کــه هرگــز نبایــد آن را تا حــد بزرگداشــتی 
تشریفاتی فرو کاســت. غدیر، فلســفه حکومت اسالمی است 
کــه ارزش آن از طریــق توجــه بــه انحــراف مشــترک اساســی 
میان مســلمانان، معلوم می گــردد. انحراف بزرگــی که برای 
ملت هــای مســلمان، خصوصــا شــیعیان اتفــاق افتــاده و آن 
اندیشــه جدایی دین از سیاســت اســت. گرچه امروزه چنین 
باوری به مسلک رسمی برخی دولت ها و کارگزاران حکومتی 
تبدیــل شــده، امــا در تاریــخ سیاســی جهــان اســالم، ســابقه 
دیرینــه اش بــه دوره ســلطه امــوی و عباســی بــاز می گــردد. 
به گفتــه امــام خمینــی )ره(؛ اعوجــاج بســیاری در خصوص 
القــاء ایــن اندیشــه در دوره هــای مختلــف ایجــاد شــده امــا 
پرقدرترینش آن از دوره خلفای اموی و عباسی نشات گرفته 
که در آن دین را، علی حده از مســائل دنیوی و سیاست، علی 

حده از حکومت معرفی کرده است.
جهــان  انحرافــات  از  بســیاری  ریشــه  خمینــی)ره(  امــام 
اســالم؛ اعــم از تشــیع و تســنن را در اندیشــه جدایــی دیــن از 
سیاســت دانســته و باور غلط جدایی دین از سیاســت را مانع 
اقدامی بیــش از بزرگداشــت تشــریفاتی یــا همان بزرگداشــت 
محتوایی می داند. چنین باوری، دین را صرفا امری تعبدی 
معرفــی می کنــد و قلمــرو آن بــه رابطــه شــخصی فــرد بــا خدا 
محدود می شود. ایشــان در این خصوص فرموده: بازیگران 
دنیا که دیدند باید دین را یک چیز تعبدی قرار داد، طور رفتار 
کردند که ما هم باورمان شد که دین چه کار به سیاست دارد؛ 
سیاســت مــال امپراتورها اســت. در ایــن دوران بــه اهل علم 
حوزه نیز چنین القاء شــد که »لباس جندی« را حرام بدانند و 

امام خمینی)ره( 
یه  با اشاره به نظر

سیاسی رایج 
میان اهل سنت، 

ین دلیل  مهمتر
سلطه این انحراف 

در میان اهل 
تسنن را سیطره 
یه سیاسی  نظر

»غلبه« می داند 
و می فرماید: آن 
کس که جدایی 
دین از سیاست 

را باور ندارد، هرگز 
یه  نمی تواند نظر

»الحکم لمن 
غلب« را بپذیرد
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 دوره جدید

ع از والیــت  تشــریعی« یــا »خالفــت ظاهــره« گوینــد. ایــن نــو
از پــس وجــود قانــون و شــریعت، شــکل می گیــرد. حیــات 
حیوانــات و نباتــات تســخیری اســت و لــذا بــر پایــه قانــون 
تکوین و طبیعت زیســت می کنند. اما انســان این شرافت را 
پیدا کــرده که عالوه بــر حیات طبیعــی از حیات تشــریعی نیز 
برخوردار باشــد. قانون تکوین، انتخابی نیست. انسان چه 
بخواهد و چه نخواهد، قانون تکوین بر جسم و پیکر مادی 
کم اســت. او قادر نیســت قانون تکوینــی را تغییر دهد،  او حا
به خالف حیــات تشــریعی که انســان از میــان شــرایع حقه یا 
باطلــه یکی را انتخــاب می کنــد. او از حیات حیوانــی و نباتی 
فراتر رفته وارد حیات قانونی و تشــریعی شــده؛ یعنی زیســت 
فردی و اجتماعی انســان بر مبنای قانون و شــریعت تنظیم 
می شود. چنین حیاتی، انتخابی است. انسان برای حیات 
تشــریعی، نیازمند به قانون و شریعت است؛ پس خدایی که 
تامین کننــده تمــام نیازهای بشــر اســت، معقول نیســت که 
قانون و شــریعتی برای انســان ها ابالغ نکند. از ایــن رو، انبیا 
مامور به ابالغ شــریعت الهی بر بندگان خدا هســتند. از سوی 
دیگر هدف از بعثــت انبیا، تنهــا ابالغ احکام و شــریعت الهی 
بر بندگان نیســت، بلکه مقصد نهایی، تولیــت در اجرای آن 

است.
 ایشــان در ادامــه متذکر می شــود: حفظ نظــام سیاســی نیز از 
واجبات موکــده و اختالل در امور مســلمین از امور نهی شــده 
اســت. پــس آن امــر واجــب بــه ســرانجام نمی رســد، مگــر با 
کم واجــد شــرایط و آن  تاســیس حکومــت توســط والــی و حا
کس که صاحب چنین منصبی باشــد، واجد والیت تشریعی 
شده است. پس دارنده تولیت شریعت الهی، ولی اهلل است. 
خداوند ســبحان بــا بندگانش در جمیع شــئون زندگی شــان 
بر مبنای وجــود اولیــاء خویش، ســیره، اعمــال و گفته های 
ایشــان احتجــاج می کنــد و بندگان خــدا نیــز در امور شــرعیه 
و احــکام الهیــه کــه شــامل تدبیر امــور مســلمین، تمشــیت، 
گــر به غیر  اداره سیاســت و هــر چه کــه متعلق بــه حکومت، ا
ع کننــد با وجــود آن ها هیــچ عــذر و بهانه ایی  اولیــاءاهلل رجو
ندارنــد. امــا والیــت تشــریعی و خالفــت ظاهــری، انتصابــی 
اســت. فــرد از ناحیــه قانونگــذار بــرای انجــام تولیــت امــور 
منصوب می شــود؛ ولــی اهلل پــس از تحقق حیات تشــریعی، 
منصــوب بــه خالفــت ظاهــری می شــود؛ پــس وقتی رســول 
خدا)ص( فردی را برای انجام امری انتصاب کند؛ انتصاب 
به والیــت تشــریعی اســت، نــه والیــت تکوینــی؛ زیــرا والیت 
تکوینی اولیــاء اهلل با موجود شدنشــان ایجاد می شــود. پس 

تمام انتصاب ها مربوط به والیت تشریعی است.
امام خمینــی)ره( همچنیــن دیــدگاه و نظر امامــان معصوم 
کمیــت و حکومت  ع پذیــرش و ارزش حا را نســبت به موضــو
کمیــت  اینگونــه بیــان می کنــد: از منظــر ائمــه اطهــار)ع( حا
و ریاســت ظاهــری و صــوری جــز بــرای احقــاق و اجــرای 
حــق، مــورد عنایــت نبــوده و علی بن ابی طالــب)ع( همیــن 
بی اعتنایــی بــه حکومــت را بــا اشــاره بــه کفــش منــدرس و 
بــی ارزش خــود و گفتن ایــن جملــه که: به خــدا ســوگند این 
کفــش بــی ارزش نــزد مــن محبوبتــر از امارت بر شــما اســت؛ 

نشان داده است.

     والیت سیاسی
امــام خمینــی)ره( در ادامــه بــه ارزش حقیقــت واقعــه غدیر 
کــه در غدیــر خــم اتفــاق  کــرده و می فرمایــد: آنچــه  اشــاره 
افتــاد، انتصــاب علــی)ع( به مقــام والیت سیاســی یــا همان 
والیت تشــریعی بود. آن حضرت در غدیر منصوب به والیت 
معنــوی و تکوینــی نشــدند؛ زیــرا والیــت معنــوی بــرای امام 
علی)ع( با تولد ایشان ایجاد شــده بود و هیچ لزومی نداشت 
تــا رســول اهلل)ص( والیت معنــوی علــی)ع( را بر مســلمانان 
ابــالغ کنــد؛ پــس آنچــه الزم بــود بــر مســلمانان ابــالغ شــود، 
کــه از  جانشــینی و اســتمرار حکومــت اسالمی توســط کســی 
سوی خداوند ســبحان تعیین شــده بود. اما ماجرای غدیر، 
بــا رفتار تعــدادی مخالــف تبدیل بــه جعل حکومت شــد که 
مساله ای سیاسی اســت. حکومت، عدل سیاست و معنای 
تام سیاســت اســت. خدای تبــارک و تعالــی ایــن حکومت و 
گــذار کند،  سیاســت را امر کرد کــه پیغمبر به حضــرت امیر وا
چنانچه خود رســول خدا سیاســت داشــت و حکومت بدون 
سیاســت ممکن نیســت. ایــن سیاســت و ایــن حکومتی که 
عجیــن بــا سیاســت اســت، در روز غدیر بــرای حضــرت امیر 
ثابت شــد. پــس نمی تــوان دیــن را از سیاســت جدا دانســت 
کــه می گویــد دیــن از سیاســت جداســت، تکذیــب  و کســی 
خدا، رســول خدا و ائمــه هدی را کرده اســت؛ زیــرا غدیر خم 
صراحــت دارد کــه رســول خــدا)ع( مامــور بــه ابــالغ انتصاب 
الهــی علــی)ع( بــه عنــوان جانشــین و سرپرســت حکومــت 
اسالمی است. بنابراین، غدیر، قاعده، حقیقت و تایید کلی 
عدم جدایی دین از سیاست اســت. در واقع، غدیر حامل دو 
حقیقت و دو پیام اصلی است: نخست آنکه دین از سیاست 
جدا نیســت؛ دیانــت عین سیاســت و سیاســت عیــن دیانت 
اســت و دوم آنکــه امــام علــی)ع( از ســوی خداوند ســبحان 

منصوب به والیت سیاسی شده است.
ایشــان همچنیــن متذکــر می شــود: ممکــن اســت پــاره ای از 
گرایشــات مذهبی به هــر دلیلــی حقیقــت دوم را انــکار کنند، 
لکــن انــکار حقیقــت دوم موجب نمی شــود که حقیقــت اول 
)عدم جدایــی دین از سیاســت( را نیــز انکار نمایند. از ســوی 
دیگــر اختالفات عقیدتــی نباید موجــب اختالف در سیاســت 
شود و عقاید مختلف اســباب اختالفات خارجی شده و امری 
که در میان همه مســلمین مشترک اســت نباید باعث نفاق و 

جدایی میانشان باشد.
 بدیــن ترتیــب، از منظــر امــام خمینــی)ره( واقعــه غدیــر، نه 
تنها ابطالی بر باور غلط جدایی دین از سیاســت اســت، بلکه 
پیــام آور وحدت میــان مســلمین نیز هســت. بر این اســاس، 
کــه دل نگــران رواج  هــر مســلمانی؛ اعــم از شــیعه و ســنی 
سکوالریســم سیاســی و اندیشــه جدایی دیــن از سیاســت در 
جهان اســالم را دارد، باید به حقیقت پیام غدیر تمسک کند 
و بر مبنــای آن می تواند با مســلمانان معتقد به سکوالریســم 
سیاســی احتجــاج کنــد. عالــم شــیعی نبایــد حقیقــت غدیــر 
را بــه والیــت تکوینــی تاویــل بــرد و عالــم ســنی نیــز نبایــد به 
دلیل اختالفــات عقیدتی، غدیر را از اســاس انــکار کند. همه 
مسلمانان معتقد به ضرورت والیت سیاســی در اسالم، برای 

احتجاج های سیاسی، محتاج استناد به غدیر هستند.    

از منظر ائمه 
اطهار)ع( 

کمیت و  حا
یاست ظاهری و  ر
صوری جز برای 
احقاق و اجرای 

حق، مورد عنایت 
نبوده و علی)ع( 

همین بی اعتنایی 
به حکومت 

را با اشاره به 
کفش مندرس و 
بی ارزش خود و 
گفتن این جمله 

که: به خدا 
سوگند این کفش 
بی ارزش نزد من 

بتر از امارت  محبو
بر شما است؛ 

نشان داده است



بـه مناسـبت میـاد حضـرت علـی )ع( بخشـی از »مهـر و مـاه« را بـه اخـاق 
علـوی اختصـاص داده ایـم. جلوه هایـی از اخـاق حضـرت علـی )ع(، اخاق 
اجتماعـی از دیـدگاه نهـج الباغـه، اخـاق اداری از دیـدگاه امـام علـی )ع(، 
آشنایی با نكات اخاقی نهج الباغه، اصاحات اخاقی امیرالمومنین)ع(، 
گفتگـو بـا دکتـر حمیـدزاده دربـاره منـش اخاقـی امیرالمومنیـن و نگاهـی بـه 
پنـج عرصـه اخـاق در کام حضـرت علـی )ع( مطالـب ایـن بخـش هسـتند.
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کــه آن  کــرد  نخواهــد. مــردی بــه امیرالمؤمنیــن اعتــراض 
شــخص که از تو چیزی نخواســته و عرض حاجتــی نکرده و 
به عــالوه یک پنجــم این خرمــا بــرای او کافی اســت، تو چرا 
اصــاًل بــرای او کــه از تــو چیــزی نخواســته می فرســتی و چــرا 
اینقدر زیاد می فرســتی؟ ســخنی که امیرالمؤمنیــن  علی)ع( 
در جواب این مــرد معتــرض گفت این بــود: خدا امثــال تو را 
در میــان مســلمانان زیاد نکنــد. تو چقــدر آدم پســت و دونی 
گر  هســتی. من می بخشــم و تو بخل می ورزی؟ و بــه عالوه ا
بنا شــود من فقط به کســانی ببخشــم که از من تمّنا و تقاضا 
کرده اند من بخششــی نکرده ام، در عوض بذل آبروی کسی 

چیزی به او بخشیده ام.

     زهد علی)ع(
علــی زاهــِد باهــدف اســت. او مخصوصــًا وظیفــه پیشــوایان 
اّمت می دانــد که بــا دیگــران حداقل همــدردی کننــد؛ یعنی 
گــر نمی تواننــد بــه آنهــا کمــک  مــادی کننــد، کمــک روحــی  ا
بکننــد؛ چــون چشــم ضعیفــان بــه پیشــوایان اّمــت اســت. 
علی)ع( می گفــت: من نمی خــورم تا همیــن مقــدار بتوانم به 
گر شــما ندارید  روح ضعفای اّمت خــودم کمک کنم و بگویم ا

بخورید، من هم که دارم نمی خورم تا مثل شما باشم.
عــّده ای آمــده بودنــد بــه امام صــادق)ع( اعتــراض کردنــد. 
فلســفه زهــد را نفهمیــده بودنــد. شــنیده بودنــد علی بــن 
خیــال  و  بــوده  زاهــد  خــودش  زمــان  در  ابی طالــب)ع( 
می کردنــد کــه علــی)ع( طرفــدار این بــود که انســان بایــد در 
همه شــرایط با لباس مندرس زندگــی کند و نان جــو بخورد. 
امــا ایــن نان جــو خــوردن فلســفه اش چیســت را نفهمیــده 
بودنــد. امام صادق)ع( بــود که بــرای اینها تشــریح می کرد تا 
فلســفه اش را بفهمنــد علــی)ع( چــرا زاهد بــود؟ بــرای اینکه 
می خواســت انســان باشــد. علــی)ع( زاهــدی نبــود کــه یک 

گوشه افتاده باشد و اسم انزوا را زهد بگذارد.

     سرزنش بی مورد دنیا
شخصی در حضور امیرالمؤمنین شــروع کرد به مذّمت کردن 
دنیــا. شــنیده بود کــه علــی)ع( دنیــا را مذّمــت می کنــد، ولی 
نمی فهمید که او )از چــه جنبه ای( دنیــا را مذّمت می کند. او 
خیال می کرد کــه وقتی علی)ع( دنیــا را مذّمــت می کند، مثاًل 
طبیعــت را مذّمــت می کند. نمی دانســت کــه او دنیاپرســتی 
کــه ضــّد  را مذّمــت می کنــد. او تــو را از نظــر پرســتش دنیــا ـ 
حّق پرســتی و حقیقت پرســتی اســت و مســاوی بــا نفی همه 
ارزش های انســانی اســتـ  مذّمت می کند. وقتی آن مرد دنیا 
را مذمت کرد علی)ع( که ضد دنیاپرستی است و آن را مذمت 
می کند به ســختی برآشــفت و فرمود: ای آقای مذمتگر دنیا! 
ای کســی که فریب دنیــا را خــورده ای! دنیا تو را فریــب نداد؛ 
تو فریــب خوردی. خیلــی تعبیر عجیبی اســت. دنیا کســی را 

فریب نمی دهد؛ انسان خودش فریب می خورد.

     ریشه اخالق ناپسند
به طورکلــی امیرالمؤمنیــن تمام اخــالق دنّیه را روی حســاب 
پســتی  نفــس می گــذارد؛ یعنــی ریشــه همــه اخــالق رذیلــه را 

تن به پستی نده!
جلوه هایی از اخالق حضرت علی)ع(

آیت اهلل مرتضی مطهری

     برابری همگان در برابر قانون
علی)ع( چه قدر حّساســّیت نشــان می دهد که قانون خدا 
تعطیل بردار نیست؛ ولو در مورد فرزند خودم. می شنود که عبداهلل 
بن عبــاس، پســرعموی عزیــز و مــورد احترامــش )کــه واقعــًا هــم از 
جهاتی مرد بزرگی بوده، ولی خوب معصوم نبوده، اشتباهی کرد(، 
مرتکب خطایی شده. به علی خبر دادند که ابن عباس پسرعموی 
بزرگ تو، دانشــمند و عالم تو، سیاســت مدار و مورد اعتماد تو از بیت المال تصّرفی کرده است؛ 
از آن تصّرفاتــی کــه امروز اصاًل کســی آنها را به حســاب نمــی آورد. علــی)ع( نامه ای نوشــته که 
گر  این نامه در نهج البالغه هســت: پســرعباس! من از تو دیگر انتظار نداشــتم. به خدا قســم، ا
گر چنین بکنی، با آن شمشــیری که بــه هرکس زدم یکســره به جهنم  چنین و چنان بشــود و ا
رفت و حســاب و کتابی ندارد، تو را آدم خواهم کرد. بعد می گوید: پســر عباس! به خدای عالم 

گر حسن و حسین هم چنین کاری بکنند با همین شمشیر می زنمشان. قسم، ا

     رّد تبعیض نژادی
وقتی که میان یک زن عرب و یک زن ایرانی اختالف واقع می شود و کار به آنجا می کشد که به 
حضور علی)ع( شرف یاب می شــوند و علی میان آن  دو هیچ گونه تفاوتی قائل نمی شود و مورد 
ک از زمین برمــی دارد و به  اعتراض زن عرب واقع می شــود، علی دســت می برد و دو مشــت خا
ک  ک ها نظر می افکنــد و آنگاه می گوید: من هرچه تأمل می کنم میان این دو مشــت خا آن خا
کرم )ص(  فرقــی نمی بینم. علــی)ع( با ایــن تمثیل عملــی لطیف، بــه جمله معــروف رســول ا
ک است. عرب بر عجم و عجم بر عرب فضیلت  اشاره می کند که فرمود: همه از آدم و آدم از خا
ندارد. فضیلت به تقوا است، نه به نژاد و َنَســب و قومّیت و ملّیت. وقتی که همه نسب به آدم 

کی نژاد است، چه جای اّدعای فضیلت تقّدم نژادی است؟ می برند و آدم خا

     بخشش کریمانه
امیرالمؤمنیــن)ع( در یک  وقــت که مقــداری خرما از مال شــخصی خود در میان فقرا تقســیم 
می کرد، مقدار نسبتًا زیادی برای یک نفری فرســتاد که آن شخص هیچ گونه عرض حاجت 
و اظهــار احتیاجــی نکرده بــود و اساســًا اخالق شــخصی آن مــرد این بــود که از احــدی چیزی 
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چشــم باز کنند و فریــب منافقــان را نخورنــد؛ تیزبین باشــند 
و ظاهربینــی را رهــا نماینــد کــه جامعه تشــیع در حــال حاضر 

سخت به این دو درد مبتالست.

     حقیقت توبه
مــردی می آید خدمــت امیرالمؤمنین اســتغفار می کنــد، توبه 
می کنــد؛ یعنــی صیغــه اســتغفار را جــاری می کنــد. او مثــل 
بســیاری از مــا خیــال می کــرد کــه توبــه کــردن یعنــی گفتــن 
»َاْســَتْغِفُر اهلَل َرّبی و َاُتــوُب ِاَلْیه«. امیرالمؤمنین با یک شــّدتی 
بــه او فرمــود: مــادرت بــه عزایت بنشــیند. اصــاًل تــو می دانی 
اســتغفار یعنــی چــه کــه می گویــی »اســتغفراهلل رّبــی و اتــوُب 
ِاَلیه«؟ حقیقت استغفار را می دانی چیســت؟ استغفار، درجه 
مردمــان بلندمرتبه اســت. اصــاًل خــود توبه، محکــوم کردن 
خود اســت. بعد حضرت فرمود: اســتغفار چند اصل دارد. دو 
تا رکن دارد، دو تا شــرط قبول، و دو شــرط کمــال، و مجموعًا 
شش تا. فرمود: اّولین رکن استغفار این است که انسان واقعًا 
از گذشــته تیره و سیاه خودش پشــیمان باشــد؛ دّوم تصمیم 
بگیــرد کــه در آینــده آن گناه گذشــته را مرتکب نشــود؛ ســوم 
گر حقوق مردم را برعهده و ذّمــه دارد ادا بکند؛ چهارم  اینکه ا
گر فرائض الهی را ترک کرده است، جبران بکند، قضا  اینکه ا
کند. پنجــم اینکــه گوشــت هایی کــه از معصیــت روییــده با 
غّصه و اندوه و توبه آنها را آب بکنی. ششــم اینکه مّدتی باید 

رنج طاعت را به تن بچشانی.

     توصیه به کرامت
علی)ع( به فرزندش امام مجتبی)ع( می فرماید: پســرجانم! 
روح خودت را گرامی بدار؛ بزرگوار بدار؛ برتر بدار از هرکار پستی. 
در مقابل هر پســتی فکر کن که روح من باالتر از این اســت که 
به این پســتی آلوده بشود. درســت مثل آدمی که یک تابلوی 
نّقاشــی خیلــی عالــی دارد کــه وقتــی لکــه ســیاهی در آن پیدا 
می شــود. گردی، غبــاری روی آن می بیند، خودبه خــود فورًا 
گر بــه او بگویی چرا  دســتمال بر مــی دارد آن را تمیز می کنــد. ا
این کار را می کنــی، می گوید حیــف چنین تابلوی نقاشــی ای 
نیســت که چنین لکه ســیاهی در آن باشــد؟ حّس می کند که 
این تابلوی نقاشــی آن قــدر زیبا و عالی اســت که حیف اســت 
یک لکه ســیاه در آن باشــد. علی)ع( می گوید: در روح خودت 
کــن،  کــن، احســاس عظمــت  این گونــه احســاس زیبایــی 
احساس شــخصّیت کن که قطع نظر از هر مطمعی، قطع نظر 
از هر خیالی، قطع نظر از هر حاجت مــاّدی ای، اصاًل خودت را 

بزرگ تر از این بدانی که تن به پستی بدهی.

     بی نیازی از مردم
کــرد:  شــخصی در حضــور حضرت امیــر بــه ایــن تعبیــر دعــا 
خدایا، مــرا محتــاج خلق خــودت نگــردان. حضــرت فرمود: 
دیگر این طور نگو. عرض کرد: پس چــه بگویم؟ فرمود: بگو 
خدایا، مــرا محتــاج َبدان خلق  خودت قــرار نــده و منظور این 
اســت که جمله اّول نشدنی اســت؛ زیرا نحوه خلقت انسان، 
این طور اســت که همواره در پیشــبرد زندگی دنیایی خودش 

به دیگران نیازمند است.     

دنائــت می دانــد؛ مثــاًل در بــاب  غیبــت می گویــد: بیچاره ها، 
ناتوان هــا، ضعیــف  هّمت هــا، ]و[ پســت ها غیبــت می کنند. 
یــک مــرد، یــک شــجاع، یــک آدمــی کــه احســاس کرامت و 
گــر از کســی انتقــادی دارد  شــرافت در روح خــودش می کنــدـ  ا
جلوی رویش می گوید؛ یا حّداقل سکوت می کند. حاال اینکه 
بعضی مداحی و تمّلق می کنند مطلب دیگری اســت. پشــت 
 ســر که می شــود، شــروع می کند بــه بدگویــی و غیبت کردن. 
می گوید ایــن منتهای هّمــت عاجــزان اســت، اراده ناتوانان 
اســت، از پســتی اســت، از دنائــت اســت. آدمی که احســاس 

شرافت می کند غیبت نمی کند.

     توصیه به مدارا با دشمن
شگفتی های علی)ع( و معجزه های انسانی او در اینجا ظهور 
می کند. جزء وصایایش می گوید: با اسیرتان مدارا کنید، و بعد 
می فرمایــد: ای اوالد عبدالمطلب، نکند وقتی که مــن از دنیا 
رفتم بین مــردم بیفتیــد و بگویید امیرالمؤمنین شــهید شــد، 
فالن کس محّرک بود، فالن کس دخالت داشــت، و این و آن 
را مّتهم کنیــد. نمی خواهم دنبــال این حرف هــا بروید. قاتل 
من یک نفر اســت. به امام حســن)ع( فرمود: فرزندم حســن! 
بعد از مــن اختیــار او با توســت. می خواهــی آزادش کنــی، آزاد 
گــر می خواهــی قصاص کنــی توّجه داشــته بــاش که او  کن و ا
گر  به پدر تو فقط یک ضربه زده اســت. به او یک ضربه بزن. ا
گر کشته نشد، نشــد. باز هم ســراغ اسیرش  کشته شد، شــد و ا
را می گیرد: آیا به اســیرتان غذا داده اید؟ آیا بــه او آب داده اید؟ 
مــوال می آورنــد. مقــداری می نوشــد.  بــرای  کاســه ای شــیر 

می گوید: باقی را به این مرد بدهید.

     اندرز
شــخصی آمــد خدمــت مــوالی  متقیــان علــی)ع( و گفــت: یــا 
امیرالمؤمنیــن، مــرا نصیحت کــن. علــی)ع( نصایــح زیادی 
کرد. دو جملــه اولش را عرض می کنم. فرمــود: نصیحت من 
به تو این است که از آن کسان مباش که امید به آخرت دارد، 
اما می خواهد بــه آخرت بدون عمل برســد. مثل همــه ما، ما 
می گوییــم حــّب علی بن ابی طالب کافی اســت. تــازه حب ما 
گر حــّب حقیقــی بود عمل هم پشــت  حّب حقیقی نیســت. ا
ســرش بود. می گوییم همین وابستگی ظاهری کافی است. 
گر حب علی بن ابی طالب تو را به عمل کشــاند بدان حّب تو  ا

صادق و راستین است. 

     دشمنان علی)ع(
سراســر وجود علی، تاریخ و ســیرت علی، خلــق و خوی علی، 
رنــگ و بــوی علــی، ســخن و گفتگــوی علــی درس اســت و 
سرمشــق اســت و تعلیم اســت و رهبری اســت. هم چنان که 
جذب های علی برای مــا آموزنده و درس اســت، دفع های او 
نیز چنین اســت. ما معمــواًل در زیارت های علی و ســایر اظهار 
ادب هــا مدعی می شــویم مــا با دوســت دوســت تو و دشــمن 
دشــمن تــو هســتیم. علــی)ع( دو طبقه را ســخت دفــع کرده 

است:  1 . منافقان زیرک؛ 2 . زاهدان احمق.
کــه  کافــی اســت  همیــن دو درس بــرای مدعیــان تشــّیع او 

علی)ع( دو طبقه 
را سخت دفع کرده 
است:  ۱ . منافقان 
یرک؛ ۲ . زاهدان  ز

احمق.
همین دو درس 

برای مدعیان 
تشّیع او کافی 

است که چشم 
یب  کنند و فر باز 

منافقان را 
نخورند؛ تیزبین 

باشند و ظاهربینی 
را رها نمایند که 

جامعه تشیع 
در حال حاضر 

سخت به این دو 
درد مبتالست
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 مسخ ارزش ها در جامعه
 موجب ناامنی است

اخالق اجتماعی از دیدگاه نهج البالغه

حسین علی مصدقیان

پیش از هر ســخنی برای ریشــه یابی اندیشــه های علوی پیرامون اخــالق اجتماعی، 
گزیریــم بســترهایی را کــه اندیشــه های آن حضــرت در آنهــا جریــان یافتــه اســت،  نا
بازشناســی کنیم. از این روی، باید نخســت مشــخص کنیم که از دیدگاه نهــج البالغه زندگی 
اجتماعی بشــری و مدنیت او آیا علتی بیرونی و خارجی داشــته یا عاملی درونــی و داخلی؟ و آیا 
اصالت با فرد است یا اجتماع؟ در اینجا به عنوان مقدمه به پاســخ این دو سؤال از دیدگاه امام 
علــی)ع( می پردازیم تــا موضوعاتــی را کــه دربــاره جامعه انســانی و انســان اجتماعــی در نهج 

ح شده اند بهتر دریابیم. البالغه مطر

     انسان و اجتماع
بحــث انســان و اجتمــاع و اینکــه آدمیــان چــه نســبتی بــا اجتمــاع دارنــد، از دیرباز مــورد بحث 
اندیشــمندان و به ویژه فالسفه بوده اســت. برخی انســان را مدنی بالطبع دانســته، ولی برخی 
دیگر معتقدند که آدمی تنها از روی اضطرار و ناچاری به مدنیت و اجتماع روی می آورد. گروهی 
دیگر گفته اند انسان نســبت به مدنیت اقتضایی ندارد و انســان ها به خاطرعقل حسابگر خود 

به آن روی می آورند و گروهی دیگر آدمیان را متمایل به اجتماع و مدنیت دانسته اند.
کهن ترین نظریه در این باره، مربوط به افالطون و پس از او ارســطو است. از دیدگاه افالطون، 
هر انســانی به خاطــر نیازمندی هــا و منافع خــود، ناچار اســت که اجتماعی باشــد. ارســطو که 
کید می ورزید کــه نیازمندی های  انســان را حیوانی اجتماعی می دانســت بر روی این نکته تأ
گزیــر از اجتماعی بــودن می نماید. علمــای بزرگ اســالمی چون فارابــی، ابوعلی  آدمــی، او را نا
سینا، ابن خلدون و اندیشمند هم روزگار ما، عالمه طباطبایی، نیز همین نیازمندی را دلیل بر 

اجتماعی بودن انسان ها دانسته اند.
از دیدگاه نهج البالغه نیز، انســان ها چون زندگی اجتماعی را امری متناسب با طبیعت عقالنی 
خویشــتن می دانند، آن را بر می گزینند و این گزینش، به خاطر جبر یا از روی درماندگی نیست، 
گر کســی از  بلکه از ســر شــعور و درک اســت. از این روی، در خطبه 23 نهج البالغه آمده اســت: ا

اخـاق اجتماعـی از مهم تریـن موضوعاتـی اسـت کـه ارتبـاط آدمیـان را بـا 
خـود، بـا جامعـه و تاریـخ مطرح می سـازد؛ زیرا جامعـه می تواند یک تمدن 
را بسـازد نه یک فرد، و اجتماع انسـانی پیوسـته تاریخ را سـاخته و به جلو 
برده اسـت. از آنجایی که در میان ادیان الهی، اسـام یک دین اجتماعی اسـت و در 
آن آرمان هـا و ایده هـای جمع گـرا فـراوان دیـده می شـود، در جای جای نهج الباغه، 
کـه از یکـی از مهم تریـن منابـع ایـن دیـن اسـت؛ بـه ایـن مهـم بسـیار پرداختـه شـده و 
گاه و بیـگاه جامعـه و اجتمـاع مـورد عتـاب و خطـاب واقـع گردیده اسـت. سـقوط یک 
جامعه در نگاه امام علی)ع( به خاطر سقوط هنجارهای اخاقی و پیشرفت آن به 
خاطر همین هنجارهاسـت؛ چنان که نهج الباغه، هنگامی که علت سـقوط جامعه 
روزگار علـی)ع( را تحلیـل می نمایـد بـه مؤلفه های اخاقی اشـاره می کنـد. بنابر این 
نویسـنده در ایـن مقالـه کوشـیده اسـت تـا بسـترهای ترسـیم شـده از دیـدگاه امـام 

علـی)ع( را در زمینـه اخـاق اجتماعـی بـه اختصـار بیان نمایـد.   

شــما در خویشــاوندان خــود خلــل و کمبــودی مشــاهده کنــد 
گر نبخشــد مالــش افزون  مبــادا از رفــع آن ســرباز زنــد، چــون ا
نمی شــود. آن کس که دســت دهنده خود را از بســتگانش باز 
دارد، تنها یک دست را از آنها گرفته، اما دست های فراوانی را 
از خویش دور کرده است، و کســی که پروبال محبت خویش 

را بگستراند، دوستی خویشاوندانش تداوم خواهد یافت.
براساس این خطبه، انســان در حیات اجتماعی، که صحنه 
سود و زیان است، نیازمند یاری دیگران اســت و این »نیاز« او 
را به سوی دیگران می کشاند و هر انسانی به خاطر نامالیمات 

و سختی ها نیازمند دوستی و مودت با خویشان است.
کندگــی و جدایی حذر کنید  در خطبــه 127 می فرماید: »از پرا
که انسان تنها بهره شیطان است، آن گونه که گوسفند تنها، 
طعمــه گرگ اســت.« ایــن عبــارات، چهــره اجتماع بشــری را 
نشــان می دهد که آدمیان برای گریز از شرور شیطانی و برای 
به دســت آوردن منافعی که تنهــا در پرتو اجتماعــی بودن به 
گزیر باید انزوا و گوشــه گیری را تــرک کرد، به  دســت می آید نا

اجتماع روی آورند.

     اصالت فرد یا جامعه
کنــون کــه مشــخص شــد اجتمــاع یــک صحنــه گریزناپذیر  ا
برای انســان ها بوده و آدمیان به شــدت نیازمند آن هستند، 
باید مشــخص کنیم که در یــک جامعه، اصالت با فرد اســت 
یــا اجتمــاع یــا هــر دو؛ و اصــواًل رابطه فــرد بــا جامعه چــه نوع 
رابطــه ای اســت و ترکیب اجتمــاع چگونــه ترکیبی اســت. در 
پاســخ به این ســؤاالت باید گفت که دراین بــاره چهار نظریه 

ح است: قابل طر
   الــف( نظریه اصالــت فرد محض: براســاس ایــن نظریه، 
جامعه وجــود حقیقی ندارد، بلکه وجودش اعتباری اســت و 

در اجتماع، یک ترکیب واقعی صورت نگرفته است.
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اخالق علوی

 امام علی)ع( به 
مالک اشتر توصیه 

می کنند که: 
هرگز سنت های 
پسندیده ای را 

که پیشوایان این 
امت به آن عمل 

کردند و الفت و 
انس به سبب آن 

بین مردم پدید 
آمده و امور رعیت 

به واسطه آن 
اصالح گردیده 

است، نقض مکن

   ب( اصالــت فــرد صناعــی: ایــن نظریــه، ترکیــب جامعــه را 
»صناعــی« می دانــد، نــه اعتبــاری. در مرکب صناعــی اجزای 
یک کل در یکدیگر حل نمی شوند، بلکه اســتقالل اثر خود را از 
دست می دهند. در یک جامعه نیز افراد هویت خود را از دست 

نمی دهند، اما همه اجزای اجتماع به یکدیگر وابسته اند.
   ج( اصالــت اجتمــاع: ایــن دیــدگاه معتقــد اســت کــه کلیه 
تمایــالت، گرایش هــا، عواطف و خالصــه آنچه به انســانیت 
مربوط می شــود در پرتــو روح جمعــی پیدا می شــود بنابراین، 

جامعه شناسی فرد، مقدم بر روان شناسی اوست.
   د( اصالــت فــرد و جمــع: ایــن نظریــه، هــم فــرد را اصیــل 
می داند و هــم جمع را. بــه عبــارت دیگر، جامعــه یک مرکب 
حقیقی اســت. افراد در یکدیگر حل نمی شوند، بلکه در عین 
اســتقالل خــود، یــک هویــت جمعــی پیــدا می کنند. اجســاد 
و اندام ها بــا یکدیگــر ترکیــب نمی شــوند، بلکه دراثــر ترکیب 
کــرده و  روح هــا، اندیشــه ها و عاطفه هــا روح جمعــی پیــدا 

سرنوشت و هویت جمعی می یابند. 
کنون ببینیم کــدام یک از این نظــرات در نهج البالغه تأیید  ا
شــده اســت. امــام علــی)ع( در خطبــه 192 می فرمایــد: ای 
مــردم، همانــا رضایــت و خشــم، مــردم را مجتمع می ســازد. 
شتر صالح را یک نفر پی کرد، اما خداوند تمامی آنها را عذاب 
کــرد، چــون آنهــا بــه ایــن کار راضــی بودنــد. خــدا نیــز فرمود: 

»فعقروها فاصبحوا نادمین«
کید قرار گرفته است.  در این خطبه، اندیشــه جمعی، مورد تا
براســاس ایــن کالم، رضایــت و خشــم کــه گویــای فرهنــگ 
جمعی هــر جامعــه ای اســت، سرنوشــت جوامع را مشــخص 
می کند. بنابرایــن، از دیدگاه امــام)ع( در هر جامعــه، آدمیان 
درعین اســتقالل، هویت و روح جمعی دارند و اصالت، هم با 
فرد اســت و هم جمع. چنان که در حکمت 146 نهج البالغه 
می فرمایــد: »آن کــس که بــه عمل قومــی راضی باشــد، مثل 

کسی است که داخل آن قوم و همراه آنان باشد.«
براســاس این روایت، افــراد یک اجتماع کســانی هســتند که 
اندیشــه واحدی دارند، خواه کنار هم باشند یا از یکدیگر جدا 
زندگی کنند و خواه زنده باشند یا مرده. به خاطر همین است 
که قــرآن کریــم گاهــی کار یک نســل را بــه نســل های بعدی 
نســبت می دهد و می گویــد اینها بــه خاطــر آنکه پیامبــران را 
به ناحق کشــتند اســتحقاق ذلت و خــواری دارند، زیــرا اینها 
همــان ادامــه نســل گذشــته اند و این همــان معنای ســخن 
گوســت کنت اســت که می گوید: »بشــریت از مردگان بیشتر  آ

تشکیل شده تا زندگان.« 
از آنچه گفته شــد می تــوان دریافت کــه چرا در نهــج البالغه، 
اخــالق اجتماعی تا آنقــدر اهمیــت یافته کــه از دیــدگان امام 
متقیان علی)ع( بــه دور نمانــده و آن حضــرت در کنار اخالق 
فــردی، در بســیاری مــوارد اخــالق اجتماعــی را نیــز بیــان 
کنون با توجه به آنچه بیان گردید جای آن اســت  کرده اند. ا
کــه در اینجــا بــه برخــی از مؤلفه هایی کــه در نهــج البالغه به 

عنوان بستر اخالق اجتماعی بیان شده است، اشاره کنیم.

     قوانین و سنن
یکی از بسترهای اخالق اجتماعی قوانین و سنن یک جامعه 
اســت. از آن جایی که جامعه به عنوان یــک کل، از تک تک 
افــراد تشــکیل شــده، می تواند به صــورت کلــی بــر روی افراد 
خود تأثیر فراوانی داشــته باشــد. آداب و رســوم هر جامعه ای 
هماننــد قالبی اســت کــه رفتارهــا را شــکل می دهــد. آدمیان 
هنگامی کــه ملزم بــه رعایــت هنجارهــای اجتماعــی )که در 
قالب قوانین و سنن جلوه می کنند( باشند، در پرتو این آداب 
و رســوم، ســاخته و ویرایش شده و مســیر ســعادت خویش را 
گر به  بهتــر می پیمایند، چنــان کــه ناهنجاری های جامعــه ا
صورت سنت های ناپســند در آیند، اجتماع را از هم پاشیده و 
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کت می افکنند. آن را به ورطه هال
از این روی، امام علی)ع( به مالک اشــتر توصیه می کنند که: 
هرگــز ســنت های پســندیده ای را که پیشــوایان ایــن امت به 
آن عمــل کردند و الفــت و انــس به ســبب آن بین مــردم پدید 
آمده و امور رعیت به واســطه آن اصالح گردیده اســت، نقض 
مکــن. بنابراین، این ســفارش امام)ع( به خاطر آن اســت که 
سنت های ریشه دار جامعه نقش مهمی در سود و زیان جامعه 
دارنــد، در حقیقت، قطــار جامعه بــر روی ریــل ایــن قوانین و 

سنت ها نهاده می شود و مسیر جامعه را مشخص می نماید.

     روابط سیاسی
چگونگــی  اجتماعــی،  اخــالق  مهــم  بســترهای  دیگــر  از 
کمــان بــا مــردم اســت. مســئوالن  روابــط سیاســی طبقــه حا
اخالقــی،  گزینه هــای  کــردن  نهادینــه  در  جامعــه ای،  هــر 
تاثیرات شــگرفی دارنــد؛ همچنان کــه می توانند سرچشــمه 
پدیدآمدن بیماری هــای اخالقــی فراوانی در جامعه باشــند. 
بــه خاطــر همیــن، حضــرت علــی)ع( درخطبــه 107 نهــج 
البالغــه می فرمایــد: رعیت هیــچ گاه اصــالح نمی شــود، مگر 
کمان هرگز اصــالح نمی شــوند، مگر با  با اصــالح والیــان. و حا
گر رعیت حــق حکومــت را ادا کند و حکومت  اصالح رعیت. ا
نیــز حقــوق آنــان را مراعات نمایــد، حــق در میانشــان قوی و 
گر رعیت بر والی خود چیره شــود یا  نیرومند خواهدشــد... و ا
رئیس حکومت بر رعایا ســتم روا دارد، نظام بــر هم می خورد 
و نشانه های ســتم و جور آشــکار می شود، دســتبرد در احکام 
دین، بســیار شــده و جاده های وســیع آداب و ســنن، متروک 
خواهــد مانــد. از ایــن روی، بــر اســاس هــوی و هــوس عمــل 
می شــود، احکام الهی تعطیل و بیماری های اخالقی فراوان 
کمان پیــش از مــردم، و قبــل از مدیریت،  می گردد. البتــه حا
کمان نه تنها باید  وظایف مهمتری نسبت به مردم دارند. حا
خود الگوی مردم باشــند، بلکه می بایســت مبلــغ خوبی ها و 
درستی ها باشند، زیرا »بر امام وظیفه ای نیست مگر اوامری 
که از ناحیه خداوند بر دوش او گذارده شــده اســت )این اوامر 
عبارت اســت از( رســاندن فرامین از راه موعظه و کوشــش در 

نصیحت و خیرخواهی مردم.« 
کمــان نقــش پیشــگیرانه ای در  همچنیــن عدالــت ورزی حا
ناهنجاری های اجتماع دارد؛ زیرا »عدالت، باعث اســتواری 
مــردم اســت« و باعــث می شــود کــه تمامــی طبقــات لیاقــت 
محوری، ارزش محــوری و در یــک کالم ارزش هــا را به جای 
قــدرت و دارایــی و وابســتگی های حزبــی و خویشــاوندی 
بپذیرند و هرکس در به دســت آوردن هنجارهــای اجتماعی 

تالش کند.

     امر به معروف و نهی از منکر
گیــر باشــد و  رفتارهــای نادرســت هــر انســانی می توانــد فرا
باعــث متالشــی شــدن اجتمــاع گــردد. از ایــن روی، نظــارت 
مــردم بــر یکدیگــر از موضوعاتی اســت کــه می تواند پیوســته 
بیماری های روحی، فکری و اعتقادات نادرست را از پیشانی 
گر  جامعــه بزدایــد. در خطبــه 177 نهج البالغــه آمده اســت: ا
مردم، آنــگاه که بالها نــازل می شــود و نعمت هــا را از آنها زایل 

ع کننــد و با  می ســازد، با نیــت درســت، درپیشــگاه خدا تضــر
دل های پرمحبت نســبت به پــروردگار، از او درخواســت عفو 
نمایند، مسلمًا آنچه از دستشان رفته اســت باز خواهد گشت 

و هر مفسده ای را برای آنها اصالح خواهد نمود.
در این خطبه، علت انحرافات و مفاســد اجتماعی را نوع رفتار 
و اعمــال افــراد دانســته و چــون اعمــال آدمیــان، از انگیزه ها و 
نیت هایشــان سرچشــمه می گیرد، باید با تغییر ایــن انگیزه ها 
به اصالح جامعــه پرداخت. هنگامی که کســانی از روی جهل 
گاهان آنان را  گر آ اقدام به ترک خیر و انجام منکر می نمایند، ا

نهی نکنند، آنان نیز مورد لعن و نفرین الهی واقع خواهند شد.
خداوند گذشــتگان را مورد لعن قرارنداد، مگر به خاطر آن که 
گاهان  آنها امر به معروف و نهی از منکر را ترک کردند. پس ناآ
را به خاطر ارتکاب گناه و تحمل کنندگان گناهان را به خاطر 

ترک بازداشتن آنها مورد لعن قرارداده است.

گاهی      آ
گاهی،  از دیدگاه حضرت علی)ع( جامعه نادان و بی بهره از آ
کــه زنــدگان آن مــردگان بدبختنــد؛ زیــرا  جامعــه ای اســت 
انســان نادان از ارزش های انسانی تهی اســت. نادانی، مرکز 
فســاد و ظلم بــوده و بدتریــن دردهــا و سرچشــمه شــرارت ها 
گاهــی اجتماعــی از دیــدگاه نهــج البالغــه  و فســادگر اســت.  آ
گاهی از حقــوق فردی و  ابعــاد مختلفی دارد کــه یکی از آنهــا آ
اجتماعــی اســت. هنگامــی کــه شــهروندان یــک جامعــه به 
حقوق فردی و اجتماعی خود آشنایی داشــته باشند و نتایج 
و عواقــب آن را بداننــد بهتــر می توانند حقــوق خود را اســتیفا 
نمــوده و حقوق دیگــران را نیــز رعایــت نمایند. از ایــن روی، 
امام علی)ع( در ســخنان خود برخی از این حقوق را به مردم 
می شناســاند و در خطبه هایی نظیر خطبه 216 و خطبه 34 
گاهی، شناســاندن  و... آنهــا را بازگو می نمایــد.از دیگر ابعاد آ
خطرها و تهدیدها اســت. امــام علی)ع( می فرمایــد: هر کس 
ضرر شــر را نشناســد، بر باز ایســتادن از آن، توانا نیست. بنابر 
این، شــناخت آفــات و آســیب ها، روشــی بــرای جلوگیــری از 
ناهنجاری های اجتماعی اســت و بســتری اســت که اخالق 

اجتماعی در آن رشد می کند و به بار می نشیند.

     گسترش معنویت
کــه معنویــت و دیــن داری نقــش بســزایی در  همــان طــور 
گســترش اخالق اجتماعــی دارد، بی دینی و فاصلــه گرفتن از 
فضیلت هــای دینی، باعث مشــکالت و معضــالت اجتماعی 
می شــود. از ایــن روی، امــام علــی)ع( در حکمــت 103 نهــج 
البالغــه می فرماینــد: مــردم چیــزی از امــور دینشــان را بــرای 
اصالح دنیایشــان تــرک نمی کننــد مگر آنکــه خداوند آنــان را 

گرفتار امری زیانبارتر از آن خواهد کرد.
بــرکات و  دیــن، نفــس ســرکش انســان را مهــار می کنــد و 
سیاســی،  اقتصــادی،  حوزه هــای  همــه  در  را  حســناتش 
فرهنگی و... به اجتماع ارزانی می دارد. نقش دین درجوامع 
گذشته بسیار قابل تأمل و گویای این واقعیت است که هر جا 
ادیان راستین حضور داشته اند، مساوات و عدالت اجتماعی 
نیز وجود داشــته و این جوامــع، از جهل و خرافــات که زاینده 

از دیدگاه حضرت 
علی)ع( جامعه 

نادان و بی 
گاهی،  بهره از آ

جامعه ای است 
که زندگان آن 

مردگان بدبختند؛ 
یرا انسان نادان  ز

از ارزش های 
انسانی تهی 

است. نادانی، 
مرکز فساد و ظلم 

ین  بوده و بدتر
دردها و سرچشمه 

شرارت ها و 
فسادگر است
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ج و  هنگامــی کــه در یــک جامعــه ارزش هــا مســخ شــود، هــر
ج به وجــود می آیــد، صالحان اجتمــاع به انزوا رانده شــده  مر
گیر می شــود. از دیــدگاه نهج  و ناامنــی در تمامی ابعــادش فرا
البالغــه، جامعــه ای کــه ارزش هــای آن وارونــه شــود، افــراد 
آن، خــود، قربانــی رفتارهــای ضدارزشــی خویــش خواهنــد 
شــد. از این روی، امــام علــی)ع( در نامه 31 نهــج البالغه، به 
فرزند خود توصیه می کند: پســرم! خودت را معیــار و مقیاس 
قضاوت بین خود و دیگران قرار ده. پس آنچه که برای خود 
دوســت داری برای دیگران دوســت بدار، و آنچــه برای خود 

نمی پسندی برای دیگران مپسند. 
ستم مکن، همان گونه که دوست نداری به تو ستم شود، و 
احسان کن، همان طور که دوست داری به تو احسان شود. 
برای خویشــتن زشــت بدان همان را که بــرای دیگران قبیح 
می دانــی و به همــان چیز بــرای مردم راضــی باش کــه برای 

خود رضا می دهی.

     ایجاد بسترهای اقتصادی
فقر و تهیدســتی در هر جامعه ای زاینده بســیاری از معضالت 
اجتماعی بوده و جامعــه را به بیراهه می کشــد. امام علی)ع( 
می فرماید: تهیدستی، عامل وحشت عقل است. تنگدستی 
کلیــد نکبــت اســت. فقــر  اخــالق را زشــت می کنــد. نــاداری 

دشمنی و ستیز را در اجتماع پدید می آورد.
در جامعــه ای کــه اقتصــاد آن بیمار اســت، بزهکاری، فســاد 
چنیــن  و  می آیــد  پدیــد  گونــی  گونا رذیلت هــای  و  اخــالق 

جامعه ای، به ورطه کارهای زشت و زننده می افتد.

     همبستگی ملی
همبســتگی اقوام، نژادها و ملیت های مختلف یک جامعه، 
بســتر گســترش اخــالق اجتماعــی اســت، ولــی قــوم گرایی و 
کندگی و سرچشــمه اختالفات بســیار  قبیله گرایی باعــث پرا
اســت و باعــث می شــود کــه شــهروندان بــه جــای پیمــودن 

راه های سعادت و کمال، به نزاع و کشمکش بپردازند.
امام علــی)ع( در فــرازی از خطبه 72 کــه پــس از دریافت خبر 
هجوم لشکریان معاویه به شهر انبار و غارت اموال مردم ایراد 
فرمودنــد یــادآور می شــوند: به خــدا ســوگند، هرگز بــا قومی در 
میان خانه اش جنگ نشــده اســت، مگر آنکه ذلیل و مغلوب 
گشــته اند. پس شــما وظیفه خود را به یکدیگر حوالــه دادید و 
همدیگر را سســت گردانیدید تا اینکــه اموال شــما از هر طرف 

ج گردید. به غارت رفت و سرزمین های شما از تصرفتان خار
کان، از  پرســتش نژاد، قومیت و تاریخ و یا حمایت از رسوم نیا
صفات ناپســند مردم جاهلی بوده که نمی گذاشــته آنان رشد 
کــرده، بــه افق های دوردســت بنگرنــد. از ســوی دیگــر، افراد 
متعصــب، پیوســته بازیچــه اســتعمارگران واقــع می شــوند؛ 
چنان که امــام علــی)ع( در خطبــه 432 بــه این نکته اشــاره 
می فرمایــد: به تحقیــق نگریســتم و هیچ یــک از جهانیــان را 
نیافتم که نســبت به چیزی تعصب ورزد، مگر به خاطر علتی 
کــه نادانان را بفریبــد و یا به دلیلــی که در عقل های ســفیهان 
زیبا جلوه کند؛ در حالی که شما تعصب می ورزید برای چیزی 

که نه سبب شناخته شده ای دارد و نه علت دانسته ای.     

بســیاری از نابســامانی های اخالقــی اســت و نیــز از تبعیض و 
تفرقه بــه دور مانده انــد، و امروز نقــش دین در پیشــگیری از 
ناهنجاری های اجتماعی برای بســیاری از جامعه شناســان 

به اثبات رسیده است.
امــام علــی)ع( در خطبــه 234 نهــج البالغــه دو جامعــه دین 

مدار و بی دین را این گونه با یکدیگر مقایسه می کند:
پــس، از حــال فرزنــدان اســماعیل و اســحاق و اســراییل)ع( 
عبــرت گیریــد کــه چقــدر متناســب اســت حالت هــا و چقــدر 
متشــابه اســت نزدیکــی مثال هــا. در کارشــان تأمــل کنید در 
کنده بودند و کسری ها و قیصرها بر آنها  وقتی که متفرق و پرا
ارباب بودند. آنان را از سرزمین های آباد و کرانه های دجله و 
فرات و دشــت های سرســبز ربودند و به بیابان های کم آب و 
علف و محل وزیدن بادهای ســخت و تنگی معیشــت روانه 
ساختند. پس آنان را علیل و مســکین و چراننده شتران زخم 
گذاردند. پســت ترین جاها خانه شان و خشک ترین  پشت وا

بیابان ها کاشانه شان بود.
نه بــه ســوی دعــوت حقــی روی می آوردنــد تا بدان تمســک 
بجوینــد و از گمراهی برهنــد و نه در ســایه الفتــی می آرمیدند 
گردنــد. حالت هایشــان مضطــرب  تــا از عــزت آن بهره منــد 
و دست هایشــان به خالف هــم در کار و جمعیت هایشــان در 
کنده بود. در زنــده به گور  بالیی ســخت و جهالتی اســتوار پرا
کردن دختران و پرســتیدن بتان و قطع پیونــد ارحام و غارت 
یکدیگــر دســت و پــا می زدنــد. پــس بنگریــد کــه نعمت های 
خداونــد چگونه بــر آنــان فرو ریخــت هنگامــی کــه پیامبری 
برایشان برانگیخت؛ پس آنان را به اطاعت خداوند درآورد و 

با خواندن به سوی خدا آنان را مؤتلف ساخت.
چه ســان بال های نعمت و کرامتش را بر ســر آنان گســترانید 
و جویبارهای آســایش و فراوانی بر ایشــان جاری شــد و ملت 
اســالم با برکت هــای خود آنــان را الفــت بخشــید. پس صبح 
کردنــد، درحالی کــه در نعمت ها غــرق و در لــذت زندگی فراخ 
شــادمان بودنــد، امورشــان در ســایه دولــت مقتدرشــان بــه 
ســامان آمــد و حالشــان را در ســایه عــزت پیــروزی آرمیــد و 
کارهایشان استوار و رو به راه گردید و سلطنتشان تثبیت شد. 
کناف عالم شــدند،  کم جهانیان و ســلطان اطراف و ا پس حا
کارهــای کســانی را بــه دســت راندنــد که تحــت فرمــان آنان 
بودند. نه تیرشــان به ســنگ می خورد و نه سنگشــان سبک 
می شــود.  حضــرت علــی)ع( در این خطبــه تفرقه، خــواری، 
کارهــای ناشایســت را رهــاورد  بدبختــی، نادانــی و انجــام 
جامعه بی دین و اتحاد، برکت، عزت، استواری، قدرت و... 

را نتیجه دین مداری می داند.

     مسخ شدن ارزش ها
فراموش کردن ارزش ها یکی از بسترهایی است که جامعه را 
به انحطاط می کشاند، چنان که جامعه روزگار حکومت امام 
علی)ع( نیز به همین گرفتاری مبتال شــد. امام)ع( در خطبه 
32 ایــن موضوع را این گونــه توضیح می دهــد: ای مردم، در 
روزگاری کینه تــوز و پر از ناسپاســی و کفــران نعمت ها، صبح 
کرده ایم که نیکوکار، بدکار به شــمار می آید و ستمگر بر تجاوز 

و سرکشی خود می افزاید.

هنگامی که در 
یک جامعه 

ارزش ها مسخ 
شود، هرج و مرج 
به وجود می آید، 
صالحان اجتماع 

به انزوا رانده شده 
و ناامنی در تمامی 

گیر  ابعادش فرا
می شود. از دیدگاه 

نهج البالغه، 
جامعه ای که 
ارزش های آن 

وارونه شود، 
افراد آن، خود، 

قربانی رفتارهای 
ضدارزشی 

یش خواهند  خو
شد
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نخســین شــرط اتصاف به اخــالق اداری، امانتداری اســت. 
در ســخنان گرانقدر امیر مومنان علی)ع( چنین آمده اســت: 

»رأس امانتداری، مسلمانی است.«

     خدمتگزاری
فلســفه وجودی نظــام اداری، خدمتگزاری به مردم اســت و 
همه کارگزاران و کارکنان در تمام مراتــب، خادمان مردمند. 
ح اســت و  این امــر به عنــوان یک اصــل در نظــام اداری مطر
مــادام کــه چنین احساســی وجــود داشــته باشــد، کارگــزاران 
وکارکنان نظام اداری با مــردم رفتار مالکانــه و فرمانفرمایانه 
نخواهنــد داشــت، بلکــه جایــگاه و موقعیــت خــود را نعمتی 
می دانند که وســیله خدمت به مردم اســت. امام علی)ع( در 
حکمتی خطاب به جابرابــن عبدهلل انصــاری چنین فرموده 
اســت: »ای جابر، آنکه نعمت خدا بر او بســیار بود، نیاز مردم 
به او بســیار باشــد. پس هر کــه در آن نعمت ها بــرای خدا کار 
کنــد خــدا آن را بــرای وی پایدارکنــد و آن کــه آن را چنــان که 
واجــب اســت بــه مصــرف نرســاند نعمــت او را ببرد و نیســت 

گرداند.«
هــر چــه در انجــام دادن امــور، روحیــه خدمتگــزاری کامل تر 
کار وکارگــزار بیشــتر اســت و امیرمومنــان)ع(  باشــد، ارزش 
کــرد. آن  کــه بایــد در ایــن جهــت حرکــت  ســفارش می کنــد 
حضرت فرمــوده اســت: »روا ســاختن حاجــت جز با ســه چیز 
راســت نیاید: خرد شــمردن آن تا بزرگ نماید، پوشیدن آن تا 

آشکار گردد و شتاب کردن در آن تا گوارا شود.«

     مسئولیت پذیری
بــه  اســت  مبنایــی  اصلــی  اداری،  اخــالق  در  مســئولیت 
گونه ای کــه هر نــوع بی مســئولیتی بــه مفهوم بیرون شــدن 
کجی هــا و ناراستی هاســت. بــه  گلــم نهــادن در  از مســیر و 
بیــان امیرالمومنــان علــی)ع(: »دشــمن ترین مــردم در نــزد 
گــذارد، و او پای  خدا، بنده ای اســت کــه خــدا او را به خــود وا
گــر به کار  از راه درســت بیــرون نهد و بــی راهنما گام بــردارد، ا
گر بــه کار آخرتی اش  دنیایی اش خواننــد، بــه کار پــردازد، و ا
خوانند، سستی و کاهلی نماید، گویی آنچه برای آن کار کند 
بر او بایسته است، و آنچه در آن سســتی و کاهلی ورزد، از او نا 
خواسته.« کمال آدمی، به کمال مســئولیت پذیری اوست. 
هرچه کسی در مسئولیت پذیری سستی ورزد، تباهی کارش 
بیشتر خواهد بود، و هر چه کسی مسئولیت پذیری بیشتری 
داشته باشد، به کمال بیشــتری از نظر اخالق فردی و اخالق 
دســت می بایــد. امــام علــی)ع( حیطــه مســئولیت پذیــری 
کارکنــان  کارگــزاران و  گســترده تعییــن نمــوده و از  را بســیار 
خود خواســته اســت که نســبت به کلیــه کارهــا و اقدامات، و 
نیــز روابط و مناســبات خود مســئولیت پذیــر باشــند. »از خدا 
بترســید در حق بندگانش و شــهرهایش، زیرا شــما مســئولید 

حتی در برابر سرزمین ها و چارپایان.«
اصل مســئولیت پذیری می آموزد که هر کس در هر مرتبه ای 
کــه باشــد، نســبت بــه تمــام امــور و کارهــای خــود مســئول و 
پاسخگوست. هیچ کارگزاری نمی تواند هرگونه که خواست 
با مــردم رفتار نمایــد و خود را نیز پاســخگو نداند. بــر این مبنا 

     امانتداری
تلقــی امانتدارانــه از کار و مســئولیت و انجــام دادن امور با رویکــرد امانتــداری، اصلی 
گر انسان کار و مســئولیت را امانت بداند، بی گمان حرمت آن را پاس  اساسی در اخالق است. ا
می دارد و تالش می کند کــه به خوبی آن را پیش ببرد و بالنده ســازد. امام علــی)ع( ازکارگزاران 
وکارکنــان نظــام اداری خود می خواســت که کار و مســئولیت را امانــت بدانند و در مناســبات و 
روابط خــود امانتــداری نماینــد، چنانکه خطاب به اشــعث بــن قیــس، اســتاندار آذربایجان، 
نوشــت: »همانا کاری که به عهده توست، بلکه امانتی اســت بر گردنت.« بر این مبنا هر کس 
در هر مرتبــه اداری امانتدار مردم اســت و بایــد از امــوال و امکانت وحقوق و حــدود و حیثیت و 
شــرافت آنان پاســداری کند. در منظر امیرمنان علــی)ع( بزرگ ترین خیانــت، خیانت به امت 
و تعدی بــه امانت اســت. در آموزش هــای امام علــی)ع( امانت واالتریــن چیز اســت. از این رو 

فلسـفه تشـکیل دولت از سـوی مردم، سـامان دادن به امور، اجرای قوانین 
الهی و نظارت بر اجرای درست عدالت در جامعه است. بنابراین کارگزاران 
نظـام اسـامی بـرای اینکـه بتواننـد وظایـف خـود را بـه خوبی انجـام دهند 
بایـد ارزش هـای اسـامی و نیـز اصـول مدیریـت را رعایـت بنماینـد تـا از ایـن رهگـذر 
موفـق شـوند بـه بهتریـن شـیوه بـه اداره کشـور بپردازنـد. در مقالـه زیـر بـه مصادیـق 

اخـاق اداری از دیـدگاه امیرالمومنیـن اشـاره شـده اسـت.  

در برآوردن
حاجت های مردم

شکیبا باشید

اخالق اداری از دیدگاه امام علی)ع(

جواد کیانی
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اخالق علوی

و مــردم را افــرادی منضبــط و قانونــی تربیــت کند ولــو اینکه 
عدالت و مســاوات را رعایت کند. عالقه  اســت که مــردم را به 
پیروی و اطاعت می کشــاند. قرآن به پیغمبر خطاب می کند 
که  ای پیغمبــر، نیــروی بزرگی را بــرای نفــوذ در مــردم و اداره 
اجتماع در دســت داری: »به موجب لطــف و رحمت الهی، بر 
گر تندخوی ســخت دل بــودی از  ایشــان نرم دل شــدی که ا
کنده می گشــتند. پس از آنان درگذر و برایشــان  پیرامونت پرا

آمرزش بخواه و در کار با آنان مشورت کن.«
کــرم )ص( را عالقه و  در اینجــا علت گرایش مردم بــه پیامبر ا
کرم )ص( نســبت به مــردم مبذول  مهری دانســته که نبــی ا
می داشــت. بــاز دســتور می دهــد کــه ببخششــان و برایشــان 
اســتغفار کن و با آنان مشــورت کن. اینها همــه از آثار محبت 
و دوســتی اســت، هم چنان که رفــق و حلم و تحمــل همه از 

شئون محبت و احسانند.

     بردباری
کــه در هــر مرتبــه ای از مراتــب نظــام اداری قــرار  کــس  هــر 
می گیــرد باید بــا بردبــاری تمــام امــور را پیــش ببــرد و در برابر 
کم حوصلگــی نداشــته  خواســت مــردم و احتیاجــات آنــان 
باشــد و با تحمل فــراوان خدمتگــزاری نماید. امــام علی)ع( 
کارگــزاران  در دســتورالعمل های حکومتــی و اداری خــود، 
و کارکنــان را بــه چنیــن بردبــاری ای فراخوانــده اســت: »در 

برآوردن حاجت های مردم شکیبایی ورزید.«
امیر مومنان بردباری را در رأس ارزش ها معرفی کرده اســت، 
چنانکه وقتــی او را از خیر پرســیدند، فرمود: »خیر آن نیســت 
که مال و فرزندت بسیار شــود، بلکه خیر آن است که دانشت 
فراوان گردد و بردباری ات بزرگ مقدار شــود.« بنابراین یک 
نظــام اداری ارزشــمند، نظامــی اســت کــه بــر اعمــال و رفتــار 

کم باشد. کارگزاران و کارکنانش بردباری حا

     دادورزی
در  اداری  مناســبات  و  روابــط  در  انصــاف  و  عــدل  رعایــت 
خدمتگزاری مردم، اصلی اســت که بدون آن، نظــام اداری از 
صورت لسانی بیرون می رود و هر فساد و تباهی گریبانگیر آن 
کمیت عدالت در نظام اداری و پاس داشتن داد  می شــود. حا
و حفظ حقوق دیگران همانند حقوق خــود، و در مقام داوری 
حقوق طرفین را یکســان و برابر رعایت کردن و برای دیگران 
حقوقی برابر خــود قائل شــدن مهمترین قاعده ای اســت که 
حافظ ســالمت و قوت نظلم اداری و مایه پیوند دل هاســت. 
رابطــه  اداری رعایــت شــود،  گــر همیــن قاعــده در نظــام  ا
کارگزاران و کارکنان با مردم درســت ســامان می یابــد و عدل و 
احســان جلوه پیــدا می کنــد. امیرمومنــان)ع( دربــاره فرموده 
خدای متعال »همانــا خداوند به انصاف و نیکــوکاری فرمان 
می دهــد.« گفته اســت: »عدل، انصــاف و احســان، نیکویی 
کردن است.« خداوند به نیکویی کردن و انصاف فرمان داده 
است و این فرمان شــمول دارد و نظام اداری، نظامی اخالقی 
است که تمام روابط و مناسبات آن بر اساس دادورزی باشد، 
بر این مبناســت کــه امام علــی)ع( کارگــزاران دســتگاه اداری 

خود را پیوسته به دادورزی فراخوانده است.     

کســی حق کمترین اهانت و بــی احترامی بــه مــردم را ندارد. 
افراد حتی نســبت به نوع نگاه و بیان و رفتار خود مســئولند. 
امــام علــی)ع( یــادآور شــده اســت: »چیــزی را کــه نمی دانــی 
نگو، حتی بســیاری از چیزهایــی را که می دانی بــر زبان نیاور 
زیرا خــدا بر اعضای تــو احکامی واجب کرده اســت کــه در روز 

رستاخیز بدان اعضا بر تو حجت خواهد آورد.«

     انضباط کاری
انضباط کاری یعنی سامان پذیری، آراستگی، نظم و ترتیب 
و پرهیــز از هــر گونــه سســتی و بی ســامانی در کار. این امــور از 
عمده تریــن آداب اخــالق اداری و هیــچ ســازمان و نظامــی 
بدون رعایــت این امــور راه بــه جایــی نخواهد بــرد. بهترین 
ســازمان ها و نظام هــا بــا زیرپا گذاشــته شــدن اصــل انضباط 
کاری توفیقی کســب نخواهــد کرد و جــز اتالف نیــرو بهره ای 
نمی برد. امام علی)ع( فرموده اســت: »کار هــر روز را در همان 

روز انجام ده، زیرا هر روز کاری مخصوص به خود دارد.«

     پیگیری
امور اداری و پیشــبرد اهداف ســازمانی جز بــا پیگیری جدی 
کارهــا تحقــق نمی یابــد و هــر کاری نیازمنــد پیگیــری جدی 
و تالش اساســی اســت تــا بــه نتیجــه مطلــوب برســد و بدون 
کاری بــه درســتی  کارهــا هیــچ  وجــود روحیــه پیگیــری در 
صــورت نمی پذیــرد. امیــر المومنــان علــی)ع( در فرمان هــا 
کارگــزاران و  و دســتور العمل های حکومتــی و اداری خــود، 
کارکنانش را به پیگیری امور سفارش نموده و از آنان خواسته 
اســت که در خدمتگزاری مردمــان پیگیرانه عمــل کنند. آن 
حضــرت در دســتورالعملی چنین فرموده اســت: »کســی را در 
کرده  خواســته اش به خشــم نیاوریــد و حاجــت کســی را روا نا
کســی را از آنچــه مطلــوب اوســت بــاز نداریــد.«  نگذاریــد و 
نظام اداری نباید به گونه ای باشــدکه مردم ســر درگم شــوند 
وکارشــان معطل گــردد و بــه ســرگردانی گرفتــار آینــد. حبس 
کردن امور و متوقف ســاختن کارهــا از بزرگترین آفــات اداری 

است که جز با روحیه پیگیری جدی رفع نمی گردد.

     مهرورزی
انجــام دادن کارهــا و خدمتگزاری از ســر مهــرورزی واالترین 
گــر انجــام دادن امور  هنــر در اخــالق اداری اســت. چنانچــه ا
با مهــرورزی توام شــود، صورتی زیبــا و کاماًل انســانی می یابد 
و موجــب پیونــد جان هــا و الفــت قلب هــا می گــردد و در رفتار 
و مناســبات اداری، انقالبــی معنــوی بــه وجــود مــی آورد. 
اســت:  فرمــوده  واال  حکمتــی  در  علــی)ع(  امیرمومنــان 
»دل های آدمیان رمنده اســت، پس هر که بــا آن الفت برقرار 

سازد، روی بدو نهد.«
نیــروی محبــت از نظــر اجتماعــی، نیــروی عظیــم و موثری 
اســت و بهتریــن اجتمــاع آن اجتماعــی اســت کــه بــا نیــروی 
محبت اداره شود. محبت زعیم و زمامدار به مردم و محبت 
و ارادت مــردم به زعیم و زمامــدار، عامل بزرگی بــرای ثبات و 
ادامه حیــات حکومت اســت. تا عامــل محبت نباشــد، رهبر 
نمی تواند یا بســیار دشــوار اســت که اجتماعــی را رهبری کند 

امیر مومنان 
بردباری را در 

رأس ارزش ها 
معرفی کرده است، 
چنانکه وقتی او را 

از خیر پرسیدند، 
فرمود: »خیر آن 
نیست که مال 

و فرزندت بسیار 
شود، بلکه خیر آن 
است که دانشت 

فراوان گردد و 
بردباری ات بزرگ 

مقدار شود.« 
بنابراین یک نظام 

اداری ارزشمند، 
نظامی است 

که بر اعمال و 
کارگزاران و  رفتار 

کارکنانش بردباری 
کم باشد حا
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در تعریــف دوم کــه در عصــر جدید ارائه شــده، اخــالق همان 
رفتارهایی اســت که انســان بایــد آنها را داشــته باشــد. اما در 
نهج البالغــه تعریف اخالق فراتــر از این اســت؛ درنهج البالغه 
اخــالق شــامل شــش بخــش اســت: بینش هــا، ارزش هــا، 
نــگاه  از  گویش هــا.  و  کنش هــا  روش هــا،  گرایش هــا، 
نهج البالغــه در یک زیســت اخالقی، انســان باید همــه موارد 

فوق را اصالح  کند.

     جایگاه اخالق
گــر  در خطبــه 192 نهج البالغــه، امام علــی)ع( می فرمایــد ا
قرار باشــد ما در زندگی به چیــزی تعصب بورزیم و ایســتادگی 
کنیــم و از آن عبور نکنیــم، آن اخالق اســت: »َفــإن کاَن ال ُبّدَ 
ُبکــم ِلَمکارِم اْلِخصــاِل و َمحاِمِد  ِمَن الَعَصِبیــه.. َفلیُکن تعّصُ

الفعاِل و َمحاِسِن الموِر.« 
کــه امیرمؤمنــان)ع( اخــالق را فقــط  نکتــه زیبــا اینجاســت 
خصلت نمی داند. فقط رفتار هم نمی داند. خصلت هســت، 
رفتار هســت، فراتر از این هم هســت. همان طور که در ادامه 
خواهیــم دید کــه ایشــان میــدان اخــالق را خیلی وســیع و در 

تمام امور زندگی می بیند.
ُبیوتــاِت  ِمــن  َجــداُء  اْلّنُ و  الُمَجــداِء  فیهــا  تفاَضَلــت  »اّلتــی 
الَعــَرِب و یعاســیِب الَقباِئِل.« این ســه چیز مواردی اســت که 
انســان های بزرگوار و شایسته در آن از هم ســبقت می گیرند؛ 
گر قــرار باشــد مــا باهــم مســابقه ای بدهیــم در اخالق  یعنــی ا
اســت. جامعه ای ســالم اســت که باارزش ترین مســابقه اش 
در اخــالق باشــد. بهتریــن مســابقه انســانی در »ِباالخــالق 
»وااَلحــالِم  پســندیده.  اخــالق  یعنــی  اســت؛  غیبــه..«  الّرَ
الَجلیَلــه..«  »وااَلخطــاِر  بــزرگ.  خردهــای  الَعظیمــه..« 
مقام هــای واال. »و اآلثــار الَمحمــوده..« نشــانه های نیکــو. 
مشــاهده می شــود کــه نــوع نــگاه امــام)ع( بــه اخــالق نــگاه 

وسیعی است.
 

     الگوی زیست اخالقی
بوْا ِلِخالِل الَحمــِد ِمَن...« در  بعد ایشــان می فرمایند: » َفَتَعّصَ
خصلت های نیکو تعصــب بورزید. خصلت هــای نیکو مانند 
چــه؟ چنــد مثــال ایشــان می زنــد. در ایــن مثال هــا هــم نگاه 
امیرمؤمنان)ع( به اخالق روشن می شود، هم جایگاه اخالق، 
هم اهمیت آن و هم مفهوم شناسی اخالق. می فرمایند بروید 
در اینهــا تعصب بورزیــد، در اینها مســابقه دهید و رشــد کنید: 
»ِمَن الِحفِظ ِلْلِجوار«  از جمله موارد اخالقی ای که باید کســب 
کنید، پاس داشتن حق همســایگان، شــهروندان و امثال آن 
اســت. زیبایی مطلــب در این اســت کــه اخالق با پاسداشــت 
حقــوق بایــد شــکل بگیــرد. شــاید مهم تریــن مســأله اخــالق 
مــاِم« و به 

َ
هم همین پاسداشــت حقوق باشــد. »و الَوفــاِء بالّذ

پیمان ها وفا کردن. »و الّطاعه.. ِللِبّر« و نیکی را فرمان بردن، 
یعنی زیر بار غیر نیکی نرفتن، یعنی هرچه به ما فشار بیاورند و 
دستور دهند، به  غیر نیکی تن ندهیم. مهم نیست چه کسی 
فرمان می دهد یا از کجا انســان در تنگنا مانده است، به جرم 

و تعدی تن ندهد.
»و الَمعصیه.. ِللِکبر« نافرمانی نســبت بــه تکبر و خودکامگی 

ایستادگی ݣݣݣروی ݣݣݣݣمرزهای ݣݣݣݣاخالقی
آشنایی با نکات اخالقی نهج البالغه

مصطفی دلشاد تهرانی

زیســت اخالقی، یکی از نیازهای جدی انســان امروزی اســت که هر جامعه به تناسب 
کم بر آن تالش کرده تا الگوی مناسبی برای آن ارائه کند. در جوامع اسالمی  فرهنگ حا
دو منبع قرآن و عترت، بهتر از هر دستورالعمل دیگری می تواند الگوی مناسب این نوع زیستن 
را ارائــه کنــد. ویژگی هــای اخالقی یک انســان مســلمان را می تــوان در جای جــای نهج البالغه 
مشاهده کرد. در این بحث که توسط دکتر دلشاد در کالس های اخالق علوی کانون فرهنگ و 
اندیشه بیان شــده، قواعد مدل زیســت اخالقی با مروری بر نهج البالغه اســتخراج شده است. 

کم است. این قواعد بر حوزه های مختلف زندگی فردی، اجتماعی و سیاسی حا
دو نوع مفهوم شناســی معروف دربــاره مفهوم اخــالق وجــود دارد: اول، تعریفی کــه قدما ارائه 
داده اند و بــر اســاس آن، اخــالق، ویژگــی و خصلت های درونی ای اســت که انســان آنهــا را به 
راحتی و بدون تکلف انجام می دهد. و شــامل دو جزء اســت: فضایل و رذایــل. با این تعریف، 

ک شدن از رذایل و متصف شدن به فضایل. اخالق یعنی پا
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اخالق علوی

     معیار ارزش عمل
نــگاه  از  چیســت.  بــه  عمــل  هــر  ارزش  ببینیــم  حــال 
امیرمؤمنــان)ع( ارزش یــک عمل بــه اخالقی بودنش اســت 
 عمــٌل مَع 

ُ
نــه زیــادی آن. در حکمــت 95 می بینیــم »ال یِقــّل

قوی« هیــچ عملی با پــرواداری کم محســوب نمی شــود.  الّتَ
ل؟« و چگونه کم به حســاب آید چیزی   مــا یَتقّبَ

ُ
»و َکیَف یِقّل

که نزد خــدا پذیرفته می شــود؟ عمل اخالقــی در عالم خواهد 
کــه طبق قوانین عالم اســت. اما عمــل غیر اخالقی  ماند؛ چرا
مخالف قوانیــن عالم اســت. رشــد نمی کند. بالنده نیســت. 

ُج َنباته بإذِن رّبِه« قرآن می گوید: »و البلُد الطیب یخُر
 

     الگوهایی برای اخالق
ما باید یــک الگــوی اخالقــی را پیش روی خــود قــرار دهیم و 
رفتار و قواعد زندگی را از آن اســتخراج کنیم. امیرمؤمنان)ع( 
کرم)ص( را معرفی  در بحث الگوی زیســت اخالقی، پیامبر ا
می کنــد و در امتــداد پیامبر)ص( خــودش را: » ولقــد کاَن فی 
طیِب 

َ
ّسَ ِبنبیــَک ال

َ
ســوه..... َفَتأ

ُ
رســول اهلل کاٍف لَک فی ال

َحّبَ 
َ
ی و أ ــی و عزاًء لمن َتَعــّزَ ســَوه.. ِلَمن تأّسَ

ُ
طَهر َفإّنَ ِفیِه أ

َ
ال

َثِرِه.«
َ
ی ِبنبیِه َو اْلُمْقَتّصُ ِل ّسِ

َ
الِعباِد إَلی اهلل اْلُمَتأ

کافــی هســت.  بی گمــان در پیامبر      خــدا بــرای شــما الگــوی 
کیزه ات تأســی کــن که بدون شــک او  ک پا پس به پیامبــر پا
نمونه ای اســت نیکو بــرای کســی که به دنبــال الگو باشــد و 
انتســابی اســت عالی بــرای کســی که بــه او منتســب شــود و 
محبوب تریــن نزِد خدا کســی اســت کــه پیامبــرش را پیروی 

کند و پا جای پای او بگذارد.
در خطبــه 192 امیرمؤمنــان)ع( نکتــه ای را دربــاره اخــالق 
کــرم)ص( بیــان می کنــد: به محــض اینکــه پیامبر از  پیامبرا
شــیر گرفته شــد، خداوند به بزرگ ترین فرشته اش مسؤولیت 
داد کرامت هــای اخالقی و همــه نیکویی های اخــالق جهان 
را شــب و روز بــه وی آمــوزش  دهــد. و مــن مثــل ســایه پیامبــر 
)ص( را دنبال کردم، مانند بچه شــتری که مادرش را دنبال 
می کند. هــر روز پرچمی از اخالق خود را برای من می افراشــت 
و مــرا امــر می کــرد کــه از او پیــروی  کنــم. می توانیم اســتنباط 
کنیم که الگوی مناســب پیامبــر)ص( و اوصیای او هســتند. 
امیرمؤمنان در خطبه 87 هم این گونه خودش را به ما معرفی 
می کند: »و ألَبسُتُکُم العافیه.. ِمْن َعدلی و َفَرشُتکُم الَمعروَف 
ِمــن َقْولــی و ِفعلــی و أَریُتکــْم َکراِئــَم الخــالِق ِمــن َنْفســی.« از 
عدالت خــود، لباس عافیت بر تن شــما پوشــانیدم. و توســط 
گفتار و رفتــارم نیکی را بــرای شــما گســترانیدم و کرامت های 

اخالقی در زندگی را از جانب خودم نشانتان دادم.
اســت.  هــم  کنــار  در  عمــل  و  ســخن  اخــالق،  در  پــس 
امیرمؤمنــان)ع( می خواهد بگوید مدلی که مــن پیاده کردم 
یک مــدل کامال اخالقــی اســت. یعنــی حکومت تابــع اخالق 
شــده؛ اقتصاد تابع اخــالق شــده. همه چیز تابع اخالق شــده 
گر چنین  است. در این  صورت، زندگی فرد انسانی می شود. ا
اتفاقی نیفتــد، به نظر نمی رســد چیزی اصالح شــود. آنچه از 
ظلم و ســتم می بینیم، به دلیل فقدان اخالق اســت یا اینکه 
اخالق تابع چیزهای دیگری شده اســت؛ تابع سیاست شده 

است، اخالق تابع اقتصاد شده است.     

کــه ایــن از مســائل محــوری در نهج البالغــه اســت. »و الخذ 
بالفضــل« و به فضیلت آراســته بودن. آنهایی که در گذشــته 
اخــالق را تعریف کرده انــد تنها به ایــن مــورد پرداخته اند. »و 
الکّفِ عن الَبْغی« ســتمگری را پس  زدن. از خود و از دیگران. 

تن به ستم ندهد و ستمگری نکند. از ستم بازایستد.
»َو اإِلْعظاِم ِللَقتل« بزرگ شــمردن قتل. ایــن مورد مانند یک 
گر خون  خط قرمز می ماند و هیچ کس نباید به سمتش برود. ا
یک بی گنــاه ریخته شــود، گویی خــون همه جامعــه ریخته 
شده است. امیرمؤمنان)ع( در نامه 53 می فرمایند: خداوند 
نســبت به هیــچ چیــز این گونــه خشــم نمی گیــرد. هیــچ چیز 
ک نمی برد.  مثل آن، دولت ها و حکومت ها را به ســمت هــال
»و االنصــاِف ِللَخْلــِق« و داد مردمــان را دادن. بــا انصــاف 

رفتارکردن.
»و الَکظــِم ِللَغیــِظ« و خشــم را فــرو خــوردن. جامعــه ای کــه 
دل هــای مردمــان آن پــر از کینــه و دشــمنی و خشــم نســبت 
الَفســاِد  اْجِتنــاِب  »و  نیســت.  اخالقــی  اســت،  به یکدیگــر 
زمیــن.  روی  کــردن  تباهــی  از  اجتنــاب  و  الرِض«  فــی 
امیرمؤمنــان)ع( نمی خواهــد محورهــای اخــالق را بــه ایــن 
مــوارد حصــر کنــد. بلکــه تعــدادی از مهم تریــن آنهــا را بیــان 

می کند تا جهت گیری مشخص شود.
 

     اهمیت اخالق
نــگاه امــام)ع( چگونــه اســت؟ در  امــا اهمیــت اخــالق در 
خطبه 113 جمله ای از ایشــان وارد شــده اســت کــه »ال قرین 
َکُحســِن الُخلِق.« در خطبه 176 عبارتی هســت کــه امام)ع( 
کم و َتهزیِع  می فرمایند نسبت به اخالق حساس باشــید: »ایا
گر اخالق زیرپا  الخالق و َتصریَفها« به نظر این طور می آید که ا
گذاشــته شــود هیچ چیــز ســالم نمی ماند، نــه اعتقــادات، نه 

زندگی، نه سیاست، نه اجتماع و نه هیچ ارزش دیگر.
کرُم الحســِب ُحســُن  ایشــان در حکمت 38 می فرمایند: »و أ
الُخلــِق«. حســب بــه معنای شــرافت قابل محاســبه اســت. 
نیکوســت.  اخــالق  محاســبه،  قابــل  شــرافت  گرامی تریــن 
آنچــه اعتبــار دارد اخــالق اســت. انســان ها بــر اســاس آن 
کرَمُکــم عنــَد اهلل أتقیُکــم« قــرآن  به حســاب می آیند. »إّنَ أ
همه ارزش ها را به  تقوی )پروا داری( داده اســت. در کلمات 
قی رئیُس االخالق« پروا داری  امیرمؤمنان)ع( هست که: »الّتُ
رئیس اخالق اســت. نگاه کنیــد جامعه چقدر پروادار اســت. 
ک  چقــدر حریــم نگــه مــی دارد رعایــت حقــوق می کنــد. مــال

جامعه سالم همین است.
در حکمــت 229 حضرت بیــان می دارند کــه »َکَفــی بالَقناَعه 
کافــی اســت. »و ِبُحســِن  ُملــکًا« قناعــت بــرای دولتمنــدی 
الُخُلــِق َنعیمًا« کســی که اخــالق دارد همــه نعمت هــا را دارد. 
کــم باشــد در پرتــوی او می توان  گر در جامعــه ای اخــالق حا ا
به  همه  جــا  رســید. در خطبــه 28 می خوانیــم »إّنَ أخــَوَف ما 
بــاِع الَهَوی و طــوِل الَمل« مــن از دو  أخــاَف عَلیُکم إثَنتــان: إّتِ
چیز بــر شــما می ترســم: پیــروی از هــوا و آرزوی دراز. هر دوی 
ح نهج البالغــه  اینهــا از جنــس بی اخالقــی هســتند. در شــر
ابن ابی الحدید، از امیرمؤمنان)ع( آمده اســت: »َعدُم الَدِب 

« فقدان ادب )اخالق( علت همه شرور است. سَبُب کّلِ شّرٍ

 از نگاه 
امیرمؤمنان)ع( 
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     تقوای الهی
تقوا، که در نگاه امــام)ع( عبارت اســت از: »نیرویی معنوی 
و روحــی که بر اثــر ممارســت و تمرین پدیــد می آید و بــه نوبه 
خود آثار و لوزام و نتایجی دارد کــه از آن جمله، پرهیز از گناه 
و سهل و آســان شــدن آن اســت.« تقوا با ارزش ترین سرمایه 
و امتیــاز فــرد و جامعــه اســالمی اســت کــه در ســایه آن تمــام 

مشکالت و مفاسد حّل خواهد گشت.
سرآغاز تمام بدی ها و مشکالت و مفاسد فردی و اجتماعی، 
زمانی اســت که این ســرمایه گران مایه در جامعه و افراد آن 
کم رنگ شــده و یا رخت بربندد. امام می فرماینــد: »... تقوا 
پیشــه کنید که رشــته ای اســت اســتوار، دســتگیره ای است 

محکم و قّله آن پناهگاهی است مطمئن.«
و نیــز می فرمایند: »ای بندگان خدا! بدانیــد که تقوا قلعه ای 
محکم و نیرومند اســت، اما بدکاری و گناه، حصاری اســت 
سســت و بی دفاع کــه اهلــش را از بدی بــاز نمی دارد و کســی 
گاه باشــید!  که به آن پناهنده شــود، نگه داریش نمی کند. آ
با تقوا می توان زهر گناهان را از بین بــرد و با یقین به برترین 

درجه مقصود رسید.«
 

     عبادت خدا
باالتریــن امتیــاز و گرانمایــه تریــن ســرمایه و مطمئن تریــن 
پناهــگاه در مقابــل مفاســد و گناهــان »تقــوا« اســت و آن نیز 
در ســایه عبادت خدا حاصــل می گردد. عبــادت که حقیقت 
آن ذکر و یاد خدا و چشم پوشــی از غیر اوســت تا به آن اندازه 
ارزشــمند اســت کــه خداونــد هــدف از خلقت جــن و انــس را 

عبادت آنان معرفی نموده است.
کلمــات و خطبه هــای امیرالمؤمنیــن علــی)ع( ماالمــال از 
ســفارش بــه عبــادت خــدا و بیــان اهمّیــت ذکــر آثــار و نتایج 

اعمال عبادی می باشد.
 امــام)ع( همــواره یارانــش را بــه »نمــاز« ســفارش می نمــود: 
»نماز را بــه خوبی مراعــات کنیــد و محافظــت آن را بر عهده 
گیریــد. زیاد بــه آن توجــه کنید و فــراوان نمــاز بخوانیــد و به 
وســیله آن به خدا تقرب جوییــد؛ زیرا نماز به عنــوان فریضه 
واجــب در اوقــات مختلف شــبانه روز بــه مؤمنان مقرر شــده 
اســت. مگر به پاســخ دوزخیــان در برابر این پرســش که چه 
خ کشــانیده اســت؟ گــوش فــرا نداده اید  چیز شــما را بــه دوز
کــه می گوینــد: مــا از نمازگــزاران نبودیــم.... نمــاز گناهان را 
همچــون برگ هــای پاییــزی می ریــزد و غــل و زنجیرهــای 

معاصی را از گردن ها می گشاید... .«
داری هــا،  زنــده  ترســیم شــب  بــا  علــی)ع(  امیرالمؤمنیــن 
خوف و خشــیت ها، شــوق و لذت ها، ســوز و گدازها و تالوت 
قرآن های عبــادت کنندگان واقعــی و عنایت های غیبی که 
در پرتو عبــادت و مراقبه و جهاد نفس نصیبشــان می گردد و 
با ذکر لذت هــای واقعی و بی نظیری که در ســایه عبادت به 
آنان دســت می دهد، یــاران خود را بــه عبادت خدا تشــویق 
می نمــود و می فرمــود: »)پرهیــزگاران( در شــب همــواره بر پا 
ایســتاده اند، قرآن را شــمرده و با تدبر تــالوت می کنند، با آن 
جان خویش را محزون می ســازند و داروی درد خــود را از آن 

رستگاری در پناه تقوا
اصالحات اخالقی امیرالمومنین)ع( چه بود؟

محمد حسن عبداللهی

 امیرالمؤمنین علی)ع( در طول دوران حکومت، در ضمن کلمات و خطبه های خود 
که ماالمال از مســائل اخالقی و مطالب بلند عرفانی و ســفارش به تقوای الهی است، 
توده های مردم را به سوی رشد و تعالی ترغیب می نمود. حجم گسترده این گونه مطالب در 
کلمات آن حضرت نشانگر اصرار و توجه خاص امام)ع( به مسائل اخالقی و رشد معنویات در 
جامعه است. مجموعه خطبه ها و کلمات آن حضرت، نه تنها برای مردمان دوران حکومت 
علــوی، بلکه بــرای تمامی نســل های خداجوی بشــری، بهترین منشــور »انســان ســازی« و 
»عرفــان و حماســه« اســت.در اینجا بــا نگاهی کوتــاه و گــذرا جلوه هایــی از مســائل معنوی و 

اخالقی این مجموعه را بیان می نماییم.
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اخالق علوی

ک می کند، آنــگاه که به حــد اعال برســد و بــه آرزوی دنیا  هــال
پرســتان جامه عمــل بپوشــاند و از آن راضی گردنــد، بیش از 
آن چه در قرآن ذکر شــده، نخواهد بود کــه؛ زندگی همچون 
آبــی می ماند کــه از آســمان فــرو می فرســتیم و به وســیله آن 
گیاهان فراوان و ســر به هــم داده و درهم پیچیــده به وجود 
می آید. چیزی نمی گذرد که خشــک می شــوند و بادها آنها را 

کنده می سازند و خداوند بر همه چیز قادر است.« پرا
 

     یاد مرگ
یــاد مــرگ در نــگاه شــخص موحــد حرکــت زا و نیــرو آفریــن 
دائمــی  و  فــراوان  تذکرهــای  و  ســفارش ها  می باشــد. 
امیرالمؤمنیــن)ع( در مــورد یــاد مــرگ و روز قیامــت از همیــن 
گاه باشید! که فاصله نگاه های مرگ به شما کوتاه  روست: »آ
و نزدیک است. و گویا مرگ چنگال هایش را در جان شما فرو 
برده، کردارهای بد، مشــکالت زندگی و کژی ها و ناروایی ها 
)شــما را غافلگیــر ســاخته مــرگ را از شــما پنهان داشــته اند(، 
بنابراین عالئق و وابســتگی های دنیا را از خویش کم کنید و 

کمر خویش را با توشه تقوا محکم ببندید.«
امام)ع( در کالمی دیگر می فرمایند: »... مرگ، از بین برنده 
لذات شماســت و مکدر کننده تمایــالت و فاصله افکن میان 
شــما و اهدافتان، دیدار کننده ای اســت دوســت نداشــتنی! 
پس با جّدیت و کوشــش )به انجام اعمال نیــک( بپردازید، 
برای این ســفر مهیا و آماده شوید و زاد و توشــه از این منزل، 
فراوان برگیرید؛ دنیا شما را مغرور نسازد... از زرق و برق دنیا 

بر حذر باشید که غدار است و مکار... .«
 

     سفارش به توبه
توبــه نقــش تربیتــی بســیاری در جامعــه اســالمی دارد و راه 
اصالح افراد و جامعه را هموار می ســازد و همیشه مورد توجه 

مصلحان واقعی بوده است. 
امیرالمؤمنیــن علــی)ع( در ایــن بــاره خطــاب به یــاران خود 
می فرماینــد: »حال کــه در متن زندگــی و حیات هســتید، به 
عمل بپردازید، پرونده ها باز؛ بســاط توبه گســترده، فراریان 
از اطاعــت خــدا بــه ســوی آن خوانــده می شــوند، بــدکاران 
ک شــدن دارند، پیش از آنکــه چراغ عمل  امید بازگشــت و پا
خاموش گردد، مهلت قطع شــود، اجل پایان گیرد و در توبه 
بسته شــود و فرشــتگان به آســمان روند )ســخت بکوشید و 

فرصت را غنیمت بشمرید(.«
امــام)ع( در کالمــی دیگــر می فرماینــد: »تعجــب می کنــم از 

کسی که نومید می شود، در حالی که استغفار با اوست.« 
امام باقــر)ع( از جدش امیرالمؤمنیــن)ع( چنین نقل می کند 
که فرمود: »در روی زمین دو امان و وســیله نجــات از عذاب 
الهی بود که یکی از آن ها برداشــته شد. دومی را دریابید و به 
آن چنگ زنید. اما امانی که برداشــته شد، رسول خدا )ص( 
بود  و امانــی که باقی مانده، اســتغفار اســت. خداونــد تعالی 
می فرمایــد؛ خداوند آنها را عــذاب نمی کند تا تو در میانشــان 
هســتی و خداونــد آنهــا را هرگــز عــذاب نمی کنــد در حالی که 

استغفار می کنند.«     

می گیرند. هرگاه به آیه ای برخورد کنند که در آن بیم باشد، 
گوش های دل خویشــتن را بــرای شــنیدن آن بــاز می کنند و 
صــدای ناله و بــه هم خــوردن زبانه هــای آتش جهنــم با آن 
وضع مهیبش در درون گوششــان طنین انداز اســت. آنها در 
ع می روند و جبین و دست و پا و زانوها را  پیشــگاه خدا به رکو
ک می سایند و از او آزادی خویش را از  به هنگام سجده بر خا

آتش جهنم در خواست می کنند.«
 

     جهاد با نفس
و  مفاســد  تمامــی  ســّر  دل،  خواســته های  از  تبعیــت 
آلودگی هاســت و از همیــن روســت کــه امیرالمؤمنیــن)ع( به 
منظور دســتیابی به اصالحات اخالقی جامعــه، همگی را به 
گاه  کید مــی ورزد: »آ مبارزه با نفس فــرا می خوانده و به آن تأ
باشید! هیچ طاعتی نیســت جز این که طبع انسان از انجام 
آن ناراحــت اســت و هیــچ کــدام از گناهــان و معاصــی یافت 
نمی شود، جز اینکه با تمایالت و غرائز حیوانی انسان سازگار 
اســت! بنابراین رحمت خداوند بر کســی باد که از شهواتش 
کــن  خــودداری کنــد و هوس هــای ســرکش نفــس را ریشــه 
سازد؛ زیرا مشــکل ترین کار جلوگیری از همین نفس سرکش 

است که همیشه میل به معصیت و گناه دارد.«
»انسان باید نفس سرکش را زمام کند و افسار آن را در اختیار 
گیرد و آن را از طغیان نــگاه دارد و از همین راه او را از نافرمانی 

به اطاعت خداوند بکشاند.«
 امیرالمؤمنیــن علــی)ع( در عهدنامه خــود به مالک اشــتر او 
را چنین توصیــه می نماینــد: »... و نیز به او فرمــان می دهد 
که خواســته های نابجای خود را در هم شــکند. و به هنگام 
وسوســه های نفس، خویشــتن داری را پیش گیــرد؛ زیرا که 
»نفس امــاره« همواره انســان را بــه بــدی وادار می کند، مگر 

آنکه رحمت الهی شامل حال او شود.«
 

     نهی از دنیازدگی
امیرالمؤمنیــن علــی)ع( در طــول دوران حکومــت خــود، به 
مبارزه بــا »دنیــا زدگی« و »رفــاه طلبی« کــه مســلمانان بدان 
دچار شــده بودنــد، پرداخت و بــا بیان جایــگاه واقعــی دنیا، 
آنــان را بــه زهــد و دوری از دنیــا و توجــه بــه آخــرت ترغیــب 
گناهــان حــب  کــه ریشــه تمامــی مفاســد و  می نمــود؛ چــرا 
دنیاست.  در اینجا از میان انبوه کلمات گهربار آن حضرت، 
تنها به ذکر قســمت هایی از یــک خطبه طوالنــی آن امام که 
کتفا می کنیم: »اما  در آن واقعیت »دنیا« را بیــان نموده اند، ا
بعد شــما را از دنیا بر حذر می دارم؛ زیرا دنیا ظاهرش شــیرین 
و با طراوت اســت. در البالی شــهوات قــرار گرفتــه و به خاطر 
نقد بودنش جلب توجــه می کند، بــا این که مواهــب آن کم 
و ناچیز اســت، دل هــا را بــه خــود می کشــاند، آرزوهــای دنیا 
پرســتان را در خــود جمع کــرده و خــود را بــدان آراســته، زیور 
غرور را به خود پوشــیده اســت، شــادمانی و نعمــت آن پایدار 
نیســت، از دردهــا و مشــکالت آن ایمــن نتــوان بود، ســخت 
مغــرور کننــده و زیانبــار اســت، متغییــر اســت و زوال پذیــر، 
فناپذیــر و نابودشــدنی اســت؛ پیوســته کســان را می خورد و 

امیرالمؤمنین 
علی)ع( در طول 

دوران حکومت 
خود، به مبارزه 
با »دنیا زدگی« 
و »رفاه طلبی« 

که مسلمانان 
بدان دچار شده 
بودند، پرداخت 

و با بیان جایگاه 
واقعی دنیا، آنان 

را به زهد و دوری 
از دنیا و توجه 

به آخرت ترغیب 
می نمود؛ چرا 

یشه تمامی  که ر
گناهان  مفاسد و 

حب دنیاست
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ســیره رفتــاری و عملــی 
امــام علــی)ع( در تمام 
برهه هــای زمــان مثــال زدنــی و 
جملــه  از  آن  از  الگوگیــری 
مســلمانان  امــروز  نیازهــای 
اســت. یکی از مــواردی کــه نیاز 
آن امــروز در جامعــه ایــران بــه وفــور قابــل لمــس و درک 
اســت، الگوگیری از رفتار و نحوه برخورد امام علی)ع( با 
اطرافیان اســت. ایشــان با عامه مــردم چه نــوع رفتاری 
داشــتند و چه اصول و چارچوبی را در رفتــار خود همواره 

مدنظر قرار می دادند؟
اواًل باید عــرض کنم که شــخصیت علی)ع( یک شــخصیت 
جامع االطراف بود و در واقع گســتره زندگــی آن حضرت در هر 
جهتی چه از نظر، نظری و چه به اعتبــار عملی، درس زنده و 
گر واقعًا کسی بخواهد  زندگی بخشی برای نوع بشر اســت و ا
در دریای پر مــوج ارزش های وجــودی امیرالمؤمنین شــناور 
شــود، گوهرهای بســیار پر بهایی می تواند به دست بیاورد و 
ح کردیــد در واقع  به دیگــران عرضــه کند لذا ســوالی که مطــر
در یک ُبعد از ابعاد رفتاری آن حضرت یا یک بخشــی از سیره 
اخالقــی آن حضــرت در تعامل با مــردم اســت؛ امیرالمؤمنین 
انســان را انســان می دید و به نوع انســان ها نگاه احترام آمیز 
داشــت و بــه همیــن دلیــل در نــگاه آن حضــرت هرگــز یــک 
مرزبندی کــه نهایتــًا به قطبــی گــری در جامعه منجر شــود، 

مشاهده نمی شد.
مصر یادگار فراعنه اســت و در نتیجــه اوصاف و خصلت هایی 
از فرعونیان را با خود داشت، تکبر، غرور، منّیت، حق ستیزی 
و امثال اینهــا که در مجموعــه فرهنگ مصر در طول ســالیان 
متمادی وجود داشــت ولــی امیرالمؤمنین وقتی مالک اشــتر 
را به مصــر اعــزام می کنــد خطــاب بــه مالــک، می فرمایــد: »َو 
ْطَف به هم« 

ُ
ــَه َلُهــْم َو الّل ــِه َو اْلَمَحّبَ ِعّیَ ْحَمَه ِللّرَ ْشــِعْر َقْلَبَک الّرَ

َ
أ

َه  ِه َو اْلَمَحّبَ ِعّیَ ْحَمَه ِللّرَ علی)ع( از دو کلمه استفاده می کند، الّرَ
رحمــت، محبت و مــودت؛ این ســه کلمــه زیباتریــن کلماتی 
هســتند که می تواننــد در تعامل بین انســان ها وجود داشــته 
باشــند. فرض کنید به کسی که عازم مصر اســت و می رود که 
فرمانروای مصر شــود، می فرماید: با مردم که در مقابل شما از 
هر گروه، جمعیت، فکر، ایده، اندیشــه و فلســفه ای هستند، 
رحمت، محبت و مودت داشته باش؛ یعنی به تناسب افراد، 
اشــخاص و شــئونات آنهــا بایــد از رحمــت، مــودت و محبــت 
اســتفاده کنیم. ایــن نــگاه سیاســی امیرالمؤمنیــن در عرصه 
حکومت اســت که واقعًا می توانــد یک تصویر الهی و انســانی 
بس بلندی از رفتار کریمانه آن حضرت، نسبت به نوع انسان 
را نشــان دهد و جالب تر اینکه علی)ع( در ادامه صحبت خود 
ا َنِظیٌر  یــِن َو ِإّمَ ٌخ َلــَک ِفی الّدِ

َ
ا أ ُهْم ِصْنَفــاِن: ِإّمَ می فرماید: »َفِإّنَ

َلَک ِفی اْلَخْلِق؛ مردم از این دو دست بیرون نیستند، یا مؤمن 
هســتند یا مؤمن نیســتند، یا دعــوت توحیــدی را پذیرفتند یا 
نپذیرفتند یا هم فکر و هم خط شما در دینداری هستند یا هم 

فکر و هم خط شما نیستند.«

کرامت انسانی پاسداشت 
اساس رفتار اخالقی 

حضرت علی)ع( بود

گفتگو با دکتر حمیدزاده درباره منش اخالقی امیرالمومنین)ع(

حجت االسـام و المسـلمین دکتر اکبر حمیدزاده، اسـتاد حوزه و دانشگاه و 
نویسنده شرح نهج الباغه می گوید: علی)ع( اخاق مصلحت اندیشانه 
نداشـت بلکـه اخـاق او برگرفتـه از ایمـان، اعتقـاد و بـاوری بـود کـه ریشـه در 
وحیانیـت دیـن داشـت لـذا شـخصیتی کـه دارای قـوام و اسـتحکام اسـت، در امـواج 
متزلزل نمی شود و استواری شخصیت خود را حفظ می کند و علی)ع( همیشه این 
اسـتواری شـخصیت خـود را داشـت لـذا در تمـام شـرایط یـک رفتـار متعـادل عقانـی 
قابل توجیهی از آن حضرت دیده شده است. برگزیده گفتگوی »شفقنا« با حجت 

االسـام و المسـلمین حمیدزاده را می خوانید  
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اخالق علوی

فرزند جوان یا نوجوان خــود گله مند بــود و می گفت به دلیل 
اینکه اهــل تخلف، ایســتادگی و عصیان گری اســت، گاهی 
او را تنبیه می کنم، امیرالمؤمنین فرمود: »هرگز به خود اجازه 
گر خواســتید او را تنبیــه کنید، با او قهر  ندهید که او را بزنید، ا
گر قهر هم کردید بعد از مدت کوتاهی کســی واســطه  کنید و ا

شود و شما را آشتی دهد.«

ایــن رفتــار را در برخــورد بــا مخالفــان نیــز مدنظــر قــرار 
می دادند یــا اینکه در برخــورد با مخالفان و دشــمنان، در 

اصول اصلی رفتار خود به تغییری قائل بودند؟
ج  شــیوه رفتــاری امیرالمؤمنیــن را می تــوان در رفتــار بــا خوار
دیــد، وقتــی حضــرت مشــغول تــالوت قــرآن بــود، آنها شــعار 
« می گفتند، علی)ع(   هلِلَِّ

ّ
علیه علی)ع( می دادند »اَل ُحْکــَم ِإاَل

کت می شــد تا آنها شعارشــان را بدهند چون از آیات  گاهی سا
قران اســتفاده می کردند و قرآن می گوید: »وقتی قرآن تالوت 
کت شــوید و گــوش دهیــد.« بــا چنیــن رفتاری  می شــود، ســا
حضرت آن چنــان روش مدارا پیــش گرفت که فرمــود: »بعد 
ج را نکشــید، با آنهــا نجنگید چــرا که آنهــا دنبال  از من خــوار
حق بودند، اما راه را اشــتباه رفتند.« بنابراین اولین نکته ای 
را کــه در پاســخ می توانم عــرض کنم این اســت که در ســیره 
و رفتــار علــی)ع( بــا مــردم اخالق بــر محــور رحمــت، محبت 
و مــودت شــکل گرفتــه کــه حاصــل آن، پاسداشــت کرامــت 
انســانی نوع انسان هاســت بدون اینکه یک مرزبندی برای 
گــر در جامعه مرزبنــدی ایجــاد کردیم نه به  آنها قائل شــود. ا
دو قطبی بلکه به چند قطبی کردن جامعه می انجامد و این 
به ضــرر جامعــه و امت اســالمی اســت. در نهــج البالغــه آمده 
کــه امیرالمؤمنیــن حتــی افــرادی که محکــوم به حد شــرعی 
می شــدند، مثاًل کســی دزدی می کرد، یا زنا می کــرد، علی)ع( 
ضمن اینکه حکــم خدا را جــاری می کرد، می گفــت که حق و 
حقــوق آنها نباید ضایع شــود، یعنــی عقــاب و محکومیت به 
اندازه جرم بــود و توازنی بین جرم و عقوبت وجود داشــت که 
گر کســی خالفی کرد هم وزن خالفش او  این عدالت اســت، ا
را تنبیه کند، دیگر آبــروی او را نبریم، مالــش را از بین نبریم، 
حیثیت اجتماعی او را خرد نکنیم بلکه به اندازه خطایی که 
ج همین رفتار را  کرده، او را عقوبــت کنیم لذا علی)ع( با خــوار
ج همین طور بود، در حقیقت  داشت آن چنان که با غیر خوار
با همگان معتقد به یک رفتار اخالقی برگرفته از منطق قرآن 
کریم بود که خطاب به پیامبر می فرماید: َفِبما َرحَمٍه ِمَن اهلَلِّ 
گر علی)ع( می خواست  ا َغلیَظ الَقلِب؛ ا

ّ
ِلنَت َلُهم َوَلو ُکنَت َفًظ

از این اصل محورین اخالق رفتاری منحرف شــود، آن زمان 
که ابن ملجم را می شناخت و می دانست که ابن ملجم قاتل 
اوســت، در یــک شــرایط ســهل می توانســت او را از بیــن ببرد 
ولی در همان شــرایط او را بر سر ســفره خود می نشاند، ضمن 
اینکه خطاب به ابن ملجم می فرمود: »من دارم می بینم که 
تو دچار اســارت شیطان می شــوی و دســت به جنایت بزرگی 
می زنــی« اما کاری به کار او نداشــت و می گفــت قصاص قبل 
از جنایت درســت نیســت و ناعادالنه اســت، یا زمانی که ابن 

اتفاقــًا این دو جریــان در جوامع مختلــف از جمله جامعه 
اسالمی وجود دارد، اما مساله مهم نوع برخورد صحیح 
کید  با هــر یــک از ایــن گروه هاســت، حضــرت علــی)ع( تأ

می کردند که با این دو جریان چطور باید رفتار کنیم؟
کــه  مودتــی  و  محبــت  رحمــت،  آن  کــه  اســت  بدیهــی 
امیرالمؤمنین مورد اشــاره قــرار داد و فرمود: »ظــرف جانت را 
از این اوصاف گوهرین انباشــته کن« به این خاطر اســت که 
در رفتار و کــردار افراد و اشــخاص با نوع انســان ها مخصوصًا 
انســان هایی که چشــم خــود را به یک مــراد، مرشــد و کانون 
برتــری دوخته انــد بایــد از ایــن ســه عنــوان اســتفاده شــود، 
رحمت، محبت و مــودت. بنابرایــن اولین نکتــه ای را که ما 
از ســیره عملی علی)ع( در رفتــار با آنها اســتفاده می کنیم این 
اســت که حضرت قائل بــه مرزبنــدی در بین مردم نبــود و به 
همین دلیــل تمام اقشــار، اصنــاف، طبقــات و حتــی آنهایی 
که علــی)ع( را بــاور نداشــتند به ســادگی می توانســتند با علی 
ح کننــد و گفتگو  بنشــینند، حرف بزننــد، سواالتشــان را مطر
داشــته باشــند؛ آن چنان کــه تاریــخ زندگی آن حضــرت یک 
چنیــن واالیی هــای اخالقــی را نشــان می دهــد و جالــب این 
اســت که در ادامه همیــن صحبت و ســخن علی)ع( هســت 
َلُل َو َتْعِرُض َلُهــُم اْلِعَلُل َو ُیْؤَتی  که می فرمایند: َیْفُرُط ِمْنُهُم الَزّ
ْیِدیِهــْم ِفــی اْلَعْمــِد َو اْلَخَطــِإ؛ مــردم اشــتباه می کننــد، 

َ
َعَلــی أ

می لغزنــد، ممکن اســت کــه گاهــی پــا روی قانــون بگذارند؛ 
وقتی شــما فقط منتظر هســتید که شــالق بلند کنیــد و از قوه 
قهریه اســتفاده کنید و همــه تکیه گاه مدیریتی شــما زندان، 
تبعیــد، شــالق و تنبیه اســت، ایــن امر درســت نیســت و باید 
توجه داشــته باشــید کــه مردمــی اشــتباه می کننــد یا اشــتباه 
ْعِطِهــْم ِمْن 

َ
نمی کننــد و عمــدًا قانونــی را زیر پــا می گذارنــد، فأ

ْن ُیْعِطَیَک 
َ
ــِذی ُتِحــّبُ َو َتْرَضــی أ

َ
َعْفــِوَک َو َصْفِحــَک ِمْثــِل اّل

اهلُل ِمْن َعْفِوِه َو َصْفِحِه؛ این افراد قبل از اینکه شــالق و تیزی 
دشــنه و درفش حتــی قانونی تــو را ببیننــد، نیاز بــه محبت، 
رحمت و مــودت دارند، آن چنان که خود شــما وقتی مرتکب 
اشــتباه می شــوید از خداوند توقع دارید شــما را مــورد عفو قرار 
دهد و از شــما بگذرد و خداوند هم می گویــد: »حق من مقدم 
بر غضب مــن اســت« آن چنان کــه در دعاها آمــده، »خدایی 
که رحمتش مقدم بر غضبش اســت«. بنابراین اصل مســلم 
در رفتــار و تعامل اخالقــی امیرالمؤمنیــن با مردم بر ســه اصل 
رحمــت، محبــت و مودت اســتوار بــود و بــر همین اســاس در 
گــر کســی مرتکــب خالف  عهدنامــه اســت کــه می فرمایــد: »ا
شــد و از نظر قانونــی هم جرم او اثبات شــد و قاضــی حکمی را 
برای تنبیه و عقوبــت او صادر کــرد، به خاطــر اینکه مجرمی 
را بــه دام انداختــی، شــادی نکنــی و اظهــار ســرور نداشــته 
باشــی که توانســتی کســی را شــالق بزنی و زندان بینــدازی و 
عقوبت کنــی« آن چنان کــه در همین عهدنامه مالک اســت 
که حضــرت می فرمایــد: »مراقــب باش کــه شــتابان تصمیم 
نگیــری، حیثیت و کرامات انســانی افــراد را نادیــده نگیری، 
بلکه توجه داشــته باشــی که آنها انســان هســتند و با انســان 
باید رفتار انســانی کــرد.« حتــی در حدیثــی آمده که پــدری از 

سیره و رفتار 
علی)ع( با مردم 
اخالق بر محور 
رحمت، محبت 
و مودت شکل 

گرفته که حاصل 
آن، پاسداشت 
کرامت انسانی 

نوع انسان هاست 
بدون اینکه یک 

بندی برای آنها  مرز
گر در  قائل شود. ا
بندی  جامعه مرز

کردیم نه به  ایجاد 
دو قطبی بلکه به 
چند قطبی کردن 

جامعه می انجامد 
و این به ضرر 

جامعه و امت 
اسالمی است
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اخالق علوی

ملجــم در زنــدان فرزنــدان علــی)ع( بــود، شــیری کــه بــرای 
علــی)ع( می آوردنــد، مختصــری می خــورد، باقــی آن را بــه 
ام کلثــوم مــی داد و می فرمــود: »زندانی تــان فراموش نشــود، 
به زندانی خود از نظر غذا و ســایر امکانات رســیدگی کنید که 
بــه او ســخت نگــذرد.« بنابرایــن علــی)ع( اخــالق مصلحت 
اندیشــانه نداشــت بلکه اخالق او برگرفته از ایمــان، اعتقاد و 

باوری بود که ریشه در وحیانیت دین داشت.

شــریف  کتــاب  نامــه 31  از  بخشــی  در  علــی)ع(  امــام 
کیــد فراوانی بــر رعایت حد و حــدود روابط  نهج البالغــه تا
اجتماعی دارد. امــام در چه مــواردی و به چــه دلیل حد و 
حدودی بــرای روابــط اجتماعی قائل شــدند و ایــن حد و 

حدود چه مسایلی را در بر می گیرد؟
گر کســی علنــًا مرتکب گناه  در حدیثی آمده اســت: علــی)ع( ا
می شد، به روی او نمی خندید، او را با خنده اش به ادامه گناه 

و انحراف تشــویق نمی کــرد و می فرمــود: پیامبر به ما دســتور 
داده که با افــراد قانون شــکن، اخمو برخورد کنیــم. این یک 
مرحلــه از اخــالق بــود، فــرض کنیــد، افــرادی پیــش حضرت 
می آمدند کــه اهل نفــاق بودنــد، علی)ع( عیــن اینکه بــا آنها 
تعامل اخالقی داشــت، ســعی می کرد در رفتار خــودش به آنها 
نشــان دهد کــه عالقه منــد بــه حیثیــت، سرنوشــت و عاقبت 
نیــک آنهاســت و هرگــز بــه گونــه ای رفتــار نمی کــرد کــه حتی 
کسانی که منافقانه رفتار کردند در آن مجلس آبرویشان برود.

شــخصی به علی)ع( که در اوج قدرت بود، اهانت و جســارت 
کرد، حضرت به مســجد برگشــت، مــردم هم آمدنــد، اجتماع 
بزرگــی شــد، امــام بــاالی منبــر رفــت و خطبــه ای ایــراد کــرد و 
ســپس فرمود: »کجاســت کســی که به من اهانت و جســارت 
گــر بخواهــم او را عقوبــت می کنــم. آن فــرد ســر خــود  کــرد؟ ا
گــر هــم بخواهــی عفو  را بلنــد کــرد و گفــت یــا امیرالمؤمنیــن ا
می کنــی، در حقیقــت از علــی)ع( عذرخواهــی کــرد و حضرت 
از کنارش گذشــت.« یا در عبــارت دیگری در دیوان منســوب 
به امیرالمؤمنین آمده که حضرت زمانی به آدم لعین و پستی 
برخورد کــرد که بــه ایشــان فحــش داد، امــا حضــرت صورت 
خود را برگرداندند و راه خود را ادامه دادند و در حقیقت نشــان 
دادنــد کــه آن فــرد بــا ایشــان نیســت، او مــدام فحش خــود را 
ادامه می داد و حضرت سعی می کرد که گذشــت خود را ادامه 
دهد، گذشــت حضــرت مثل عــودی که روشــن شــود و فضا را 
گین کند، عطر اخالق و ادب را در آن فضا موج انداخت.   عطرآ

رفتار امام علی)ع( در زمانی کــه در قدرت بود با زمانی که 
در میان مردم بــود و به عنوان رهبر معنوی و نه سیاســی 
قلمداد می شد، تفاوتی داشــت؟ در این دو برهه با توجه 
به شــرایط و موقعیت ها، رفتــار حضرت با مــردم عادی، 

خانواده، دوستان و مخالفانش تغییر یافت؟
ح خطبه شقشــقیه  ِاْبنِ  َابــی اْلَحدیــد عبارتــی دارد که در شــر
گر کسی می خواهد شــخصیت متوازن  اســت و می فرماید: »ا
و متعادل علی)ع( را بشناســد و بداند که چگونه علی)ع( مرد 
اعتدال و عقالنیت بود، به دو مقطــع زمانی بنگرد، آن زمانی 
که علی)ع( منــزوی بود و در گوشــه ای نشســته و به خودش 
مشــغول بود و آن زمان که با خواســت و اراده مــردم امامت و 
کمیت برآمد.«  قدرت و رهبــری امت را پذیرفت و در مقــام حا
گر این دو مقطع تاریخی زندگی علی)ع( را با یکدیگر مقایسه  ا
کنیــد، می بینیــد کــه هیــچ تفاوتــی در رفتــار و کــردار علی)ع( 
وجود نداشــت، آنچنــان کــه در رفتــار و کــردار و ســیره عملی 
ایشــان چه زمانی که در حکومــت قرار گرفت و چــه زمانی که 
منزوی و گوشه نشین بود، تفاوتی به وجود نیامد، در اخالق 
نظــری هــم علــی)ع( اینگونه بــود یعنــی هیــچ تفاوتــی بین 
کمیت و اقتدار آن حضرت  دوران انزوای علی)ع( با دوران حا
مشــاهده نمی شــود، اصاًل این معنای قوام شخصیت است، 
یــک شــخصیتی کــه دارای قــوام و اســتحکام اســت، چنین 
شخصیتی در امواج متزلزل نشود و استواری شخصیت خود 
را حفظ کند و علی)ع( همیشــه این استواری شخصیت خود 
را داشت لذا در تمام شــرایط، یک رفتار متعادل عقالنی قابل 

توجیهی از آن حضرت در کتاب ها منعکس شده است.     

گر کسی  ا
می خواهد 

شخصیت متوازن 
و متعادل علی)ع( 

را بشناسد 
و بداند که 

چگونه علی)ع( 
مرد اعتدال و 

عقالنیت بود، به 
دو مقطع زمانی 

بنگرد، آن زمانی 
که علی)ع( منزوی 
بود و در گوشه ای 

نشسته و به 
خودش مشغول 

بود و آن زمان 
که با خواست و 

اراده مردم امامت 
و قدرت و رهبری 
امت را پذیرفت و 
کمیت  در مقام حا

برآمد
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کوه بلند
کالم امام موسی صدر
درباره امیرالمؤمنین

کعبــه بــه دنیــا آمــد و ایــن  علــی بــن ابی طالــب )ع( در 
افتخاری اســت که هیــچ کس جز او بدان نرســیده اســت 
ولی او هرگــز در زندگی خــود بــه آن نبالید، یعنــی هیــچ گاه در مقام 
مقایســه یــا مباهلــه یــا فخرفروشــی نگفــت: ای مــردم مــن کســی 
هســتم که در کعبه متولد شــدم، ولی شــما در خانه هایتــان متولد 
شــدید. هیچ گاه به این امتیاز افتخار نکرد، چرا؟ چون خودش آن 
را انجام نــداده بود و بنابرایــن، افتخاری برای او نبــود. می توان گفت برای مــادرش یا برای 
آن مرحلٔه زمانی افتخار بود و شــاید به دالیل دیگری این اتفاق عنایتی از سوی خداوند بود، 
ولی علی نقشــی در والدت خود در درون کعبه نداشــت، زیــرا در این دنیا نبود تــا کاری انجام 

دهد و در راه آن متحمل رنجی شود.
روی این نکته کمــی درنگ می کنم. می دانید که پیامبر )ص( پســری به نام ابراهیم داشــت 
کــه مــادرش ماریه قبطیــه بــود. پیامبــر او را کــه تنها پســرش بود، بســیار دوســت می داشــت. 
خ  وقتی ابراهیــم از دنیا رفــت، پیامبر به شــدت گریه می کــرد. در همان روز خورشــیدگرفتگی ر
داد. مردم گفتنــد این حادثه به ســبب مرگ ابراهیم اســت و آســمان و جهان هســتی ســوگوار 
ابراهیم انــد و خورشــید برای همــدردی با محمد تاریک شــده و گرفتــه اســت. در آن زمان چه 
کسی می توانســت این ســخن را انکار کند؟ مردم، همگی، به پیامبر محبت و ایمان داشتند و 
از این رو، این سخن را پذیرفتند. وقتی پیامبر )ص( این سخن را شنید، برآشفت و آن را انکار 
ــمَس َوالَقَمَر آَیتــاِن ِمن آیاِت اهلِل... الَینَکِســفاِن ِلموِت أَحــٍد َوال ِلحیاِته.«  کرد و فرمود: »ِإَنّ الَشّ
)خورشــید و مــاه دو نشــانه از نشــانه های خداوندنــد... و بــه ســبب مرگ کســی یا تولد کســی 

دستخوش گرفتگی نمی شوند.(
کت بماند  دین ما دانش مدار و واقع گرایانه اســت. پیامبر می توانســت آنان را تأیید کند یا ســا
و بگذارد مردم این مســئله را تصدیق کننــد و از این راه، در مردم شــور و هیجــان ایجاد کند و 
آنان را به ســوی دعوت و رســالت خود جذب کنــد و به حرکــت درآورد ولی پیامبر جز تشــویق 
و انگیــزش علمــی و واقعــی را نمی خواهــد. نمی خواهــد از رخدادهــای تصادفــی و خیــاالت 
سوءاســتفاده کنــد، حتــی در راه حــق و در راه دیــن. این نکته بســیار مهم اســت. گاه انســان 

می تواند با سوءاســتفاده از احساســات یا حوادث یا سخنان 
یا عقاید باطل و مبالغه آمیز، هدفی اساســی را به پیش ببرد، 
ولــی اســالم ایــن شــیوه را نمی پذیــرد، زیــرا اســالم بــه دنبال 
مؤمن بیدار و هوشیار است، نه مؤمن پرشور و پر هیجان که 
در تفکر خود بر اوهــام تکیه می کند.  علی بــن ابی طالب )ع( 
هیچ گاه نگفت من کســی هســتم کــه در کعبه زاده شــده ام. 
ُه  َصَهــا ُفــالٌن َوِإَنّ ولــی در خطبــٔه شقشــقیه فرمــود: »َلَقــْد َتَقَمّ
ی  َحــی َیْنَحِدُر َعِنّ  اْلُقْطِب ِمَن الَرّ

ّ
ــی ِمْنَها َمَحــُل َنّ َمَحِلّ

َ
َلَیْعَلُم أ

ْیر« )فالنی جامٔه خالفت را پوشــید و  ــْیُل َوال َیْرَقی ِإَلــَیّ الَطّ الَسّ
می دانســت خالفت جز مرا نشــاید کــه آسیاســنگ، تنها گرد 
اســتوانه به گــردش درآید. ]کــوه بلنــد را مانم که[ ســیالب از 

غ از پریدن به قله ام، گریزان.( ستیغ من ریزان است و مر
این گونه به خود می بالید. به چه چیزی می بالید؟ به دانش 
خود. می فرمود همٔه شــما می دانید که من نســبت به رسول 
خدا همچون بچه شــتر نســبت به مادرش بــودم. یعنی امیر 
مؤمنــان به خــود می بالیــد و افتخار می کــرد ولی نه بــه متولد 
شــدن در کعبــه یــا امــوری کــه خــود در آن نقشــی نداشــت، 
بلکه به کارهایی کــه خود انجــام داده بود، افتخــار می کرد. 
اینجاســت که ایــن آیــٔه قــرآن کریــم را بــه یــاد می آوریــم: »اَل 
ن ُیْحَمُدوْا ِبَما َلْم 

َ
ــوَن أ ُیِحُبّ َتوْا َوّ

َ
ِذیَن َیْفَرُحوَن ِبَما أ

ّ
َتْحَســَبَنّ اَل

ِلیٌم.«
َ
ُهْم ِبَمَفاَزٍة ِمَن اْلَعَذاِب َوَلُهْم َعَذاٌب أ َیْفَعُلوْا َفاَل َتْحَسَبَنّ

در هر حال، علــی )ع( در کعبــه به دنیا آمــد و این مایــٔه فخر و 
بزرگی اوســت، ولی او به آن افتخار نکرد. او در کودکی در سن 
هشــت ســالگی به خانٔه پیامبر راه یافــت و وقتی اســالم نازل 

شد، ایمان آورد.     
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مسلمان واقعی
مسلمان اخالقی است

نگاهی به پنج عرصه اخالق در کالم امیرالمومنین)ع(

در منظومه تعلیم و تربیت اســالمی، اخالق جایگاهی بس ارجمنــد دارد. بخش قابل 
توجهی ازمنابع اسالمی درباره اخالق است و همچنین نبی گرامی اسالم )ص( و دیگر 
پیشــوایان دینی هر کدام اســوه های عملی و تمثل عینــی ارزش های اخالقی هســتند. در این 
میان، امــام علــی)ع( از جمله چهره های شــاخص و بارز به شــمار می آید. کتاب گران ســنگ و 
مجهول القدر نهــج البالغه به عنــوان یکی از منابع اندیشــه های علــوی، دیدگاه هــای امام را 
درباره موضوع هــا و مباحث مختلف بیان می کنــد. بخش قابل توجهی از آنچــه در این کتاب 
آمده دربــاره حکمــت عملــی و اخالق اســت. بــا توجه بــه اهمیت اخــالق از یــک ســو و جایگاه 
شخصیت و اندیشــه امام از ســوی دیگر، در مکتوب حاضر ســعی خواهد شــد برخی سویه ها و 
ابعــاد دیدگاه هــای اخالقی آن حضــرت در کتاب نهــج البالغه معرفی شــود. از آنجا کــه به نظر 
می رســد تقســیم مباحث مربوط به اخــالق هنجــاری و فرااخالق به پنج قســم مبانــی اخالق، 
اخالق الهی، اخالق فردی، اخالق اجتماعی و اخالق محیط زیســت کم و بیش می تواند همه 
حوزه ها و ســاحت های اخالق و فرااخالق را پوشــش دهد در مقاله حاضر نیز بنابرآن اســت که 
ح شــده در  این پنج عرصــه اخالقی در نهــج البالغه ردیابی شــود و نمونه هایــی از مباحث مطر
ذیــل هــر کــدام معرفــی گــردد. در نــگارش مقالــه حاضــر از نهــج البالغــه ترجمــه مرحــوم دکتر 

سیدجعفر شهیدی استفاده شده است.

     جایگاه فرادستی اخالق
بررســی ســیره و ســلوک امام علی)ع(  در مقاطع مختلف زندگی خود و با اقشــار مختلف جامعه 
از دوســت و دشمن،  نشــانگر آن اســت که در نظام ارزشــی آن حضرت، اخالقی بودن و اخالقی 
زیســتن باالترین و مهم ترین جایــگاه را دارد و مقدم بر هر چیز دیگر اســت. بنابرایــن،  اخالق را 
می توان کلیدواژه، یا یکی از کلیدواژه های شــناخت شــخصیت امام دانســت. افزون بر آنچه 
گفته شــد،  موارد زیر نیز از جمله ادله یا قراینی دانســت  که اهمیت اخالق را در زندگی و اندیشه 
گرد مکتب نبوی و دســت پروده آن است، از این رو اهداف  آن حضرت نشان می دهد. امام شا
او از اهداف پیامبر )ص( جدا نیســت. پیامبر هدف خود را یک هدف اخالقــی تعریف کرد )انی 
بعثت التمم مکارم( پس هدف امام هم غیر از اخالق نمی تواند باشد. امام یک مسلمان است، 
از این رو گفتار و رفتار و اهداف او در راســتای اســالم تعریف می شــود. هدف بنیادین اسالم رشد 
و تعالی انســان ها به ویژه از منظر اخالقی اســت و معیار برتری انســان ها از یکدیگر نــه به مال و 
کرمکم عنداهلل اتقیکم«،  ثروت و مقام که به برخــورداری آنها از ارزش های اخالقی اســت »ان ا
)حجرات/ 1۳(. بر این مبنا می توان گفت که در نزد امام نیز اخالق جایگاهی واال دارد. از ســخنان و 

سفارش های امام به دیگران، به ویژه یاران و کارگزاران خود، به روشنی به دست می آید که از 
نگاه آن حضرت مسلمان واقعی مسلمان اخالقی اســت. در این باره به عنوان نمونه می توان 
کم مصر نام برد که پیش از آنکه درباره  از نامه به مالک اشتر هنگام انتصاب وی به عنوان حا
سیاست سخن بگوید درباره اخالق به وی ســفارش می کند. او از مالک می خواهد که تقوی را 
رعایت کرده، از اوامر و نواهی خداوند تبعیت کند، خدا را با قلب و دست و زبانش یاری کند، از 

شهوات دوری نماید و مواظب نفس اماره باشد.

حجت االسالم والمسلمین حسینعلی رحمتی، استاد فلسفه اخالق

     مبادی و مبانی اخالق 
مبــادی و مبانی اخالق، که بیشــتر به فلســفه اخــالق مربوط 
اســت تا اخالق هنجاری، عهــده دار تبیین اصــول بنیادینی 
است که دیگر عرصه های اخالق بر آن پایه گذاری می شود. 
این مبانــی به نوعــی جهــان بینی اخالقــی شــخص را معین 
ح  می کنــد. موارد زیــر را می تــوان از جمله مبانــی اخالقی مطر

شده در نهج البالغه دانست.

   آدمی دارای کرامت اســت: در نهج البالغه چندین نشان 
برای کرامت انســان بیان شــده اســت. یکــی اینکــه خداوند 
از دِم خــود در وجــود او دمیــد تــا صورت انســان یابــد )ص 4، 
خطبه 1( از این رو انســان صبغه ای الهــی دارد. دیگر این که 
او مســجود فرشــتگان اســت: »پس ]خداونــد[ فرمــود: آدم را 
سجده کنید ای فرشتگان! فرشتگان به ســجده افتادند جز 
شیطان، که دیده معرفتش از رشــک تیره شد و بدبختی بر او 

چیره…«)ص 5، خطبه 1(

   انســان، حامــل امانت الهی اســت: خداوندن امانــت را بر 
آســمان ها و زمین و کوه ها عرضه داشــت و آنــان از پذیرش آن 

سر باز زدند و بر آدمی عرضه کرد و او پذیرفت.  )ص ۲۳6، خطبه ۲۰۰(

   انســان ها از نظــر سرشــت و سرنوشــت متفاوت انــد: 
»سرشــت مردمــان از یکدیگــر جداشــان ســاخته اســت، و 
میان شــان تفرقه انداختــه، که ترکیب شــان از پــاره ای زمین 

کی درشت یا نرمین.« است که شور یا شیرین است، و خا
 )ص ۲65 خطبه ۲۳4(

   انســان موجــودی دارای اراده و اختیــار اســت: او ایــن 
امکان را دارد که بــا بهره گیری از قــوه عقل و خــرد راه را از بی 
راهه باز شناسد: »در این دنیا بدانها ]انسان ها]فرصت دادند 
تــا از گمراهــی بــه رهنــد، و راه را بدانهــا نمودنــد، تــا بی راهــه 
نروند. از زندگانی بهره گرفتند چندانکه تحصیِل رضای خدا 

رِد شبهت را زداید.«
َ

را شاید. و آن مایه از خرد یافتند که گ
 )ص 61، خطبه 8۳(

   آدمــی در معــرض خطــا و لغــزش اســت: »]و خداونــد از 
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اخالق علوی

 از مجموعه اوامر 
و نواهی اخالقی 

که امام در نهج 
البالغه مطرح 
کرده چنین به 
دست می آید 

که از منظر وی، 
هر چند آدمی 

همواره در معرض 
وسوسه های 

شیطانی قرار دارد 
اما امکان رشد و 
تعالی اخالقی و 
بازگشت از خطا 

برای او وجود 
دارد. در غیر این 

صورت، معنا 
نداشت که امام 

این همه سفارش 
به انجام فضایل 
اخالقی و پرهیز 

از رذایل اخالقی 
داشته باشد

پیامبران[ به زبان وحی پیمان ستد -و هر پیامبر آن را شنید- 
که امانِت او نگاه دارد و ُحکم خدا را به دیگران برســاند، و این 
هنگامی بود که بیشــتر آفریدگان از فطــرت خویش بگردیدند 
و طومــار عهــد در نوردیدنــد، حــق او را نشــناختند و برابــر او 
خدایانی ساختند. شیطان ها آنان را از خداشناسی به گمراهی 

کشیدند، و پیوندشان را با پرستش خدا بریدند«)ص 5، خطبه 1(

   آدمــی از قــدرت تمیــز حــق از باطــل برخــوردار اســت: » 
]خداونــد انســان را آفرید[ با دانشــی که بــدان حــق را از باطل 
جدا کردن داند، و مزه هــا و بوی ها و رنگ هــا و دیگر چیزها را 

شناختنتواند.« )ص 5، خطبه 1(

   امکان تربیــت اخالقی انســان وجــود دارد: از مجموعه 
ح کرده  اوامــر و نواهی اخالقی کــه امــام در نهج البالغه مطــر
چنیــن بــه دســت می آیــد کــه از منظــر وی، هــر چنــد آدمــی 
همواره در معرض وسوسه های شیطانی قرار دارد اما امکان 
رشد و تعالی اخالقی و بازگشت از خطا برای او وجود دارد. در 
غیر این صورت، معنا نداشــت که امام این همه سفارش به 
انجام فضایل اخالقی و پرهیز از رذایل اخالقی داشته باشد. 
ح بحث توبه از سوی امام )از جمله در ص 5، خطبه1(  همچنین طر
نشــانگر اعتقاد وی بــه اراده و اختیار انســان و امکان رشــد و 

تعالی معنوی و اخالقی اوست.

     اخالق و آداب بندگی
مقصود آداب و اخالقی اســت کــه یک طرف آن بنده اســت و 
طرف دیگــر خداوند؛ در واقع اصول اخالقی اســت که انســان 
نســبت بــه خداونــد بایــد مراعــات کنــد. برخــی از اخالقیات 

مربوط به بندگی در کالم امام از این قرار است:

   ادای حق طاعت خداوند:  از استشــهاد امام به آیه کریمٔه 
ْنُتْم 

َ
 َو أ

َ
ُقوا اهلَل َحّقَ ُتَقاِتــِه َو اَل َتُموُتــّنَ ِإاّل ِذیَن آَمُنــوا اّتَ

َ
یَها اّل

َ
»یا أ

ُمْســِلُموَن«)آل عمران، 1۰۲( )ص 11۳، خطبــه 114( چنیــن بــر می آید که 
از نگاه وی، انســان بــه عنوان مخلــوق وظیفــه دارد که حق 

خداوند را آن گونه که سزاوار اوست ادا نماید.

    صداقت و عدم تزویر با خداوند: امام صداقت با خداوند 

و داشــتن نیت هــای صــادق را شــرط الزم دفــع بــال و نقمــت 
گر مردم هنگامــی که بال بر آنان فــرود آید و نعمت  می داند: »ا
ایشــان راه زوال بپیمایــد، فریــاد خواهنــد از پــروردگار با نیت 
درســت ]صادق[ و دل هایی از اندوه و بیم سرشــار، ]خداوند[ 
هــر رمیــده را بــه آنــان بازگردانــد و هــر فاســد را اصــالح و بســاز 

گرداند.«)ص 187، خطبه 18۰(.

   تعظیــم و بزرگداشــت خداوند: »پــس خدا را چنــان بزرگ 
دارید که خود بزرگ داشته است…«)ص 194، خطبه 18۳(.   

   در پیش گرفتن تقوای الهی:  »سفارش می کنم شما را به 
ترس از خدایی که آفرینشتان را آغاز فرمود، و بازگشتتان بدو 
خواهد بود.«)ص 232، خطبه 198(. ســپاس از خداوند به 
خاطر نعمت های او:  »او ]خدا[ را ســپاس مــی گویم بر توفیق 

طاعت و برکنار داشتن مان از معصیت …« )ص ۲۲8، خطبه 194(.

   پرهیــز از نافرمانی خداوند: »آفریده را فرمان بردن نشــاید 
آنجا که نافرمانی آفریننده را الزم آید.«)ص ۳91، کلمه قصار 165(

    اخالق و آداب فردی
اخالق فــردی آن دســته از فضایــل و رذایل اخالقی اســت که 
صرفًا وابسته به وجود خود عامل اخالقی است و برای تحقق 
آن نیاز به دیگــران نیســت. در نهج البالغــه مــوارد فراوانی از 
این دست به چشم می آید که به برخی از آنها اشاره می شود: 

   پرهیــز از پیــروی هــوا و هوس و داشــتن آرزوهــای بلند: 
»همانا بر شــما از دو چیــز بیشــتر می ترســم: از خواهش نفس 
کــه پیــروی  کــردن و آرزوی دراز در ســر پــروردن؛  پیــروی 
خواهش نفس، آدمــی را از راه حق باز مــی دارد؛ و آرزوی دراز، 

آخرت را به فراموشی می سپارد« )ص 4۰، خطبه 4۳(.

   توجه به زهد و پارسایی: »ای مردم! پارسایی، دامن آرزو 
درچیدن است، و شکر نعمِت حاضر گفتن، و از ناروا پارسایی 

ورزیدن«)ص 59، خطبه 81(.

گرفتــن تقــوای الهــی: »بنــدگان خــدا! شــما     در پیــش 
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اخالق علوی

 امام هنگام دعا 
برای طلب باران 
فقط به انسان ها 

توجه ندارد 
بلکه از خداوند 

می خواهد که به 
حیوانات نیز رحم 

نماید: »خدایا! 
کوه های ما کفیده 

است و زمین ما 
تیره رنگ گردیده؛ 

پایانمان  و چار
تشنه اند

راوصیت می کنم به تقوی و ترس از خدا، که توشه راه است؛ 
و در معــاد -شــما را- پنــاه گاه اســت. توشــه ای کــه بــه منزل 

رساند، پناه گاهی که ایمن گرداند«)ص 11۲، خطبه 114(.

   صبــر و بردبــاری: »بردبــاری پــرده ای اســت پوشــان، و 
ِخرد شمشــیری اســت ُبــران؛ پــس نقصان هــای ُخلقــت را با 

بردباریت بپوشان، و با خرد خویش هوایت را بمیران«
)ص 4۳7، کلمه قصار 4۲4(.

     اخالق و آداب اجتماعی
اخالق اجتماعی آن دســته از اخالقیات اســت که تحقق آنها 
مشــروط به وجــود دیگــران اســت؛ مــواردی چــون کمک به 
دیگران،  امانتــداری، تکبر و غــرور را می تــوان در زمره اخالق 
اجتماعــی بــر شــمرد. در نهــج البالغــه بــه مــوارد فراوانــی بــر 
می خوریم که امام به فضایل اخالقی اجتماعی ســفارش یا از 
رذایل اجتماعی نهی کرده اســت. در اینجا بــه عنوان نمونه 

به چند مورد اشاره می شود.

   لــزوم توجــه به اخــالق در حکومتــداری: یکــی از بهترین 
بخش های نهج البالغه که بیانگر دیدگاه های امام علی)ع( 
کمــان اســت، نامــه ایشــان بــه مالــک  پیرامــون اخــالق حا
اشــتر نخعی اســت. در این نامه ارزشــمند وظایف سیاســی-
کِم تراز حکومت علوی بیان شــده اســت. در  اخالقی یــک حا
کمــان جامعه اســالمی را  این نامه امــام وظیفه مدیــران و حا
درباره مواردی از این دست روشــن می کند: آشتی با دشمن، 
اســتمداد از خدا و رسول، نشست و برخاســت با دانشمندان، 
پرهیــز از خودپســندی، دوری از خونریــزی و منــت نهادن بر 
مردم، عدالت طلبی، رعیــت داری، خود را بــر دیگران مقدم 
ندانستن، دقت در انتخاب سرداران و فرماندهان، مشورت 

کردن با دیگران، و نیکوکاری.

ک،     پرهیز از خیانت در امانت: »مرد مســلماِن از خیانت پا
یکی از دو پاداش را از خدا چشــم می دارد: یا خدایش نزد خود 
بخواند، کــه آن چه نزد خداســت برای او بهتر اســت، یــا او را 
روزی رســاند، کــه آنــگاه دارای زن و فرزنــد، و مــال و دین، و 

شرف و گوهر است« )ص ۲۳، خطبه ۲۳(.

گــر یکی از شــما خویشــاوند خود     کمــک به مســتمندان: »ا
را درویش بینــد،  مبادا یــاری خویــش از او دریــغ دارد و از پای 
بنشــیند. ]…[ کســی که یاری خــود را از کســان خویــش دریغ 
دارد، یک دســت را از آنان بازداشته، و دســت هایی را از یاری 

خویش بداشته« )ص ۲4، خطبه ۲4(

گفتــار، ســخن دروغ  »همانــا بدتریــن     پرهیــز از دروغ: 
است.«)ص 66، خطبه 84(

    پرهیــز از بددلــی نســبت بــه بــرادر دینــی و دفــاع از او در 
برابر دشــمنان: »هر یک از شــما که هنگام برخورد با دشمن 

در خود دالوری دیــد، و از یکی از برادرانــش بددلی، باید برادر 
خود را از دشــمنانش نگاه دارد، به خاطــر فضیلت دلیری که 

بر او دارد. و به دفاع او برآید، آن چنان که خود را می پاید.«
)ص 1۲1، خطبه 1۲۳(

گر خــدا رخصت کبر     دوری از تکبــر نســبت بــه دیگــران: »ا
ورزیدن را به یکی از بندگانش مــی داد،  به یقین چنین منتی 
را بــر پیامبــران گزیــده و دوســتانش می نهــاد،  لیکــن خدای 
ســبحان بزرگ منشــی را بر آنان ناپســند دید و فروتنی شان را 

پسندید.«)ص ۲14، خطبه 19۲(.

     اخالق زیست محیطی
امروزه بــه دالیل مختلــف مباحــث اخالقی مربــوط به محیط 
زیســت در مجامع علمی ایران و دیگر کشــورهای جهان مورد 
توجه قرار گرفته اســت؛ به گونــه ای که شــاخه ای از اخالق به 
نام »اخــالق زیســت محیطــی« تشــکیل شــده اســت. در نهج 
البالغه نیز مواردی وجود دارد که نشــان دهنده توجه امام به 
اخالق محیط زیســت اســت )اعم از  محیط زیســت حیوانی یا 
گیاهی(. در اینجا به عنوان نمونه به چند مورد اشاره می شود:

   دلســوزی و شــفقت نســبت بــه حیوانــات: امــام هنگام 
دعا بــرای طلب باران فقــط به انســان ها توجه نــدارد بلکه از 
خداونــد می خواهد که به حیوانــات نیز رحم نمایــد: »خدایا! 
کوه هــای مــا کفیــده اســت و زمیــن ما تیــره رنــگ گردیــده؛ و 
چارپایانمــان تشــنه اند و در آغل هــای خــود ســرگردانند و 
چــون زن بچــه مــرده فریــاد کناننــد…. خدایــا رحمــت آر بــر 
نالــه گوســفندان، و فریــاد مــاده اشــتران. خدایا رحمــت آر بر 

سرگردانی آنان…«  )ص 114، خطبه 115(

   درخواست باران برای زنده شدن زمین و گیاه: »خدایا! 
گیر و به همه جا  بارانی ده: زنده کننده، ســیراب ســازنده، فرا
کیزه و بابرکت، گوارا و فراخ نعمت؛ گیاه آن بسیار،  رسنده، پا
شــاخه هایش به بار، برگ هایش تازه و آبدار. تا بنده ناتوانت 

را بدان توان دهی، و شهرهای مرده ات را جان دهی.«
)ص 114، خطبه 115(

   تأثیــر کارهــای زشــت بــر محرومیــت از محیــط زیســت 
مناســب: »خدا بنــدگان خود را بــه کیفر کارهای زشــت آنان 
مبتال ســازد به کاهش میوه درختان، و به ناباریــدن باران، و 

بستن گنجینه های خیر به روی ایشان…«
)ص 14۳، خطبه 14۳(

   لزوم استفاده صحیح از علوم مربوط به محیط زیست: 
ج را داشــت یکی از یــاران گفت  وقتی امام قصد جنــگ با خوار
گر اینک حرکت کنی  با اســتفاده از علم ســتارگان می گویم که ا
به هدفت نرســی. امــام ایــن ســخن وی را نپذیرفــت و پس از 
نکوهش وی گفت: »ای مردم! از اخترشناسی روی بتابید، جز 

آنچه بدان راه دریا و بیابان را یابید …«)ص 58، خطبه 8۰(     



کارگـردان فیلـم »ایـن بیسـت و  گفتگویـی بـا  در اولیـن مطلـب ایـن بخـش 
سـه نفـر« را کـه بـه یـک ماجـرای واقعـی در دوران دفـاع مقـدس اشـاره دارد، 
سـرداران  بـه  کـه  سـریال هایی  و  فیلم هـا  از  گزارشـی  سـپس  و  می خوانیـد 
دفـاع مقـدس پرداخته انـد، را از نظـر می گذرانیـد. رونمایـی از رمانـی دربـاره 
کتاب تازه منتشرشـده به نام های  خاطرات یک طلبه مبلغ، آشـنایی با دو 
»دختـری کـه رهایـش نكـردی« و »روز بـر می خیـزد«، نقـد و بررسـی دو رمان 
گیتـی« و »روایـت دلخـواه پسـری شـبیه سـمیر« و در نهایـت اشـعاری  »نقـل 

دربـاره بـرف زمسـتانی مطالـب بخـش فرهنـگ  و هنـر هسـتند. 

فرهنگ و هنر
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که قهرمان بود! خائنی 
قاب جاودانگی قهرمانان
کتاب نمی خوانیم؟ چرا 
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نوجوان هــا را بــا هــم یکســان کردنــد و ســپس وارد مرحلــه 
تمرین های اصلی شدیم.

 نگفتید از کجا این بازیگران را پیدا کردید؟
مــن از ابتــدا می خواســتم کــه نوجوانــان فیلم لهجه داشــته 
باشــند. لهجه هایی که به واقعیت بیســت و ســه نفــر اصلی 
واقعــی  زادگاه  کــه  شــهرهایی  در  بنابرایــن  بــود.  نزدیــک 
همین بچه هــا بود فراخوان دادیم و پروســه ای طی شــد که 
بچه ها انتخاب شــدند. بنابراین ما این بچه ها را از کرمان، 
کندگی  سیرجان، مازندران، قشــم و... انتخاب کردیم و پرا
خــاص جغرافیایــی داشــتیم. البتــه در خــالل تمرین هایــی 
که داشــتیم عالوه بر مســتند »بیســت و ســه نفــر« فیلم های 
دیگــری هــم از آن دوران بــه بچه ها نشــان دادیم و بــه آنها 
آموزش نظامی دادیم که به نوعی با حال و هوای آن دوران 
آشــنا شــوند. ایــن بچه هــا خروجــی درخشــانی داشــتند کــه 
گر صبوری و تحمل این بچه ها در تحمل  همیشــه گفته ام ا

سختی ها نبود این خروجی حاصل نمی شد.

 بــرای بازیگر نقش مالصالح چطور شــد که از خودشــان 
برای بازی در فیلم دعوت نکردید؟

منظورتــان شــاید این باشــد کــه چــرا یــک بازیگر ناشــناخته 
را بــرای نقش ایشــان انتخــاب کردیــم! خب، ماجــرا به این 
برمی گــردد که قــرار بــود جهــان فیلم را تــا جایی کــه ممکن 
اســت بــه واقعیــت نزدیــک کنیــم و در جاهایــی هــم البتــه 

که قهرمان بود! خائنی 
گفتگو با مهدی جعفری، کارگردان فیلم »بیست و سه نفر«

ماجرای نوجوان های 15 تا 17 ســاله ای که در میانه های 
جنــگ بــه اســارت گرفتــه می شــوند و بــرای جلوگیــری از 
سوءاســتفاده صــدام تصمیــم می گیرنــد باعزت اســیر بماننــد تا به 
ذلــت آزاد شــوند، بی هیــچ تردیدی جــزو وقایــع مهــم دوران دفاع 
مقدس اســت. البتــه از این دســت نوجوانــان در دوران درخشــان 
دفاع مقدس کــم نبوده اند؛ از نوجوان 13 ســاله ای به نام حســین 
فهمیده که با نارنجک زیر تانک دشمن رفت گرفته تا دختر 17 ساله ای که بیش از 40 ماه در 
اسارت دشمن ماند و باز هم با غرور و افتخار به کشورش برگشت و شد معصومه آباد. »بیست 
و ســه نفر« اما داســتانی اســت که عــالوه بر قصــه بزرگمــردان کوچک بــا سرگذشــت عجیب و 
باورنکردنی مردی به نام مالصالح قاری پیوند خورده. مردی که در زمان شاه، جنگ و پس 
از آن در زندان بوده؛ در ابتدای جنگ خائن و جاســوس دولت عراق به نظر می رسیده و امروز 
دیگر در ســالخوردگی یک کشــور او را به عنوان قهرمان ملی می شناســند. فیلم »بیست و سه 
نفــر« روایتگر همیــن خاطــره نــه چنــدان دور از تاریــخ جنگ ایــران و عراق اســت کــه مهدی 
جعفری، در بــه تصویر کشــیدن آن همــت کرده و ایــن روزهــا روی پرده ســینماها قــرار دارد. 
برگزیده گفتگو با مهدی جعفری درباره »بیســت و ســه نفر« برنده جایزه بهترین فیلم از نگاه 
ملی در جشنواره فجر گذشته، درباره به تصویر کشیدن این خاطره تلخ و البته غروربرانگیز را 

در ادامه می خوانید.

 این گروه بازیگر نوجوان را از کجا و چطور پیدا کردید؟
وقتــی در طــول این ســال ها به ســاخت فیلم »بیســت و ســه نفــر« فکــر می کــردم چالش های 
ع بازیگــری بود. ایــن که من  متعــددی را پیش روی خــودم می دیــدم که یکــی از آنهــا موضو
چطور بایــد 23 بازیگر نوجوان را پیــدا کنم که بتوانم آنهــا را در حال و هــوای آن دوران ببرم. 
اتفاقی که افتاد این بود که تیم خوبی تشکیل شد. جمشــید بهمنی عزیز، به واسطه سال ها 
فعالیــت در تئاتــر و ســینما به عنــوان بازیگردان بــه ما پیوســتند که ایشــان ابتدا ســطح بازی 

ساناز قنبری
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گانــه و مجزا  بیســت و ســه نفر باشــد که جای پرداختــی جدا
دارد. از ســویی دیگــر هــم نمی شــد بــه داســتان این بیســت 
و ســه نفــر پرداخــت و چیــزی از صالــح قــاری نگفــت. چون 
زندگــی صالح قاری بــه دلیل گره ای که با این بیســت و ســه 
نفر می خورد به چالش های بزرگی می افتاد.  بنابراین تقدیر 
این افــراد را به نوعی کنــار هم چیــده بود که از هــم تفکیک 
ناپذیر بودند و در نهایــت به این نتیجه رســیدم که من االن 
می خواهم داستان بیســت و ســه نفر را بیان کنم. به همین 
خاطــر صالــح قــاری می شــود داســتان فرعــی و در نتیجه به 

فرمی که در فیلم دیدید، رسیدم.

 امیــدوارم االن دیگــر زندگــی روی خوبــش را بــه ایشــان 
نشان داده باشد!

کــه  خــدا را شــکر مســتند »بیســت و ســه نفــر« باعــث شــد 
سرنوشــت این مرد تغییر کند. دید مردم به ایشان تغییر کرد 
وشهرت ایشــان ابعادی کشــوری و ملی پیدا کرد. االن دیگر 
خیلی هــا او را می شناســند و به نظرم چیــزی کــه او را نجات 
داد ایمان و توکلــش به خدا بود. امروز دیگر شــائبه ای که در 
مورد خیانتشــان وجود داشــت از بین رفتــه و او یک قهرمان 

ملی است.

 کاًل چه حرفی را می خواســتید با ســاخت فیلم »بیســت 
و سه نفر«  بزنید؟

من از 11 سالگی تئاتر و از 14 سالگی ســینما کار کردم و بیشتر 
از خیلی هــای دیگــر دغدغــه ســینما دارم تــا حــرف. امــا بــه 
اعتقاد مــن هیچ فیلمی بــدون این کــه محتوایی به دســت 
مخاطبش بدهد یــا روی مخاطب تأثیــر بگذاردفیلم کاملی 
نیســت.  و هیچ محتوایی بدون این که در قالبی با ســاختار 
درســت قرار بگیرد مؤثر واقع نمی شــود. به عبارت دیگر فرم 
و محتوا یک رابطه ســاختاری و توامان با یکدیگــر دارند که 
همدیگــر را می ســازند. بنابرایــن مــن معتقدم یک فیلمســاز 
گــر او خواســته  نبایــد راجــع بــه فیلمــش زیــاد حــرف بزنــد. ا
حرفــی بزنــد بایــد آن را بــا فیلمــش بیــان کــرده باشــد نــه بــا 
سخنرانی و حرف.  فقط در این حد بگویم که قصه »بیست 
و ســه نفــر« یکــی از آن داســتان های ملــی در تاریــخ معاصــر 
گونــی  دارد. ذات این داســتان  به  ماســت که الیه های گونا
فرهنــگ ایرانیاســالمی یک تمدن بــزرگ اشــاره می کند. بی 
انصافی اســت کــه چنیــن داســتان هایی را زیر پرچــم جناح 
گــر مــا معتقدیم کــه مســائلی  که بــه دوران  خاصی ببریــم. ا
دفــاع مقــدس مربــوط می شــوند  ذات و خاســتگاه درســتی 
داشــته اند و بــه اصطــالح پدیده هایــی ارزشــمند بــه شــمار 
می رونــد، کافی اســت کــه در فیلم هایمــان هم این درســتی 
و ارزش  را به درســت ترین شــکل ممکن به تصویر بکشــیم. 
مباحث زیــادی در حوزه دفــاع مقدس اتفاق افتــاده که بعدًا 
هر جناحــی خواســته آن را به نفع خــودش مصــادره کند. در 
حالیکــه ایــن از حقیقــت دوران دفــاع بــه دور اســت.  دفــاع 
مقدس متعلق بــه یک ملت و یــک مقطع تاریخی اســت که 
اثرات و برکاتــش باید برای آیندگان و تاریــخ آن ملت بماند و 

نه یک جناح خاص.     

از تصاویــر مســتند و آرشــیوی اســتفاده کنیــم و بــر ایــن مبنا 
بازیگــران باید نقش هایشــان را زندگی می کردنــد ونه بازی.  
به بچه ها این مســاله را گوشــزد کردیــم و آنها هــم به خوبی 
از عهــده آن برآمدنــد. می مانــد یــک نقــش اصلی دیگــر: مال 
ح هــای مختلفی در میان بود. دوســتان  صالح قــاری که طر
پیشــنهاد دادند کــه از یــک بازیگر چهــره اســتفاده کنیم که 
فیلم در گیشه شکست نخورد. ایده درست بود، اما من فکر 
کردم که ممکن اســت اســتفاده از بازیگر چهره جهان واقعی 

وباور پذیر فیلم را به هم بزند.

 پس با هیــچ بازیگــر چهــره ای بــرای این نقــش صحبت 
نکردید؟

چــرا، بــا تنهــا بازیگــری کــه راجــع بــه ایــن نقــش صحبــت 
کردم آقــای پرویــز پرســتویی بود. بــه ایــن دلیل که ایشــان 
در جریــان زندگــی صالــح قــاری بــود، دوســتش بــود و خــود 
گــر قــرار اســت روزی  صالــح قــاری هــم دلــش می خواســت ا
فیلمــی از زندگــی اش ســاخته شــود پرویــز پرســتویی نقــش 
اش را بــازی کنــد. مــن هــم ابتــدا قبــول کــردم خالصــه این 
ح کردیم. ایشــان ســفری  ع را با آقای پرســتویی مطر موضــو
در پیــش داشــتند و قســمت نشــد و مــن هــم گفتم حــاال که 
آقــای پرســتویی نمی توانند ســر این کار باشــند هیــچ بازیگر 
چهــره دیگــری را الزم نداریــم و بهتر اســت بازگردیــم به ایده 
اســتفاده از بازیگران دیده نشــده.  به هر حال تقدیر ما را برد 
به ســمت آقای سعید آلوعبادی که از دوســتان خودم بودند 
و از فعــاالن و بازیگــران تئاتــر. وقتــی جریــان را بــا او در میان 
گذاشتیم، هم ایشــان و هم ما ریســک کردیم ولی در نهایت 

اتفاق خوبی افتاد.

 بعد از اتمام فیلم، پرویز پرستویی آن را دید؟
بله، همین چند ماه پیش بــود که در جایی بودیــم و فیلم را 
دیدند. ایشان از فیلم خوششــان آمده بود و نکته جالبی که 
گفتنــد این بود کــه؛ »چه اتفــاق خوبــی افتاد که مــن در این 
فیلم بازی نکردم« و من واقعًا خیالم راحت شــد که انتخاب 
اشــتباهی انجام نداده ام. زندگی صالح قاری بسیار پر فراز و 
نشیب اســت و من شــاید 10 تا 20 درصد آن را در این فیلم به 

تصویر کشیدم.

کــه  جایــی  از  گر  تماشــا همینجاســت.  مســاله  خــب، 
می فهمد مالصالح بی طرف اســت احســاس دلســوزی 
نظــرم  بــه  قــاری  صالــح  می کنــد.  پیــدا  او  بــه  نســبت 
شخصیت پیچیده ای دارد و شــاید به نوعی کامل ترین 
کــه  شــخصیت ایــن فیلــم اســت. چــرا شــما در حالــی 
می توانســتید روی ایــن شــخصیت بیشــتر تمرکــز کنیــد 

خیلی به جزئیات آن نپرداختید؟
صالح قــاری قطعــه 24 ایــن داســتان اســت کــه آن را کامل 
می کنــد. مــن در 8 ســالی کــه بارهــا و بارهــا ایــن داســتان را 
بازنویســی کردم به ایــن فکــر می کردم کــه تا کجــا می توانم 
به داســتان این مــرد در ماجرای بیســت و ســه نفر بپــردازم. 
داســتان زندگــی خــود صالح قــاری شــاید جذاب تــر از زندگی 

خدا را شکر 
مستند »بیست 

و سه نفر« باعث 
شد که سرنوشت 

این مرد تغییر 
کند. دید مردم به 

کرد  ایشان تغییر 
وشهرت ایشان 

ابعادی کشوری 
کرد.  و ملی پیدا 

االن دیگر خیلی ها 
او را می شناسند 
و به نظرم چیزی 

که او را نجات داد 
ایمان و توکلش 

به خدا بود. امروز 
دیگر شائبه ای که 

در مورد خیانتشان 
وجود داشت از 

بین رفته و او یک 
قهرمان ملی است
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     عباس بابایی / سریال شوق پرواز
   بازیگر نقش: شهاب حسینی

   عملکــرد بازیگــر: شــهاب حســینی در دهــه اخیــر هرچــه 
بازی کــرده، موفــق بــوده و از این حیــث صاحب یــک رکورد 
است. او برای جان دادن به شــخصیت مهمی، چون شهید 
بابایــی، امــا کاری ســخت داشــته کــه مهمترین بخــش آن 
عبور از پوســته ای به نام شــهاب حســینی اســت. این بازیگر 
کترها را  باید ابتــدا همــه ذهنیت هــای پیشــین از خــود و کارا
پس بزند و بعد به شــمایل شــهید بابایی جان دهد. شــهاب 
حسینی به خوبی از عهده این کار بر آمده و حاال تصور حضور 
بازیگــری دیگــر در ایــن نقــش محال بــه نظــر می رســد. این 
نقش را شــهاب حســینی طــوری بازی کــرد که خــاص و عام 
آن را تحســین کردند و همچنان اذعان دارند یکی از بهترین 
نقش های کارنامه حسینی با سریال شوق پرواز رقم خورده. 
این ســریال چند موقعیت ویژه در اختیار حســینی قــرار داد تا 
خ بکشــد. از جمله چالــش آمادگی بدنی،  توانایی اش را بــه ر

نمایش احساسات درونی و ...
   کارگردان: زنده یاد یداهلل صمدی

   رویکرد سریال: خلبان شــهید عباس بابایی زندگی پرفراز 
و نشیبی داشــته اســت؛ از تحصیل در ایران و رفتن به آمریکا 
برای ادامه تحصیل و بازگشــت و جنگ. ســازندگان ســریال 
شوق پرواز مواد اولیه کافی برای ســاخت اتری درباره زندگی 
این شــهید داشتند و ســعی کردند در این ســریال 24 قسمتی 

بخش های زیادی از این اتفاقات را روایت کنند.
   نتیجه ســریال: نقدهایی به ساختار ســریال وارد است، اما 
در نهایت شــوق پرواز را بایــد در زمره آثار موفــق زندگینامه ای 
گرچــه ریتم کنــدی برای  دســته بندی کــرد. یداهلل صمــدی ا
بیــان داســتان انتخــاب کــرده بــود، امــا در نهایت موفق شــد 
زندگی این شهید را برای مخاطبان گسترده تلویزیون روایت 
کند و حاال شــهید عباس بابابی فقط یک نام نیســت بلکه به 
واســطه یک اثر تصویری، زندگی اش برای مردم آشــنا است. 
شهاب حسینی برای ترسیم این شخصیت به خوبی از عهده 

کارش بر آمد و یکی از بازی های خوبش را ثبت کرد.

     حاج احمد متوسلیان / ایستاده در غبار
   بازیگر نقش: هادی حجازی فر

   عملکرد بازیگر: خود هادی حجازی فر هــم باور نمی کرده 
که بتوانــد شــبیه حــاج احمــد متوســلیان شــود. ایــن اتفاق، 

قاب جاودانگی قهرمانان

     مصطفی چمران / چ
   بازیگر نقش: فریبرز عرب نیا

   عملکــرد بازیگــر: حتمــًا اختــالف نظرهــای ابراهیــم حاتمی کیــا و فریبــرز عرب نیــا در طــول 
فیلمبــرداری روی نتیجه کار بی تأثیــر نبوده ولی در همیــن مقدار هم می توان شــخصیتی که 
طراحی و اجرا شد را موفق دانست. با این حال در کمتر نوشته منتقدی و نظر مخاطبی دیدیم 
گر حاشــیه ها پیش نمی آمد حاال با یک بازی به مراتب بهتر  که از عرب نیا تمجید شده باشــد. ا
مواجه بودیم. ظرفیت نقش شــهید چمران به قدری باال است که بازیگر می تواند آن را تبدیل 
به شــاه نقش کند و در کارنامه اش ماندگار. عرب نیا لحظات نابی از حاالت شهید چمران را در 

بازی اش نمایان ساخته ولی این مقدار برای ماندگاری نقش در کارنامه بازیگر کافی نیست.
   کارگردان: ابراهیم حاتمی کیا

   رویکــرد فیلــم: ابراهیم حاتمی کیــا در فیلــم چ دو روز از زندگی شــهید چمــران در پــاوه را قاب 
گرفته اســت. او برای پایان دادن به غائله پــاوه به این شــهر اعزام می شــود و در فیلم چ منش 
این فرمانده را قاب می گیرد. عالوه بر این فیلم اشــاره هایی گذرا به احواالت چمران در زندگی 

شخصی می کند.
   نتیجــه فیلم: بعــد از نمایــش فیلم این ســؤال پیش آمد کــه آیا ما با شــمایل کاملی از شــهید 
مصطفــی چمــران و زندگــی اش مواجــه هســتیم؟ کمی بعــد، امــا تعابیــری از چ روایت شــد که 
حاتمی کیا از چمران چریک فاصله گرفته و چمران صلح طلب را تصویر کرده و پیشــنهادی به 
گر کسی  سیاستمداران امروزی داشــته و ... به هر حال چ همه زندگی شــهید چمران نیست و ا
بخواهد درباره او بیشــتر بداند باید بــه منابع دیگر رجوع کنــد. حاتمی کیا به هدفی کــه از ارائه 

چمران صلح طلب داشته به خوبی دست یافته است.

احمد رنجبر

گزارشی درباره فیلم ها و سریال هایی که درباره فرماندهان 
دفاع مقدس ساخته شده است

دربـاره غالـب فرماندهـان و سـرداران جنـگ، کتاب هـای متعـددی کـه در 
قالـب خاطره نـگاری و رمـان منتشـر شـده بـا اسـتقبال مواجـه بوده انـد امـا 
حکایـت تصویـر چیـز دیگـری اسـت. در ایـن گـزارش »هفـت صبـح« دربـاره 
چند چهره شـاخص جنگ که زندگی شـان سـوژه یک فیلم یا سـریال شـده اسـت، 
نوشـته  اسـت. اینکه هر کدام را چه کسـی سـاخته، چه کسـی نقش را بازی کرده، 

صاحـب چـه کیفیتـی هسـتند و...  
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شــهدای بزرگی همچون شــهید ســهیلیان، شــهید کشوری، 
شــهید شــیرودی و تنــی چنــد از قهرمانــان وطن مــان در این 
فیلم دیده می شوند. یکی از بخش های جالب سریال حمله 
چندین لشــکر از مزدوران عراقی بــه یکــی از پادگان های مرز 
اســت کــه خلبانــان شــجاع هوانیــروز به رغــم فرمــان منهدم 
کــردن پــادگان خــودی بــه دلیــل اینکــه ایــن پــادگان ســالم 
بــه دســت عراقی هــا نرســد، جوانمردانــه تنهــا بــا ســه فروند 
کبــرا بــا انهــدام بیــش از 80 تانــک عراقــی، آن هــا را وادار بــه 

عقب نشینی می کنند.
غ واســطه آشــنایی مخاطبــان     نتیجــه ســریال: ســیمر
گســترده تلویزیــون بــا بخشــی از زندگی شــهیدان شــیرودی 
و کشــوری شــد و همیــن یعنی ســریال موفق بــوده. از آن ســو 

بیننده با بخشی از رشادت های هوانیروز آشنا شد.

     محمد جهان آرا / سریال کیمیا
   بازیگر نقش: حامد بهداد

   عملکــرد بازیگــر: حامــد بهــداد در نقــش شــهید جهــان آرا 
عملکــردی موفــق داشــت. او بازیگــری حرفــه ای اســت و 
می داند چطــور یک نقــش را ایفا کنــد، با این حــال بازی اش 
به مذاق عده ای هم خوش نیامد و بــه همین خاطر در زمان 

کنش های مختلفی بودیم. پخش سریال شاهد وا
   کارگردان: جواد افشار

   رویکرد ســریال: شــهید محمــد جهــان آرا نامی آشــنا برای 
خــاص و عــام اســت. او از بزرگ مردانــی بــود که نقش بســیار 
مهمی در تشــکیل سپاه پاســداران خرمشــهر ایفا کرد. او پس 
از تشکیل ســپاه خرمشــهر، مردانه جنگید و نقش بسزایی در 

دوران دفاع مقدس داشت. 
کیمیا اولین مجموعه تلویزیونی اســت که بــا ادای دین خود 
به شــهید محمد جهان آرا با ایفای نقش حامد بهداد، سقوط 

خرمشهر را بیان می کند.
 به قــول تهیه کننــده ســریال: متاســفانه در هیچ یــک از فیلم 
و ســریال هایی کــه مربوط بــه فیلم هــای حوزه دفــاع مقدس 
می شــود، تا به حال به شــخصیت محمد جهــان آرا پرداخته 
نشــده اســت و این در حالی اســت که نام ایشــان با خرمشهر و 

دفاع مقدس عجین شده بود.
   نتیجه ســریال: کیمیا در زمان پخش مورد اســتقبال بود، 
اما حواشــی زیادی هم داشــت. در بخش مربــوط به نمایش 
کنــش را ســید محمد  تصویــر شــهید جهــان آرا، مهم تریــن وا
حسین جهان آرا، برادر شهید جهان آرا داشت. او در گفتگو با 
خبرگزاری تسنیم از اعتراض خانواده فرمانده سپاه خرمشهر 
بــه تصویــر ارائه شــده از ســردار شــهید ســید محمد جهــان آرا 
در ســریال کیمیــا ســخن گفــت و آن را تصویــری غیرواقعــی 
دانست: تصویری که از محمد در سریال کیمیا به نمایش در 
آمده، تصویر یک انسان بالتکلیف و مستأصل است در حالی 
که دیالوگ هایی، چون نمی دانم چه کار کنم؟  یا نمی توانیم 
معجزه کنیم متعلق به او نیست و هرگز کســی از زبان محمد 

چنین سخنانی نشنیده است.
ســازندگان ســریال هم به این شــائبه توضیح دادند و از نیت 

خیر خود برای ادای دین به شهید جهان آرا گفتند.    

امــا افتــاد و از آن ســو حجازی فــر بــازی بــدون نقصــی ارائــه 
کــرد و تحســین خــاص و عــام را بــه خــود دیــد. حجازی فر در 
مصاحبــه ای که با هفت صبح داشــت، این طــور روایت کرد: 
از آنجایی که شباهتی بین من و حاج احمد متوسلیان وجود 
نداشــت، عالقه مند نبــودم در این نقــش بازی کنــم. به کل 
معجزه گریــم را فراموش کــرده بــودم. از طرف دیگر ســال ها 
بود کــه بــه خاطــر بســیاری از مســائل پیرامــون بازیگــری در 
سینما، بیشــتر روی کارگردانی و بازیگری در تئاتر تمرکز کرده 
بودم. احساس می کردم که انتخاب بازیگران، ربط آنچنانی 
بــه صالحیــت یــا توانایــی تــو در بــازی نــدارد و از طــرف دیگر 
کارگردانــان ما آنچنــان حوصله رفتــن و دیدن کارهــای نوپا، 

پیدا کردن استعدادها و چهره های جدید را ندارند.
   کارگردان: محمدحسین مهدویان

   رویکــرد فیلــم: ایســتاده در غبــار اشــاره هایی بــه کودکی و 
نوجوانی حــاج احمد متوســلیان می کند و تمرکــز اصلی اش بر 

حضور او در جبهه به عنوان فرمانده است.
   نتیجــه فیلــم: محمــد حســین مهدویــان ثابــت کــرد کــه 
ج از کلیشــه ها ســراغ قهرمان های دفاع مقدس  می توان خار
رفت؛ فیلم ایستاده در غبار هم ساختاری مستندگونه دارد و 

هم قهرمانش را سفید سفید نشان نمی دهد.
یعنــی می تــوان فیلــم را دیــد و بــا داســتانش همــراه شــد و از 
آن ســو قهرمانــی را بــه تماشــا نشســت کــه در وهلــه اول یک 
انسان اســت با همه نقاط قوت و ضعفی که دارد. حاج احمد 
متوسلیان انسان بزرگی است، اما این بزرگی باعث نمی شود 
که خطای انســانی اش نادیده گرفته شــود. نکتــه مهم دیگر 
دربــاره فیلم ایســتاده در غبــار این اســت که پس از تماشــای 
کوچک تریــن شــناختی از حــاج احمــد  کســی  گــر  آن حتــی ا

متوسلیان نداشته باشد، با او آشنا می شود.

غ      شیرودی و کشوری / سریال سیمر
   بازیگر نقش: جواد هاشــمی نقش شهید کشوری و محمد 

جوزانی، نقش شهید شیرودی را بازی کرده اند.
   عملکرد بازیگر: جواد هاشــمی و محمد جوزانی توانســتند 
شــمایلی باورپذیر )الاقل برای مخاطبان دهه هفتاد( ایجاد 

کنند. دوبله هم بر باالرفتن کیفیت کارشان افزود.
   کارگردان: حسین قاسمی جامی

غ یکی از ســریال های پربیننده ای     رویکــرد ســریال: ســیمر
کــه بــا موضــوع زندگــی قهرمان هــای دفــاع مقــدس  اســت 
ســاخته شــده اســت و بعــدًا نســخه ای ســینمایی از دل آن 
غ  بیرون کشــیده شد. حســین قاسمی جامی در ســریال سیمر
کبــر شــیرودی و  روایتگــر شــجاعت مــردان هوانیــروز )علــی ا
ح عملیات هایی است  احمد کشــوری( شــد. این ســریال شــر
که ایــن دو بــر عهده داشــتند و نقبــی هم بــه زندگی شــان زده 
می شــود. لحظات حضور این دو به همراه شهید سهیلیان در 
عملیات های مختلف، اســارت و آزاد شــدن او پس از ســال ها 
همچنین زمان شهادت شــان بخش هایی از ســریال را شکل 
می دهد. این سریال که در همان سال ها مورد توجه بسیاری 
از عالقه منــدان به ویــژه جوانــان و نوجوانان قــرار گرفته بود، 

داستان حماسه های خلبانان هوانیروز غرب کشور است.

محمد حسین 
یان ثابت  مهدو
کرد که می توان 

خارج از کلیشه ها 
سراغ قهرمان های 

دفاع مقدس 
رفت؛ فیلم 

ایستاده در غبار 
هم ساختاری 

مستندگونه دارد 
و هم قهرمانش را 

سفید سفید نشان 
نمی دهد. یعنی 
می توان فیلم را 

دید و با داستانش 
همراه شد و از آن 
سو قهرمانی را به 

تماشا نشست که 
در وهله اول یک 

انسان است با 
همه نقاط قوت و 

ضعفی که دارد
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     نویسنده:  مهدی کرد فیروزجایی

     تعداد صفحات:    140 صفحه

     قیمت:   20،000 تومان

دیگــر وی در خطــه ســر ســبز شــمال می گــذرد. او کــه خــود از 
همان خطه اســت با قلمی شــیوا و روان ماجراهایی جذاب و 
خواندنی خلق کرده و مخاطب را شــیفته خود می کند. رمان 

»ملداش« را می توان اولین رمان فقهی دانست.
در ایــن کتــاب بیــش از  7 موقعیت فقهــی خلق شــده و در آن 
به مســائل شــرعی پرداختــه اســت. همانطــور که یــک مبلغ 
کــه در آن تبلیــغ  بیشــترین برخــوردش بــا جامعــه کوچکــی 
می کند مســائل شــرعی اســت. در این رمان عالوه بر مســائل 
شــرعی موقعیت های اعتقادی و اخالقی هم دیده می شود. 
مبارزه ایلچی مبلغ جوان با خرافات و مســائل دســت و پا گیر 
ازدواج را می توان جزو همین موقعیت ها دانست. از آنجایی 
که همسر ایلچی هم همراه اوست محبت، عشق و وفاداری 
یــک طلبه بــه همســرش را در این رمــان به تصویر می کشــد. 
می توان ایــن رمــان را یک ســبک زندگــی طلبگی دانســت و 
آن را بــه همــه معرفی کــرد. رمان ملــداش با قلم مهــدی کرد 
فیروزجایــی در 140 صفحه و بــا قیمت 20000 تومان توســط 

نشر معارف به چاپ رسید. بخشی از کتاب را می خوانیم:

رفیق مردم
رونمایی از رمانی درباره خاطرات یک طلبه مبلغ

مراســم رونمایــی از کتــاب »ملــداش«، نوشــته مهــدی کــرد فیروزجایــی، بــا حضــور 
حجت االسالم و المسلمین محمدرضا فاضل استرآبادی، تولیت مدرسه فیضیه بابل 

و نویسنده کتاب و جمعی از مردم در مدرسه فیضیه برگزار شد.
حجت االســالم و المســلمین فاضل اســترآبادی در این مراســم با بیان اینکه رمــان »ملداش« 
دارای ویژگی ها و امتیازاتی است، گفت: یکی از ویژگی های این کتاب عنوان آن است. کلمه 
»ملداش« با تناســبی که بــا متــن دارد، خیلی حــرف دارد؛ »مل« همــان مأل به معنــای نخبه و 
دانشمند یا همان روحانی اســت و کلمه »داش« مخفف داداش است. وقتی »مل« با »داش« 
ترکیب می شــود، به معنای دانشــمندی اســت که در برخــورد با مــردم خودمانــی و صمیمی و 
مهربان اســت. در واقع »ملــداش« به معنای روحانی اســت که بــا مردم رفیق اســت. در کتاب 
حاضر هــم ما می بینیــم که روحانی داســتان کــه اســمش »ایلچی« اســت، در برخورد بــا مردم 

صمیمی و خودمانی است. اساسًا باید روحانی اینگونه باشد.
وی به دیگــر ویژگی های این رمان اشــاره و اضافه کرد: دیگــر امتیاز و ویژگی این اثر این اســت 
که شــاید تنها رمانی باشــد که یک روحانــی مبلــغ را از همه جوانــب و ابعاد به تصویر می کشــد. 
معمواًل مشــکالت و مســائل یک مبلغ در روســتا برای جامعه قابــل تصور نیســت؛ از این جهت 
مخاطب بــا مطالعه این اثر می توانــد خود را جای یک مبلــغ بگذارد و مصائب و مشــکالت او را 
درک کند. مبلغی که در روستا فعال است، با مردم در ارتباط است، درد و مشکالت آنها را درد و 
مشکالت خود می داند، خود را از مردم جدا نمی بیند؛ همین مشکالت کار او را سخت می کند. 
به عنوان نمونه، در رمــان »ملداش« دختر و پســری را می بینیــم که به دلیل وجود یک رســم 
غلط نمی توانند ســر خانه و زندگی خود بروند. اینجا نقش روحانی روستا پررنگ می شود، او از 

آبروی خود مایه می گذارد تا این رسم غلط از بین رود.
حجت االســالم فاضل توجه نویســنده به یــک اقلیم خــاص را از دیگــر ویژگی هــای »ملداش« 
عنوان کرد و یادآور شــد: این رمان فرهنگ، آداب و رســوم مردم مازندران را به خوبی مکتوب 
کرده است. نویسنده حتی در این راه از اصطالحاتی بهره برده که دیگر کمتر شاهد استفاده آن 
هســتیم. او در واقع با این اقــدام، به نوعی در ثبــت و احیای مجدد این اصطالحات کوشــیده 
است. از سوی دیگر، استفاده از این اصطالحات به گونه ای نبوده که مخاطب غیر مازندرانی 
ح جلد کتاب کــه زیبا و جذاب انتخاب شــده نیز از جملــه ویژگی های  را دچار مشــکل کند. طر

این رمان است.
مهدی کرد فیروزجایی، نویســنده »ملداش«، نیز در پایان این جلســه در ســخنان کوتاهی به 
علت نگارش این رمان اشــاره کرد و گفت: »ملداش« را نوشــتم تا ادای دینی باشد از هزینه ای 
که حوزه بــرای من انجام داد. تنها شــأنی کــه برای خودم و تمــام طلبه ها قائل هســتم و امروز 
متأســفانه فرامــوش شــده، تبلیــغ اســت. طلبــه امــروز می خواهــد کاره ای بشــود؛ فیلســوف، 
جامعه شــناس، روان شــناس، زبــان دان، سیاســتمدار، حقــوق دان و ... ولــی گویــا خجالــت 
می کشــد که بگوید می خواهد مبلغ شــود؛ در حالی کــه اصلی ترین کار یک طلبه تبلیغ اســت و 

اینها هیچ کدام اصالت ندارند.
وی ادامــه داد: اصالــت بــرای یــک طلبه تبلیــغ اســت، بقیه مــوارد ابــزار هســتند کــه طلبه به 
تبلیغش برســد. من نمی نویسم که نویسنده باشــم، من می نویسم که مبلغ باشــم. امیدوارم 

که توانسته باشم دین خودم را به درستی ادا کنم.
»ملداش« داســتان طلبه جوانی را روایت می کند که بــرای تبلیغ عازم یک روســتا در مازندران 
می شــود. او به خاطــر اینکه جــواب یک مســئله شــرعی را اشــتباه می دهــد، گرفتار می شــود و 
می خواهد جبران کند. از سوی دیگر، همســرش را به خاطر بیماری روحی اش به همراه آورده 

تا حال و هوا عوض کند، اما این اتفاقات سبب تشدید مریضی همسرش می شود.
مهدی کرد فیروزجایی که پیش از این با کتاب »به هم رســیدن در میانســی« جایزه داســتان 
انقالب را برده بود، این بار دســت به نگارش رمانی جدید زده است. این رمان مثل رمان های 

از  شــد.  چشــم  در  چشــم  یعقــوب  بــا  ایلچــی 
چشم های قرمزش اشک می آمد.

- چشمت چی شده؟
تــوی  رفــت  ک  خــا می کــردم  تیمــم  داشــتم   -

چشمم.
- چی جوری تیمم کردی؟

ک رو به دست و صورتم می مالیدم،  - داشتم خا
ک رفت توش. یه لحظه چشمم رو باز کردم خا
ک ریختی روی صورتت و مالیدی؟ - یعنی خا

ک نمی ریزن؟ - مگه توی تیمم به جای آب خا
ک رو به  ایلچی چشمانش را گشاد کرد: یعنی خا

جای آب ریختی روی صورتت؟     
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خاطرات
دهه شصتی ها

ݢمی ݣݣݣݣخیزد روز برݢ

کتــاب »دختــری کــه رهایــش نکــردی« خاطــرات طنــزی از دهــه 
شــصت اســت که از ســوی انتشــارات کتابســتان معرفت منتشــر و 
روانه بازار نشــر شــده اســت. خاطره نویســی با آنکه در ایران قدمت طوالنی 
ندارد اما ویژگی های خوبش باعث شده اســت طی این سال ها مورد اقبال 
نویســندگان بگیرد. بهترین لحظه های زندگی را می توان از طریق خاطره 
نویسی ثبت کرد. عالوه بر آن، بسیاری از مسائل مهم اجتماعی هم ضبط 
می شــود و و بــرای آینــدگان نیز برجــای می مانــد. با ایــن کار فرصتــی برای 
خودمان و دیگــران فراهم می کنیم تا از تجربه های گذشــته مان به شــکل 
بهتــری اســتفاده کنیــم. در کنــار ایــن مــوارد، خاطره نویســی حواســمان را 

قوی تر و ذهن و زبانمان را ورزیده تر می کند.
»دختری کــه رهایــش نکــردی« خاطــرات طنز لیــال عباســعلی زاده اســت. 
خاطراتی از دهه شصت شمسی از زبان دختری بازیگوش و حساس که هر 

جا پا می گذاشت دردسر قبل از او پیدا می شد!
گر  خاطرات دهه شصتی ها همیشه برای ما جذاب بوده است. مخصوصًا ا
زبان خودشــان برایمان تعریف شــود. زبــان صمیمی، لحن شــیرین و طنز 
کتاب در کنــار صداقت نویســنده، فضایی شــاد و جذاب خلق کرده اســت. 
فضایی که قرار نیســت تنها آدم را به خنده بیندازد بلکه ممکن است حتی 
اشــک آدم را هم دربیاورد! »دختــری که رهایش نکردی« به تازگی توســط 
انتشــارات کتابســتان معرفت در 92 صفحــه، در قطع رقعی و بــا قیمت 15 

هزار تومان روانه بازار کتاب شده است.    

رمان »روز بر می خیزد« به قلم مصطفی فعله گری در حوزه ادبیات 
کتــاب آمــد.  انقــالب اســالمی توســط انتشــارات به نشــر بــه بــازار 
مصطفی فعله گری در این اثر، داستانی در روزگار حکومت پهلوی را روایت 
و سرگذشــت یک زندانی سیاســی اهــل اندیشــه را بیــان می کند کــه آرزوی 
نگارش زندگی یکی از زندانیان سیاســی نامدار جهان را در سر دارد و در این 

جستجو، به ضرورت نوشتن کتابی درباره امام موسی کاظم)ع( می رسد.
فعله گــری در ایــن رمــان بــه روایــت »روز بــر می خیــزد« می پــردازد و عنوان 
می کند: »از گرمای دل و درون مادر به زندان جهان می افتیم. روی خشت 
خ جهان. بر این خشــت کهنه و پهناور هم اما زهــدان پر دردی  کهنه و ســر
ما را به درونــه پر درد و خــون خودش می کشــد: زنــدان. در این زنــدان از ما 
می پرســند چه می خواهــی از جهان؟! تازیانه، ناخن کشــی، تــف و توهین، 

دویدن در داالن های زنده ماندن با پاهای زخم پوش.
گاهــی آزادمــان می کننــد. از آن زنــدان بــه زنــدان جادارتــری کــه تنهایــی 
ک ترش  کوچــه و بــازار ترســنا و بی پناهــی و پلشــتی و شــکنجه گران ســر 
ک و تیز و بزی باشــیم.  کرده اند… کار ما این اســت که بتوانیــم زندانی چاال
تا بلکه یکی دو دم و بازدم بیشــتر داشته باشــیم. ورنه گوش تا گوش زودتر 
از آنچه که خدا می خواهد ســرمان را می برند… »مرتضی علی« آدم نخسِت 
رمان »روز بــر می خیزد« یکی از ماســت. یکــی از همین زندانی هــای تیز و بز 
که از زندان تک جای رحم مادر به زندان جهــان می افتد و از آنجا به زندان 
ســایه خدا بــه زندان شــاه و ســپس بــاز هم بــه زنــدان پر آمــد و شــد کوچه و 
خیابان و بازار. پول پرستان… مرتضی علی تسلیم نمی شود اما. می رزمد. 

کستر و خون…« همچون روز در چرخه هجوم شب های پر خا
ایــن اثــر 111 صفحــه ای کــه در چــاپ نخســت و بــا قیمــت 160 هــزار ریــال 
روانه بازار کتاب شــده اســت، در هفت بند و بــا قطع رقعی و شــمارگان یک 
هزار نســخه در دســترس کتاب دوســتان قرار دارد. در بخشــی از این کتاب 
گر بشــود تا مردم با دانایی به  می خوانیم: »…صد هزار انقالِب سیاسی هم ا
نیاز عدالت و دادخواهی نرســند، دادخواهی و عدالت بــر زندگانی و کار و بار 

مردم نمی تابد… تابنده ترین آفتاب دانایی هم آفتاب کتاب است…«.     
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     سفیدخوانی
قلــم محمــد خســروی راد، شــاید بــه مــدد همــان 25 تجربه 
پیشــین و شــاید به پشــتوانه عمــری کــه در راه ادبیــات دفاع 

مقدس گذشته، صیقل خورده و خواناست. 
زبــان و لحــن رمــان او، بســیار روان و خوش خــوان اســت 
می کنــد.  همــراه  خــود  بــا  را  مخاطــب  بی دســت انداز،  و 
گــردن باالتــر از رمان هــای  جمله بندی هــای او یــک ســر و 

مشابه اند و نشان از وسواس او در انتخاب کلمات دارند. 
او  مــدد  بــه  هــم  کتــاب  صفحــه ای   200 از  کمتــر  حجــم 
کنــد. فصل هــا  آمــده تــا ســخت گیرانه، اختصــار را رعایــت 
درســت همانجــا کــه بایــد، تمــام می شــوند؛ چنــان کــه گاه 
کــه  ســفیدخوانی های پنهانــی در پایــان فصــول بــرای او 
حــال،  عیــن  در  دارد.  وجــود  بیندیشــد،  بیشــتر  بخواهــد 
صحنه پردازی هــای  و  خــوب  توصیف هــای  از  نویســنده 
ظریف غافل نشده است. نمونه موفق این امر، پرداختن به 
ماجرای پیرمرد و پیرزنی اســت که پس از اشــغال خرمشــهر، 
ایــن زوج  تــرک نمی کننــد. روابــط عاشــقانه  را  خانه شــان 
کهنســال و نحوه مواجهــه آنها با زندگــی پس از آغــاز جنگ و 
مهم تــر و ایدئولوژیک تــر از آن، مــرگ، از لحظــات درخشــان 
این رمان اســت؛ چنان که بخش مهمی از مکاتبات ســهیل 
و گیتی را به خود اختصاص داده اســت. شاید این زوج که تا 
آخرین نفس در کنار هم و به پای هــم و وطِن هم می مانند، 
الگویی زیبایند مقابل چشم زوج جوانی که با اولین اختالف 

 آثــار و آســیب های جنــگ به مثابــه یــک رویــداد عظیــم بــا ابعــاد مختلــف اجتماعی 
فرهنگــی، همــواره دســت مایه ای قــوی بــرای خلــق آثــار هنــری به ویژه در ســاحت 
ادبیــات بوده انــد. روایت هــای جنــگ آنگاه کــه پــا را از دایــره روایت صــرف و مســتندنگاری 
محض بیرون می گذارند و بــه درگیری های ذهنی و چالش های روانی افــراد حاضر در جنگ 
می پردازند، جنبه داســتانی تری پیدا می کنند. این درست همان چیزی است که امروز، پس 
از گذر نزدیک به ســه دهه از پایان جنگ و تولید هزاران اثر هنری با محتوای جنگ، بیش از 

هر چیز به آن نیازمندیم؛ درست شبیه چیزی که در »نقل گیتی« اتفاق افتاده است.
محمد خســروی راد نام تازه ای در عرصه ادبیات دفاع مقدس ایران نیســت. او پیش از رمان 
»نقل گیتی«، 25 مجموعه داستان و مســتند و زندگی نامه نوشت را به رشــته تحریر درآورده 
گر نگوییــم همه، قریــب بــه اتفاقشــان پیرامون دفــاع مقدس انــد. این نویســنده  اســت که ا
کهنه کار مشــهدی امــا، در رمان تازه اش، به ســراغ ایــده درخشــانی رفته که به خــودی خود، 

جذاب و تأمل برانگیز است: بازخوانی جنگ از زبان یک مجاهد عراقی.
کم نبودند عراقی های روشن ضمیری که در طول هشت ســال جنگ ایران و عراق، به ناحق 
بودن رژیم بعث صّدام پی بردند و از آن جدا شــدند. اینان چون از شّر استخبارات و نیروهای 
امنیتی رژیم صّدام در امان نبودند، غالبًا به ایران پناه می آوردند و بسیاری شان برای جبران 

مافات، به سنگر رزمندگان ایرانی می پیوستند و »مجاهد« نام می گرفتند. 
»ســهیل عالوی«، شــخصیت اول مرد رمان »نقل گیتی« هم یکی از همین مجاهدهاســت. 
او حاال، پس از 18 ســال زندگی در ایران با دختری مشهدی به نام »گیتی درخشان«، تصمیم 
گرفته به کشــور خودش برگردد و مجاور کربالی معلی شــود. همین تصمیم، زندگی مشــترک 
او را به مخاطره انداخته است؛ زیرا همســرش راضی به ترک میهن نیست. سرانجام، این دو 
تصمیم می گیرنــد هریک مدتی را در میهن شــان، بــه دور از دیگــری بگذرانــد و در این مدت، 

طی مکاتباتی به بازخوانی زندگی و عقایدشان بپردازند. 
این مکاتبات که در فصول مجزا از زبان این دو روایت شده، شالوده اصلی »نقل گیتی« است.

نقل ݣݣگیتی
بازخوانی جنگ
 از زبان یک مجاهد عراقی

پرستو علی عسگرنجاد
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جدی در زندگی، تا پله های محضر طالق پیش رفته اند.
اختصــار مذکــور، در لحظــه هــم مزیــت کتــاب اســت و هــم 
گاهــی دلمــان می خواهــد نویســنده حوصلــه  مضــّرت آن. 
ج بدهد و بیشــتر و دقیق تر برایمــان بگوید،  بیشــتری به خر
اما فصــل به ســرعت تمــام می شــود و مــا، گاه با ســؤال های 
رمــان، شــخصیت  تنهــا می مانیــم. در طــول  بی جــواب، 
ایرانــی  یــک  ســهیل،  برخــالف  کــه  دارد  وجــود  دیگــری 
مرزنشــین اســت که در قالب یک عراقی، به رژیم بعث نفوذ 
کــرده اســت. او رابط و وســیله پیوســتن ســهیل به ســپاه بدر 
ح زندگی  ایران اســت. ابهامی که نویســنده، تعمدانه در شــر
این شــخصیت باقی گذاشــته، ابهامــی که خود ســهیل هم 
چندین بار به آن اشاره می کند، ابهامی شیرین است. گرچه 
پاســخ ســؤاالتمان را دربــاره او و »ام آدم«، همســر عراقی اش 
نمی گیریــم، امــا از این بی جوابــی لــذت می بریــم؛ آن گونــه 
کــه می گوییــم: »مگــر همــواره الزم اســت ســایه گره گشــایی 
تمــام و کمال بــر رمانی گســترده باشــد؟! بگذار گاهــی هم از 
گفتــه و ندانســته رد شــویم. مگــر زندگــی  بعضــی چیزهــا، نا
غ از این ابهــام بزرگ، بــا مثال های  جز این اســت؟!« اما فــار
دیگــری هــم در کتــاب روبه روییــم کــه آنهــا دیگــر اذیتمان 
می کننــد! مهم تریــن آنهــا هــم شــخصیتی بــه نــام »احمد« 
اســت، دیگرمجاهدی که پــس از ســال ها زندگــی در ایران، 
بی اطــالع خانــواده اش، آنها را رها کــرده و به عراق بازگشــته 
اســت. سرنوشــت و پایــان این شــخصیت در دو ســه جملــه 
مبهم کــه مــا را تنها بــه مــرگ او می رســانند، خالصه شــده و 
نمی فهمیــم عشــق پرشــور او چگونه بــه چنین ســفر بی خبر 
بی بازگشــتی انجامیده اســت؛ چنانکه خانواده و فرزندانش 
را در مضیقه ای شــدید برای گــذران زندگــی انداخته. چه در 
حد و اندازه ســؤاالتی که پیرامون چرایی و چنــد و چون یک 
شخصیت همچون احمد در ذهنمان شــکل می گیرند و چه 
در قامت عطش جــواب داده نشــده ای که بــرای توصیفات 
بیشــتر و پرداختن بیشــتر به روایت هــا داریــم؛ این نقاط کور 

پس از پایان کتاب در ذهنمان می مانند.
نویســنده در مصاحبــه ای متذکــر شــده »نقــل گیتــی« اولین 
جلد از یک ســه گانه اســت و او قصــد دارد در دو جلــد بعدی، 
به داســتان ام آدم و احمد بیشــتر بپردازد. گمان می کنم ذکر 
این نکته در پیشانی نوشــت کتاب بســیار ضروری بــوده و از 
آن غفلت شده است. به یقین بسیاری از مخاطبان کتاب از 
ح  این حقیقت بی خبرند و بالتکلیفی برخی از روایت ها و شــر

برخی از شخصیت ها آنها را خواهد آزرد.

     شبیه زندگی
نقطه درخشــان دیگری که درباره »نقل گیتی« وجود دارد، 
انتخاب شخصیت های آن است. سهیل به عنوان ستوانی 
کــه مدتــی بــا ســرهنگ ها و درجــه داران حــزب بعث زیســته 
و حتــی بــا آنهــا همــراه شــده اســت، ذره بینــی جــذاب اســت 
برای نمایانــدن حقیقتی که آن ســوی جبهه نبرد، در ســنگر 
عراقی هــا ناشــنیده باقــی مانــده اســت. گرچه ســهیل بعدتر 
به ســپاه بدر ایران می پیوندد و تّواب می شــود، امــا در زمان 

حضــور در میان ســربازان صــّدام، به شــدت حقیقــی و جدا از 
اغــراق و تقدس مآبی تصویر می شــود. ناباورانــه می خوانیم 
کــه ســران حــزب بــرای تعییــن تکلیــف  کــه در جلســه ای 
کن خرمشهر تشکیل داده اند،  وضعیت آن زوج کهنسال ســا
ایــن ســهیل اســت کــه پیشــنهاد کشــتن آن دو را می دهــد! 
گرچــه با تمــام قــوا تــالش می کنــد ایــن اشــتباه را جبــران و از 
کم بر ســنگر بعثی ها،  ع فاجعه جلوگیری کند، اما جّو حا وقو
اثری را که باید بــر او می گذارد. بــرای مخاطبی که خط کش 
 به دست منتظر است تا شعارزدگی و کلیشه را در یک اثر دفاع 
مقــدس انــدازه بگیــرد و عیار صداقــت اثــر را بســنجد، »نقل 

گیتی« کتابی است که به راحتی ُدم به تله نمی دهد!
گرچــه گفتگوهــا در قالب  مزیــت دیگر کتاب این اســت کــه ا
مکالمات مکتوب پســتی و الکترونیکی اتفاق افتاده اند، اما 
به همان فرمت به مخاطب عرضه نشــده اند و به قد و قواره 
داســتان نزدیک ترند. پس انتظار مواجه شــدن با ساختاری 
همچــون »ازبــه« رضــا امیرخانــی را نداشــته باشــید! نامه ها 
بی ســالم و خداحافظی انــد و بیــش از آنکــه نامــه باشــند، 
روایت انــد. انــگار هرشــخصیت حــرف خــودش را می زنــد و 
نگاه خــودش را بــه دیگــری می رســاند و مــی رود ســراغ نامه 
کنش نشــان  بعد. ســهیل و گیتــی، گاه بــه حرف های هم وا

می دهند، اما این گاه ها، بسیار اندک اند.
دو صدایــی بــودن روایت این کتاب هــم از دیگــر مؤلفه های 
موفقیت آن اســت. پــازل روایــت بــا دو راوی برایمــان کامل 
می شود. بخشی از خاطره روز خواستگاری سهیل از گیتی را 
از پشت پنجره اتاق، از چشم گیتی می بینیم و بخشی دیگر 

را از زبان سهیل می خوانیم. 
خســروی راد کوشــیده در شــخصیت پردازی، تفــاوت نــگاه 
زنانــه و مردانــه را دریابــد و آن را در اثرش اعمال کند. نســبتًا 
کــرده، »لحــن«  هــم موفــق بــوده، امــا آنچــه از آن غفلــت 
گیتــی به عنــوان یــک دختــر مرفــه مشــهدی  اســت. لحــن 
عراقی االصــل  مجاهــد  یــک  به عنــوان  ســهیل  لحــن  بــا 
هیــچ!  ندارنــد.  یکدیگــر  بــا  تفاوتــی  هیــچ  ایــران  کن  ســا
کــه ســهیل می گویــد،  کــه همان کلمــات و جمالتــی  چنــان 
گیتــی بنشــینند. بــه نظــر  می تواننــد به ســادگی در دهــان 
می رســد نویســنده بــرای رســیدن بــه تمایــز ایــن دو لحــن و 
زیرساخت های شــخصیت ها که این تمایز را میسر می کنند 
)ساده تر از هرچیز، تفاوت ملیت و زبان این دو(، دقت کافی 
را لحــاظ نکــرده و به ســاده ترین شــکل ممکن، »بــه قول ما 

مشهدی ها« و »در زبان شما ایرانی ها«، بسنده کرده است.
برای قضــاوت نهایــی دربــاره »نقل گیتــی« باید تأمــل کرد. 
پیــش از انتشــار دوجلــد دیگــر از ایــن ســه گانه و مشــخص 
شــدن سرنوشــت شــخصیت های درمه مانده، نمی توان به 
قطعیت ســخنی گفت. تا همین جا اما، می توان به ذکر این 
نکته بســنده کرد که این رمــان، رمانی بســیار خوش خوان، 
کــه به راحتــی مخاطــب را بــه دنبــال  روان و جــذاب اســت 
خــودش می کشــاند و طــی مجالــی 180 صفحــه ای، او را بــه 
روزگاری از جنگ می بــرد که پیــش از این، کمتــر از آن دیده 

و خوانده است.     

 برای مخاطبی 
که خط کش 

 به دست منتظر 
است تا شعارزدگی 

و کلیشه را در 
یک اثر دفاع 

مقدس اندازه 
بگیرد و عیار 

صداقت اثر را 
بسنجد، »نقل 

گیتی« کتابی 
است که به 

راحتی ُدم به تله 
نمی دهد!
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 بگذاریــد بــه چنــد وجــه متفــاوت ایــن رمــان اشــاره کنیــم تا 
حساب کار دستتان بیاید.

شــاید پررنگ ترین وجــه تمایز روایت دلخواه پســری شــبیه 
سمیر با رمان های دیگر، فضا و راویان متفاوتش باشد. ارواح 
اموات از ملیت های مختلف در قبرستان وادی السالم نجف 
جمع شده اند و هر شب یک نفرشــان برای ما قصه می گوید! 
به همیــن دلیل مــدام در زمــان و مکان های مختلــف رفت و 
آمــد می کنیــم و از هنــر نویســنده در ایجــاد شکســت زمــان و 

ایجاد پیوند بین برهه های مختلف تاریخی لذت می بریم.
پیچیدگــی روایت دلخواه پســری شــبیه ســمیر بــه همین جا 
ختــم نمی شــود. راوی اصلی این کتــاب، نوجوان شــهیدی 
اســت کــه پیکــرش بــا جنــازه یــک رزمنــده عراقی هم ســن و 
هم قــد و هم هیــکل و در یک کالم، شــبیه خــودش، جابه جا 
شــده. خالصه، ارواح ایرانی، عراقی، انگلیســی و… از سراســر 
جهــان و از سراســر تاریــخ دور هــم نشســته اند و بــا کمک هم 
روایــت متفاوتــی از انقــالب اســالمی ایــران ارائــه می دهنــد. 
هر شــخصیت، دیده هــا و شــنیده هایش از حکومــت پهلوی 
و حــزب بعــث و تاریــخ عــراق تــا امــام خمینــی )ره( و انقالب 
ایران و دفــاع مقــدس را تعریف می کنــد. حرف هــای هر یک 
از افراد داســتان مثل یک تکه پازل اســت که وقتــی کنار هم 
قــرار می گیرنــد تصویــر نســبتًا کاملــی را بــه مخاطــب نشــان 
می دهد. این را هــم بگویم کــه در برخی موارد بــا تعدد راوی 
و تزاحــم روایــت روبــه رو می شــویم. یعنــی روایــت، آن قــدر 
دست به دســت می شــود که یادمان می رود راوی، چه کسی 
بــود و از کجــا بــه اینجــا رســید! پــای هر کســی کــه فکــرش را 
بکنید به داســتان باز می شــود؛ از صدام تا جــالد حزب بعث. 
ج اســمیت تا شــیخ شــهید. همین تعدد شــخصیت ها  از جور
حضور شــهید نوجوان ایرانی - که در واقع شــخصیت اصلی 
کثر  گر از ا داستان است -را کمرنگ کرده؛ به طوری که حتی ا
صحنه های داستان حذفش کنیم اتفاق خاصی نمی افتد و 

فقط بهانه روایت از راویان گرفته می شود!
گر »بی کتابی« شرفی خبوشــان را خوانده باشــید حتمًا زبان  ا
کهن و نســبتًا دشــوارش یادتان اســت. بــا خوانــدن »روایت 
دلخــواه پســری شــبیه ســمیر« می فهمیــد کــه زبان ســخت 
بی کتابی، شوخی ای بیش نبوده! چند فصل از این کتاب، 
توســط شــخصیت های عراقــی روایت می شــود کــه طبیعتًا 
عرب زبان هســتند. نویســنده قصد داشــته روایت این افراد 
را بــه زبان خودشــان بیــاورد تا فرم متفــاوت و جذابــش را به 
گــر مخاطــب عربــی دان و عربی خــوان  وجــود بیــاورد، امــا ا
نباشــد در صفحــات ابتدایی کتــاب متوقف می شــود و توی 
ذوقــش می خــورد. کاربــرد بیــش از حــد کلمــات و جمالت و 
اصطالحــات عربــی، مخاطــب عربــی دان و عربی خــوان را 
هم ملول و دلزده می کند. این چند ســطر از صفحات پایانی 
کتاب را بخوانیــد تا متوجه منظورم بشــوید: »أنــا أعلُم تمامًا 
مثلیــک نجفی کــه عــاش جمیعًا أســالفه فی النجــف، حول 
ع الصغیر و معبر  و حوالی مرقــد و ضریح و رواق و زقــاق و شــار
و ُطــُرق ضیق محــالت جدید و قدیــم نجف؛ أنا أعلــم منازل 
العمــاره و الحویش و المشــراق. أنا أعلم محلــه الجدیده فی 
جنوب مدینه النجف. أنا أعلم أی حجره، فی سوق الکبیر، 

روایت
دلخواه
پسری
شبیه سمیر

گر در ایام  شما را نمی دانم، اما من کتاب خواندنم مناسبتی است. یعنی دوست دارم ا
خــاص و ویژه ای بــه ســر می بریــم کتاب هایــی را که بــا موضوع آن مناســبت نوشــته 
شــده اند، بخوانم. از طرف دیگر گونه مورد عالقه من داســتان و روایت تاریخی اســت و تا حاال 
کتاب های زیــادی در این حــوزه معرفی کــرده ام. حاال حســابش را بکنید که در یک مناســبت 
خاص تاریخی، من چه حالی دارم. شــاید باورش سخت باشــد، اما مثل فوتبال دوست ها که 
منتظر دربی و اللیگا هســتند تا دلی از عزا دربیاورند من هم منتظر رســیدن دهه فجر هستم تا 

بروم سراغ کتاب های تاریخی و داستان و سرگذشت افراد مرتبط با انقالب را بخوانم. 
راســتش امســال ناراحــت بــودم کــه تقریبــًا تمــام کتاب هــای داســتان و ناداســتان انقالبی را 
خوانده ام و تصمیم داشــتم بعضی ها را چنــد باره بخوانم کــه به یک کتاب جدیــد برخوردم. 
ح پیراهن  کتابی کــه جلد عجیــب و غریبش داد مــی زد درباره انقالب اســت: جلــد کتاب، طــر
یک سرباز است که دور تا دورش دوخته شده )کوک واقعی ها!( رویش محفظه ای پالستیکی 
)پالســتیک واقعی هــا!( قــرار دارد و داخــل پالســتیک، عکــس ســه در چهــار امــام خمینــی 
ج شــده اســت: محمدرضا  وجــود دارد )عکس واقعی هــا!( باالی جیب هم اســم نویســنده در
شرفی خبوشــان. بعــدًا می فهمیم کــه این جیــب متعلق بــه رزمنده ای اســت که عاشــق امام 
خمینی بــوده و بــه همین دلیــل، عکــس ایشــان را روی قلبــش چســبانده اســت. همین جلد 
متفــاوت، مخاطب را مجــاب می کند کــه کتــاب را بخــرد و بخواند. فکــر نکنیــد عجایب این 
کتاب همین جــا تمام می شــود؛ نــه. اســم کتاب هــم تعجب برانگیــز اســت: »روایــت دلخواه 

پسری شبیه سمیر« روایت خود سمیر نه ها! روایت پسری شبیه به او!
گر رمان های قبلی شرفی خبوشــان مثل »بی کتابی« و »عاشقی به ســبک ونگوگ« را خوانده  ا
باشــید می دانید که قــرار اســت با اثــر متفاوتــی روبــه رو شــوید. کتاب هــای شرفی خبوشــان یا 
داســتان متفاوتی دارد یا زبــان غیرمعمولــی دارد یا راویان عجیــب و غریبــی دارد؛ بالخره یک 
هنجارگریزی چشــمگیری دارد. روایت دلخواه پســری شــبیه ســمیر، همه ایــن تفاوت ها را با 
گر از داســتان های پیچیــده و درگیرکننده خوشــتان می آید حتمــًا این کتاب را  هم دارد. پس ا
گر اهل خواندن قصه های سر راســت و راحت الحلقوم و پیش از خوابی! هستید  بخوانید، اما ا

بی خیال خواندنش بشوید.

منصوره رضایی

محمدرضـا شـرفی خبوشـان در بیسـتم مهـر ۱۳۵7 متولـد شـد. او اکنـون 
بـه  کنـارش  ادبیـات فارسـی اسـت و در  و  زبـان  ارشـد و مـدرس  کارشـناس 
خبوشـان  دربـاره  جالـب  نکتـه  اسـت.   مشـغول  شـاعری  و  نویسـندگی 
پرداختـن او بـه تمـام جنبـه های ادبی اسـت. وی در کارنامـه ادبی خود کتاب غزل، 
شـعر سـپید، رمـان بـرای نوجـوان و همچنیـن رمـان بـرای بزرگسـال را دارد کـه اتفاقـا 
اکثرشـان موفـق بـه دریافـت جایـزه شـده انـد. یادداشـت »جـام جـم« دربـاره آخرین 

اثـر شـرفی خبوشـان بـه نـام »روایـت دلخـواه پسـری شـبیه سـمیر« را می خوانیـم  
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خزانــه مخفی دارد و قــادرم بدون أذن وارد شــوم بــه برانی و 
داخالنــی منــازل. حوالــی بحــر نجــف را أنــا أعــرف مثل کف 
دست. من نجف جدید الی کوفه و فرات را به طرف مشرق، 

أستطیُع أن أذهَب بعیون مغلقه«.
خب! حاال متوجه شــدید که وقتی از دشــواری زبان داســتان 
حرف می زنیــم چه می گوییــم! هر قــدر این قســمت ها برای 
مخاطب رمــان -که مخاطب عام اســت- پیچیده اســت در 
عوض قســمت هایی که از زبان ســید محســن، یعنی پسری 
شبیه سمیر و مادر سمیر که فارســی بلد است تعریف می شود 
ســاده و روان اســت. صحنه ورود امام خمینــی )ره( به ایران 
را از زبــان محســن بخوانیــم: »هواپیمــا روی زمیــن نشســته 
نده اش جلــوی پله هــا را گرفته بــود. خیلی آدم 

ُ
بود. موتــور گ

پای پله ها بودنــد و آدم هایی هــم از پله ها پاییــن می آمدند. 
هنوز امــام پایین نیامده بــود. گوینده گفت: »مــا اآلن منتظر 
هســتیم که ببینیــم در چه مرحلــه ای هســتیم.« تلویزیون، 
داخــل فــرودگاه را نشــان داد و رفــت روی یکــی از پرچم هــا. 
کبر از کنار تلویزیون، با صدای بلند نوشته روی پرچم  دایی ا
را خواند؛ »اراده توانای آن رهبر بــزرگ، نظام طاغوتی و رژیم 
ســلطنتی را در هــم شکســته، نظــام توحیــدی را جایگزیــن 

خواهد نمود.«… دیدیم امام دارد از پله ها پایین می آید. 

کربال رسید؛ باران بارید وقتی امام به 
از روایِت هانی عبدالّرسول چند شبی نگذشته بود که ابوســمیر یک بار دیگر شــیخ غریق را پیش من آورد؛ یکی از بهترین راویان 
خوش صحبت وادی السالم؛ یک راوی دوست داشــتنی که محدث نبود، اما شــبیه محدثانی بود که چند نفرشان را در همین 
وادی الســالم زیارت کرده بودم. شــیخ غریق ورامینی مثل آن محدثانی بود که بسیار نوشته اند و بســیار خوانده اند و بسیار شنیده اند و 
گرفتن و جمع آوری احادیثی که احوال و گفتار و کردار پیامبر )ص( و ائمه)ع( را روایت می کند، به شهرها و  خوب گوش داده اند و برای فرا
والیات سفر کرده اند و کتب اصول حدیث را به دست آورده اند و سند جمع کرده اند و تاریخ را شخم زده اند. شیخ غریق ورامینی سال ها 
کن  پیش در فرات غرق شده بود و تا یکی دو ماه در فرات غوطه خورده بود و عاقبت با تنی سفید و لهیده و عریان، به کناره آمده بود و سا

وادی السالم شده بود.
تقریبًا هرکســی که دنبال روایت هایی شــبیه روایت دلخواه من می گشــت، شــیخ غریق ورامینی را دیده بود و نقل های خــوِد غریق را از 

غریق یا نقل های دیگران را از غریق یا نقل های غریق را از یک راوی دیگر شنیده بود.
شیخ غریق، درست چند ساعت بعد از هانی عبدالرسول، موفق شده بود همراه طلبه های نجف، سوار بر یک مینی بوس به کاظمین 
برود. طلبه هــا در کاظمین امــام را دیدار کــرده بودند و بــه اتفاق امام به زیــارت حرم جوادیــن رفته بودنــد و دیده بودند کــه امام با چه 
خضوع و خشــوعی پس از زیارت حرمین، بر ســر قبور متبــرک علمایی چون شــیخ مفید و خواجه نصیرالدین طوســی و ســیدمرتضی و 
ســیدرضی حاضر شــده و فاتحه خوانده و دســت ها را باال برده و با صدای بلند برایشــان دعا کرده. طلبه ها همراه امام شــده بودند و از 
دنبال امام به سامرا رفته بودند. آنجا شیوخ سامرا و طالب مدرسه میرزای شــیرازی از امام استقبال کرده بودند و همه دیده بودند که 

کو ایستاده و دست ها را باال برده و با صدای بلند برایش دعا کرده. چطور امام آنجا هم بعد از زیارت حرم، باالی قبر صاحب فتوای تنبا
طلبه ها همراه امــام دوبــاره به کاظمیــن برمی گردنــد و از پــی امام راهــی کربال می شــوند. طالب، نرســیده به کربــال، جمعیتــی را دیده 
بودند که تا مصیب - چند فرسخی کربال- به پیشــواز آمده اند. آنجا در حسینیه بزرگ مصیب برای امام اشــعار می خوانند و خیرمقدم 
می گویند. مردم پذیرایی می شــوند و همگی راهی کربال می شــوند. غریق، یک شب تا ســحر را مشــغول روایتی فرعی از عزیمت به کربال 
ک، استقبال  کی مسیر امام را آب بریزد تا گرد و خا بود؛ روایتی که می گفت کربالیی ها پیش از ورود امام، از بلدیه خواسته اند خیابان خا

کنندگان را اذیت نکند. بلدیه محل نداده است و همه دیده اند درست وقت رسیدن امام به کربال، باران آمده و زمین را تر کرده.     

یک صفحه از رمان »روایت دلخواه پسری شبیه سمیر«

......
یون، داخل فرودگاه را نشان داد و رفت روی یکی از پرچم ها.  یز تلو

یون، با صدای بلند نوشته روی پرچم را  یز کبر از کنار تلو دایی ا
یم سلطنتی  خواند؛ »اراده توانای آن رهبر بزرگ، نظام طاغوتی و رژ

ین خواهد نمود را در هم شکسته، نظام توحیدی را جایگز

بلندگو گفت: »خمینی  ای امام/ خمینی  ای امام/ خمینی  ای امام/ خمینی  ای امام.« امام که 
دستش به دست خلبان هواپیما بود از پله ها پایین آمد. تلویزیون از پهلو امام را نشان می داد؛ 
از خیلــی دور… تلویزیــون، داخــل فــرودگاه را نشــان داد: »خمینی  ای امــام/ خمینــی  ای امام/ 
ای مجاهد ای مظهر شــرف…« گوینده از بین جمعیتی کــه دور امام را گرفتــه بودند، با صدای 
ضعیفی می گفت: »امیدوارم که به ایشان نزدیک بشوم و یک صحبت کوتاهی با ایشان داشته 

باشم.« امام معلوم نبود…صدای گوینده محو شد و جمعیت موج زد و امام ناپدید شد. 
کبر گفت: »آقای بهشــتی! آقای بهشتی!«  تلویزیون جمعیت توی سالن را نشــان داد. دایی ا
و همه گفتنــد: »هیس! هیس!« آقای بهشــتی انگشــت اشــاره اش را برده بود باال و داشــت به 
یک نفر داخل جمعیت چیزی می گفت. »لرزد از نام تو پایه ســتم/ پشــت اهریمنان گشته از تو 
خ و عمامــه امام را  خم…« تلویزیــون دوباره جمعیت فشــرده را نشــان داد و من توانســتم نیمر

ببینم که باز هم ناپدید شد…«     



فرهنگ و هنر

اسفند  98       مشاره  7417
 دوره جدید

رمان چیست و 
کیست؟ نویسنده 

به گواِه کتب مقدس یهودیت، مسیحیت و اسالم، از هزاران سال 
پیش از میالد مســیح، انســان با قصه مأنوس بوده اســت. شالوده 
کتاب های مقدس، بدون اســتثنا بر قصه اســتوار اســت. آنچه درباره آدم، 
نــوح، ابراهیــم، اســحاق، اســماعیل، یعقــوب، داود، ســلیمان، موســی، 
کــه در  عیســی و بســیاری دیگــر می دانیــم، برآمــده از قصه هایــی اســت 
کتاب هــای مقــدس روایــت شــده اســت. زندگــی نــوع بشــر در طــول قرون 

مختلف، متأثر از قصه بوده است.

     انسان همچنان قصه ها را دوست دارد
با گذشــت میلیون هــا ســال از خلقت بشــر و دگردیســی های زیســتی و حتی 
مغزی، انسان همچنان به قصه و داســتان معتاد است. خبرها، شایعه ها، 
ســندها، روش هــای بازاریابــی، ایده هــای جاسوســی، ایده هــای علمــی، 
بازی هــا، ورزش هــا، غذاهــا، نوآوری هــای فناورانــه و… همگــی پشــتوانه 
داستانی دارند و بر اساس سناریو شکل می گیرند. در شکل گیری هر کدام از 
کنش افراد، نتیجه عمل، کنش اولیه، بســتر انجام، زمان  این ها، افراد، وا
گرچه تکنیک ها به روز  و رابطه ها نقش دارند؛ درســت مثِل یک داســتان. ا
می شــوند تا شــیوه ای نو برای ارائه قصه در دست داشته باشــیم، اما محور 
قصه اســت، نه تکنیک. بشر مشتاق اســت بفهمد یا غافلگیر شــود یا حتی 

گول بخورد، فرقی ندارد چطور.

     رمان چیست
کاوشــگر هســتی  کاوش در هســتی اســت و به تبــع، رمان نویــس  رمــان 
گــر انســان را مهمتریــن عنصــِر هســتی بدانیــم )اشــرف مخلوقات  اســت. ا
و کســی که زمین و آســمان برای او رام شــده و کســی کــه خداونــد او را برای 
خویش پرورده اســت(، کاوش در مسئله انســان مهمترین رســالت رمان و 
رمان نویس است. رمان نویس به عنوان یک کاوشــگر هستی، در حقیقت 
به فلسفیدن، اندیشه ورزی و غور در مســئله های انسانی تعلق خاطر دارد و 

سرگرم همین کار است.
برخــالف ظاهربینان، حوادث اجتماعی و سیاســی و فرهنگی مســئله های 
انســانی نیســتند، بلکه اینها همــه نوعــی بازخورد، میــوه و نتیجه مســائل 
انســانی اند. بنابرایــن، رمــان در پــی کاوش در عمیق تریــن الیه ها اســت و 
بــرای ملموس کــردن کاوش خــود، از مســائل مملمــوس و عینــی به عنوان 

نقطه شروع بهره می گیرد.   

کتاب  چرا 
نمی خوانیم؟

هفت دلیل برای کتاب نخواندن

گیرتر کــردن مطالعه بین  به نظر شــما آیا راهی بــرای فرا
عمــوم مــردم وجــود دارد؟ در ادامــه، دالیل مــردم برای 

عدم مطالعه و راه حل هایی را برای مطالعه بیشتر ذکر می کنم.

     نداشتن زمان کافی
گــر زمــان کافــی بــرای خوانــدن یــک رمــان کالســیک )طوالنــی  ا
و حجیــم( را نــداری، کتابــی تهیــه کــن کــه بتوانــی آن را همــراه 
خــود داشــته باشــی و آن را جایگزیــن اســتفاده از موبایــل کنــی. 
گر  در اتاق هــای انتظــار و هنگامــی کــه منتظــر اتوبــوس هســتی ا
نمی توانی از پس کتاب حجیم یا شعری طوالنی برآیی، سعی کن 
داســتان ها و شــعرهای کوتاه بخوانــی. مطالعه بــرای تغذیه روح 
توست، باید بخوانی حتی یک جمله کوچک در یک زمان کوتاه.

     بی پولی
نداشتن پول در عصر فناوری دلیلی برای مطالعه نکردن، نیست. 
راه های زیادی برای خواندن وجود دارد. دنبال مکان هایی برای 
خریداری یا تعویض کتاب های دست دوم باش، در آنجا می توان 
کتاب هــا را بــا قیمتــی ارزان تــر خریــداری کــرد و یــا کتــب خوانــده 
شــده و کتبی را کــه نمی خواهید با ســایر کتــب تعویــض کنید. به 
کتاب فروشی های دارای تخفیف باال سر بزن. کتاب های ادبیات 
و کالســیک را در اینترنــت، تبلت و موبایــل بخوان، خیلــی اوقات 
این منابع رایگان در دسترس هستند. کتاب هایت را با دوستانت 
عوض کن. همیشــه راهــی بــرای خوانــدن یافت می شــود، کافی 

است تفکر و خالقیت خود را به کار ببندی.

     کم تجربگی
بهتریــن راه بــرای اینکــه یاد بگیریــد چطــور بخوانید این اســت 
کــه هرچه می یابیــد بخوانید. بــا این کار بــه مــرور خواهید یافت 
کــه از خواندن چــه موضوعاتی بیشــتر لــذت می برید و شــروع به 
گــر نمی دانید از  ارتبــاط برقــرار کردن بــا کتاب هــا خواهید کــرد. ا
کجا شــروع کنید و یا چه بخوانید می توانید از یــک کتابدار، یک 
کتاب فروش، یک دوست یا یک معلم بپرسید. با کسانی ارتباط 
برقرار کنیــد کــه از خواندن لــذت می برند یــا عضــو انجمن های 

کتاب خوانی شوید.

مسعود قانعی مقدم
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     خستگی و تنبلی
گر جذب کتابی شــوید و از خواندنش لــذت ببرید، خوابیدن  ا
برایتان سخت می شــود. خواندن یک کتاب خوب هنگامی 
که مشــغول خوردن چای یــا قهوه هســتید می توانــد برایتان 
لذت بخش باشــد. زمانی که خسته نیســتید، مطالعه کنید. 
بدانیــد هنــگام صــرف نهــار و یــا صبــح بعــد از بیــدار شــدن از 
خواب، زمــان خوبی برای خواندن اســت. تجربــه خوابیدن 
اســت  ممکــن  نیســت،  کی  وحشــتنا تجربــه  کتــاب  روی 
زمانی کــه با خوانــدن کتــاب بــه خــواب می رویــد، رؤیاهای 

فوق العاده ای ببینید.

     استفاده از چند رسانه ای ها
گر ترجیح می دهید که تلویزیون و یا فیلم ببینید بهتر است  ا
گر فیلم بر اساس کتابی ساخته شده، اول کتاب  قبل از آن، ا
را بخوانیــد بعد فیلــم را تماشــا کنید. تعــداد معــدودی رمان 
کالســیک وجــود دارد کــه بر اســاس آنهــا فیلم ســاخته شــده 
اســت. از آن جملــه می تــوان بــه شــرلوک هولمــز، ماجراهای 
کل بری فین، آوای وحش جک الندن، آلیس در سرزمین  ها

عجایب لویی کارول و جان رونالد روئل تالکین اشاره کرد.

     سختی
خوانــدن همیشــه آســان نیســت ولــی ســخت هــم نیســت. 
کتاب های حجیم انتخاب نکنید. ما به دالیل زیادی کتاب 
می خوانیم، مجبور نیستید صرفًا کتب دانشگاهی را مطالعه 
کنید. می توانید کتاب بخوانید و احساس و تجارب فراموش 
نشدنی داشته باشــید، با متن کتاب بخندید و یا گریه کنید. 
جزیره گنــج را بخوانیــد، ماجراهــای رابینســون کروزوئه و یا 

سفرهای گالیور را دنبال کنید و شاد باشید.

     عادت به مطالعه نداریم
کتــاب خواندن را به عــادت تبدیل کنیــد، از ابتــدا خواندن را 
به یــک هــدف و انگیــزه تبدیــل کنیــد. خوانــدن فقــط چند 
دقیقــه از روز شــما را می گیــرد امــا بــه مــرور برایتــان تبدیل به 
عــادت می شــود. خوانــدن بــرای مدت هــای طوالنی تــر یــا 
گر  خوانــدن در دفعــات بیشــتر را در یــک روز امتحان کنیــد. ا
از خوانــدن برای خودتــان لــذت نمی برید، یــک کتاب قصه 
برای فرزندتان بخوانید، در این صورت هدیه فوق العاده ای 
به او دادید، چیــزی کــه او را آماده مدرســه و زندگــی می کند. 
ک  یک شــعر و یا یک داســتان کوتاه را با یک دوست به اشترا
بگذاریــد. تبدیل کــردن کتــاب و ادبیــات به جزئــی از زندگی 

خیلی سخت نیست، فقط باید از یک جا شروع کنید.     
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شــمار می آید؛ عنصری که بــرای موفقیت در تربیــت، نه تنها 
نیازمند دانــش و مهارت  اســت، بلکه ویژگی ها، شــخصیت، 
شایســتگی و فرهنگــش نیــز، بر میــزان ایــن موفقیــت اثر گذار 
است. اما پرسش این است که مربی باید چه دانش، مهارت 

و ویژگی هایی داشته باشد و شخصیت او باید چگونه باشد؟
در پاســخ بــه ایــن ســوال می توان گفــت مربــی حقیقــی باید 
همــه اســتعدادهای متربی را شــکوفا و بــارور ســازد و آن ها را 
بــه راه عبودیــت و بندگی هدایت کنــد؛ چنین کســی، باید از 
گاهی داشته باشــد و میدان کار  تمام استعدادهای انســان آ
این اســتعدادها را بشناســد و به قوانینی کــه در این میدان و 
کمند، احاطه داشــته باشــد. هرچند با  بر این اســتعدادها حا
این توضیح، مربی حقیقی انســان جز آفریــدگار او نمی تواند 
باشــد، اما دیگران می توانند درس تربیت را از او بگیرند و راه 

تربیت را از او بیاموزند.
در بخش یکم کتابخانه تربیتی مربــی، کتاب هایی معرفی 
ع آن هــا، تبییــن مباحثــی ازاین دســت  شــده اند کــه موضــو
اســت. در ایــن کتاب ها که تحــت عنــوان »فلســفه تربیت« 
گنجانــده شــده اند، غیــر از مباحــث پیش گفته، اشــاراتی به 
ح در فلســفه تربیت نیــز شــده؛ مباحثی  دیگــر مباحــث مطــر
مانند ســاحت های تربیت، مراحــل تربیت، عوامــل و موانع 

تربیت و روش های تربیت.

     »اهداف میانی« کدامند؟
در میان اهداف تربیتی، افزون بر هدف غایی و اهداف کلی، 
گــروه دیگــری از اهداف نیز هســتند که بــه کاربــرد و عملیات 
تربیتی نزدیک تر هســتند؛ از این رو باید در سطح دیگری غیر 
از مباحــث مرتبــط با فلســفه تربیت بــه آن ها پرداخته شــود. 
این گروه از اهــداف، »اهــداف میانی« نــام دارنــد. در بخش 
دوم این اثر، بــه معرفی کتاب های نوشته شــده برای تبیین 

اهداف میانی تربیت، اختصاص داده شده است.
رســیدن بــه اهــداف پذیرفتــه  شــده در یــک نظــام تربیتــی، 
نیازمند »روش« اســت؛ رویه ای که چگونگــی فرایند تربیتی 
موردنظر و شــیوه رفتن به ســوی اهداف را مشخص می کند. 
با نگاهی به مکاتب و دیدگاه هــای تربیتی مختلف می توان 
دریافــت که روش هــای مختلفی بــرای تربیت انســان وجود 
دارد، اما برای حرکت به ســوی هدف یــا اهدافی خاص، تنها 
یک روش درســت و ســازگار با مبانــی و اصول متناســب با آن 
گون  گاهــی خواننــدگان از روش هــای گونا اهداف هســت. آ
تربیت و نقد آن ها و سپس دســتیابی به روش درست تربیت 

اسالمی، هدف اصلی بخش سوم این کتاب است.

     روش درست تربیت اسالمی چیست؟
گر روش درست تربیت اســالمی را بشناسند، تا  مربیان حتی ا
شناخت دقیقی از موضوع و مخاطب تربیت نداشته باشند، 
راه بــه جایی نخواهند بــرد. اینان پیــش از هر چیــز باید نگاه 
اسالم به انسان را بشناسند و بدانند که در منابع دینی، برای 
انسان چه استعدادها و نیازهایی شمرده شده است. مربیان 
باید ویژگی های دوره ســنی مخاطب خود را نیز بشناســند؛ از 
این رو بــرای خواننــدگان این کتاب شناســی توصیفــی، الزم 

همیشــه و در همه حال کتاب و کتابخوانی نیکو شــمرده شده اســت اما ذکر این نکته 
نیز الزم و ضروری اســت که لزومــًا هر کتابی مفید نیســت؛ بلکه ممکن اســت ضرر هم 
گر خواننــده ای درباره ایــن کتاب ها  داشــته باشــد. کتاب های بســیاری نوشــته می شــود که ا
گاهی  گاهی الزم را داشــته باشــد، آن ها را به ســرعت خواهد خرید و خواهد خواند؛ امــا چون آ آ
خوانندگان کتاب درباره این کتاب ها کم است، کمتر ســراغ آن ها می روند. همینطور برخی از 
گاهی الزم در مورد آن کتاب را داشــته باشد، به  گر خواننده آ کتاب ها برعکس هســتند؛ یعنی ا
ایــن کتــاب نــگاه هــم نخواهــد کــرد. امــا مســئله وقتــی پیچیــده می شــود کــه در یــک کتاب 
حرف های درست و غلط آمیخته شــده یا پیام های گمراه کننده در ظاهر یک داستان، شعر یا 
کلماتی زیبا به مخاطب عرضه می شود. بهتر است قبل از انتخاب کتاب برای مطالعه با کسی 
که مــورد قبول اســت مشــورت کرد یــا از وی خواســته شــود هماهنــگ بــا موضوع مــورد عالقه 

کتاب های مناسب معرفی کند.
آنچــه در ادامــه آمده معرفــی جلد نخســت از مجموعــه »تربیــت با کتاب« اســت که بــا عنوان 
»کتابخانه تربیتی مربی« نام گرفته و 100 عنوان از بهترین و سودمندترین کتاب های تربیتی 
برای مربیان و ســایر فعــاالن عرصه تربیــت، آمــوزش و فرهنگ به تفضیل آورده شــده اســت. 
به این معنــا که جزء بــه جــزء کتاب های موجــود در عرصــه تربیت مــورد مطالعه قــرار گرفته و 
گانه با ذکر منبع در  موضوعات مختلف تربیتی که مورد نیاز فعاالن تربیتی است به صورت جدا
این کتاب ذکر شده است. در این راستا برای نگارش کتاب شناسی توصیفی 100 کتاب  معرفی 
گرافی بهــره گرفتــه و تنظیم شــده اســت. به این ترتیب،  و در 8 گفتــار با قالــب مقالــه پنــج پارا
بخش های مختلف به دســت آمده ارزیابی هر کتاب، به کوتاه ترین شکل با ساختاری منظم 

و منطقی در اختیار خوانندگان قرار داد.

     مربی واقعی انسان کیست؟
»مربی« یکــی از عناصر اصلــی در میان عناصــر و عوامل بیرونی اثرگــذار در تربیت انســان ها، به 

صد راه
فاطمه ترکاشوند

معرفی کتابی تربیتی که در هر کتابخانه ای الزم است
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اســت که شــناخت قابل قبولی از نوجوان و دوره نوجوانی داشــته 
باشــند. افزون بر اینکه مربیان دختــران، باید دربــاره ویژگی های 
خــاص ایــن جنــس از مخاطــب نیــز اطالعاتــی داشــته باشــند. 
چهارمیــن بخــش کتابخانــه مربــی، بــه تامیــن نیــاز مربیــان بــه 

مخاطب شناسی اختصاص یافته است.
درست اســت که مربیان برای گام نهادن در مســیر تربیت، نیازمند 
شــناخت اهــداف تربیتــی به عنــوان نقطــه مطلــوب و نیز شــناخت 
مخاطب و تعیین وضعیت موجود هســتند، و نیز درســت اســت که 
بدون داشــتن یــک روش تربیتی اصیــل نباید وارد این عرصه شــد، 
گر همه اینها فراهم باشــد، تربیت محقق نخواهد شد. در  اما حتی ا
خال و انتزاع نمی توان متربیان را به سوی اهداف تربیتی حرکت داد، 
بلکه این فرایند را باید در بستر اجرای »برنامه های تربیتی« و انتقال 
»محتواهای مناسب« پیمود. از این رو، در بخش پنجم کتابخانه 
مربــی، از کتاب های ارزشــمند موجــود در زمینه معرفــی قالب های 

مناسب برای برنامه های تربیتی سخن گفته شده است.

     مهارت های الزم مربی چیست؟
تنهــا مربیانــی می توانند بــار ســنگین تربیت را درســت و ســالم به 
گاهی هــای الزم، مهارت هایــی  کــه افــزون بــر آ مقصــد برســانند 
کــه بــا در  نیــز داشــته باشــند. نمی تــوان از مربــی انتظــار داشــت 
نظــر داشــتن همــه ظرافت هــای تربیتــی و در چارچــوب روش 
تربیتی مــورد قبول گام بــردارد، بــدون آنکه مهارت هــای اجرای 
ایــن  در  مناســب  محتواهــای  انتقــال  و  تربیتــی  برنامه هــای 
گرفته باشــد. ششــمین بخش این کتاب شناســی  چارچــوب را فرا
توصیفی، به معرفی کتابهایی پرداخته اســت که در آن ها یکی از 

مهارت های موردنیاز مربیان آموزش داده شده است.
مربــی یکــی از عناصــر اصلــی اثرگــذار در تربیــت اســت و هــدف 
اصلــی ایــن کتــاب، معرفــی کتاب هــای مناســب بــرای تقویــت و 
توانمندســازی مربیان در زمینه بینش ها و مهارت هــای موردنیاز 
در فرایند تربیت نوجوانان اســت. با این همه، اینــان نباید از دیگر 
عوامل اثرگذار در فرایند تربیت نوجــوان غفلت ورزند و گمان کنند 
که قرار اســت همه بار تربیت را خــود به تنهایی بــر دوش گیرند. در 
بخش هفتــم این کتــاب، به معرفی منابعی پرداخته شــده اســت 
کــه بــه تبییــن جایــگاه برخــی دیگــر از عوامــل تربیــت و چگونگی 

تعامل مربی با آن ها پرداخته است.

     موانع درونی و بیرونی کدامند؟
آخرین بخــش این اثــر، دربردارنده کتاب شناســی توصیفی آثاری 
اســت که بــه تبییــن موانــع موجــود در فراینــد تربیــت نوجوانان و 
چگونگی پیشگیری و درمان آن ها پرداخته اند. هر اندازه مربیان 
و دیگــر عوامــل تربیــت بکوشــند و هــر قــدر هــم در انجــام وظایف 
تربیتی خود توانمند باشند، نم  توانند بدون توجه به موانع درونی 
و بیرونــی موجــود در مســیر تربیــت نوجوان بــه موفقیــت چندانی 
دســت یابند. از این رو، در این بخش کوشــیده شــده است تا برای 
آشــنایی مربیان با شــش گروه از موانع تربیت، منابعی ســودمند و 

کاربردی معرفی شود.
به این ترتیــب، صد کتاب شناسایی شــده برای معرفــی به مربیان 
در ایــن کتاب شناســی توصیفــی، در هشــت بخــش بــا محوریــت 

ح در فلسفه تعلیم و تربیت« سامان یافتند.     »مؤلفه های مطر

محبت افراطی
انســان در طول حیات خویش در محیط های مختلفی قرار می گیرد و 
هر محیط، نقش متفاوتی در رشد و شکوفایی اســتعدادهای او دارد. 
که بــه گواهی  اجتمــاع یکــی از مهمترین بســترهای تربیت انســان اســت؛ چرا
تاریخ، انسان همواره به صورت اجتماعی زیسته اســت و حضور او در اجتماع، 

برای او یک امر ضروری است.
»محبت افراطی« عنوان کتابی با موضوع کمک به تربیت نسل نوجوان است 
که به قلم مجتبی رضایی، یاسر اخوان و محمدهادی قراباغی به تازگی از سوی 
معاونت پژوهش موسسه مصباح الهدی برای فعاالن تربیتی عرصه نوجوانان 

منتشر شده است. در ادامه بخش هایی از آن به جهت معرفی آمده است.
از بایســته های زیســت اجتماعی انســان، دوســتی و انس بــا دیگران اســت تا 
در شــادی ها کنارش باشــند و در غم ها و مشــکالت روحی و مــادی، یاری اش 
کنند. احســاس نیاز به همدلــی و همراهی بــا دیگــران، افزون بر اینکــه یکی از 
جلوه های زندگی اجتماعی به شــمار می رود، ندایی برخاســته از اعماق وجود 
انسان است؛ چنانکه انزواطلبی و گسست پیوندهای دوستی، نوعی بیماری 

است که اسالم، پیروانش را از آن بازداشته است.
گونی بر این مطلب  اصل دوستی با مردم امری ضروری است و روایت های گونا
کید کرده و آن را اســاس عقل بعد از ایمان، نصف عقل، ســرآغاز عقل و نصف  تا
دین دانسته اند. البته هرگاه فردی سست اراده و تاثیرپذیر باشد و هم نشینانش 
که  فاســد، کناره گیری و عزلت بر معاشــرت با چنین دوســتانی ترجیــح دارد؛ چرا

این معاشرت، سبب می شود که انسان از یاد خدا باز بماند و به گناه بیفتد.
گرچه عوامل مختلفی در شکل گیری شخصیت انسان موثرند، در این میان،  ا
نقش دوست بی مانند است. آدمی بخش مهمی از افکار و اوصاف اخالقی اش 
گاه، از دوســتانش می گیرد. انتخاب دوست، در همه مراحل  را، به طور ناخودآ
زندگی مهم اســت و در دوره نوجوانــی و جوانی مهمتر؛ دشــواری های ناشــی از 
بلوغ چنان است که بسیاری از روان شناسان، خوشبختی یا بدبختی انسان را 
به این دوره پیوند می زنند. یکی از پیچیده ترین گرفتاری های ویژه نوجوانان 
گیرتریــن آن هــا در ایــن گروه ســنی نیــز باشــد، »محبــت افراطی و  و شــاید از فرا

وابستگی عاطفی« است.
ایــن کتــاب کــه بــه دنبــال شناســاندن راهکارهــای بینشــی و رفتــاری بــرای 
مواجهه درســت و ســازنده با نوجــوان گرفتــار محبــت افراطی اســت، در چهار 
بخــش ســامان یافتــه اســت. بخــش نخســت کتــاب کــه هــدف آن »تبییــن 
چیستی محبت افراطی« برای خواننده است، دومین بخش کتاب، »چرایی 
محبت افراطی« نــام دارد. که به تبییــن »عوامل پیدایش محبــت افراطی« و 
»زمینه های پیدایش محبت افراطی« پرداخته است. در بخش سوم کتاب، 
با توجه به ســه عامل اساســی ایجاد محبت افراطی در نوجوان، ســه دســته از 

راهکارهای پیشگیرانه در قالب سه گفتار آورده شده است.
آخرین بخــش ایــن اثــر، بیانگــر »چگونگــی درمــان محبــت افراطی« اســت. 
راهکارهای درمانی پیشنهادی در سه دسته کلی معرفی شده اند؛ راهکارهای 
مبتنی بر تقویت اراده نوجــوان، راهکارهای مبتنی بــر تقویت فضای معنوی 
نوجوان، راهکارهای مبتنی بر تغییر شــرایط روحی و روانی نوجوان و در پایان 
و در بخش پیوســت ها نیــز ســرفصل هایی بــرای دوره های آموزشــی مختلف 
درباره این موضوع پیشــنهاد شــده اســت. ایــن کتــاب در 180 صفحــه، قطع 

رقعی، جلد شومیز و قیمت 20000 تومان منتشر شده است.     
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عاشق
چگونه با 
آتش برف 
می سوزد؟

     موسی عصمتی
مثل یک کودک بی حوصله، آدم برفی

دارد از این همه آدم گله آدم برفی
مّدتی هست که او عاشق خورشید شده است

عاشق داغ ترین مسأله، آدم برفی
آب می گردد از این رابطه نورانی

شاعر برف و زمستان؛ بله، آدم برفی
کاش بال و پری از جنس پریدن می داشت

می گرفت از همه مان فاصله آدم برفی
می گذشت از ته یک دّره بی نیلوفر

با دو تا پای پر از آبله، آدم برفی
دوست دارد که دلش آب شود، چشمه شود

سر راه عطش قافله، آدم برفی
دوست دارد بنشیند لب این چشمۀ سرد

عصرها دسته ای از چلچله، آدم برفی
عکس خورشید سراپا همه اش قاب شود

در دل کودک بی حوصله، آدم برفی

     محمدرضا شفیعی کدکنی
ایستاده

»ابر و
 باد و                          

 ماه و  
خورشید و                               

فلک«، از کار                                           
زیر این برف شبانگاهی

بدتر از کژدم،
می گزد سرمای دی ماهی
کرده موج برکه در یخ برف
دست و پای خویشتن گم

زیر صد فرسنگ برف،
اما

 در عبور است از زمستان دانه گندم.

     نزار قبانی 
برف نوگویی زمین است

وقتی به متن پایبند نباشد
و بخواهد

به شیوه ای دیگر
و سبکی بهتر بسراید

و از عشق خود
به زبانی دیگر بگوید
برف نگرانم نمی کند

حصار یخ
رنجم نمی دهد

زیرا پایداری می کنم
گاهی با شعر و
گاهی با عشق

که برای گرم شدن
وسیله ی دیگری نیست

جز آنکه
دوستت بدارم

یا برایت
عاشقانه بسرایم

من همیشه می توانم
از برف دستانت

اخگر بگیرم
و از عقیق لبانت، آتش

از بلندای لطیف تو
و از ژرفای سرشارت، شعر

ای که چون زمستانی
و من دوست دارمت
دستت را از من مگیر

برای باالپوش پشمین ات
از بازی های کودکانه ام 

مترس
همیشه آرزو داشته ام

روی برف، شعر بنویسم
روی برف، عاشق شوم

و دریابم که عاشق
چگونه با آتش برف 

می سوزد...    

     مرتضی امیری اسفندقه
آن جملۀ سخت ژرف، روشن شده است
روشن شده واژه، حرف روشن شده است
ذار و دفتر شعر بیار

ُ
کرسی بگ

بنشین که چراغ برف روشن شده است
**

شاید شد و پیش از آنکه باید آمد
ها! هیچ بعید نیست، شاید آمد
از رایحۀ روح هوا پر شده است
من منتظرم برف بیاید... آمد!

**
این گونه بخیل، بی گمان زیبا نیست
زیباست ولی نه! آن چنان زیبا نیست
دارد مه و خورشید و ستاره اما
تا برف نبارد آسمان زیبا نیست

**
آسمان نگا! باز شده ست از نو در ِ
ها باز شده است باز، ها! باز شده ست
پرواز سپید برف را می بینی؟
انگار پر فرشته ها باز شده ست

**
گهان، رگباری نه مثل تگرگ، نا
نه چون باران، ریز و درشت و جاری
قربان تو ای برف که در خلوت شب
با آن همه حرف، بی صدا می باری

برف بازی زیر آفتاب شعر
 بازخوانی چند شعر زمستانی



در  بسـیاری  اقدامـات  و  فعالیت هـا  امسـال،  فجـر  دهـه  اهلل  ایـام  در 
حـوزه نمایندگـی ولـی فقیـه در جمعیـت هـال احمـر در مجموعـه سـتاد 
گرفـت. در ایـن بخـش  کشـور صـورت  و نمایندگی هـای اسـتانی سراسـر 
تحـت عنـوان »هـال فجـر« تعـدادی از ایـن فعالیت هـا را در قالـب خبـر 

می خوانیـم. گـزارش  هالل فجرو 
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هالل احمــر اســتان تهــران در این جشــن مردمی گفــت: من 
بــه عنــوان یکــی از خدمتگــزاران جمعیــت از حضــور در جمع 
صمیمانه شما بسیار خرسندم و احســاس شادمانی می کنم. 
در واقع امروز به عنــوان یکی از اعضای جمعیــت هالل احمر 
در دریای جمعیــت مردم حضور پیــدا کــرده ام و این موضوع 
برای من باعث افتخار اســت. یادآور می شود حجت االسالم 
و المسلمین معزی را در این مراســم، مسئول دفتر نمایندگی 
ولــی فقیــه در جمعیت اســتان تهــران و مدیرعامــل جمعیت 

هالل احمر این استان همراهی کردند.

بیانیه نماینده ولی فقیه در هالل احمر به مناسبت دهه فجر
یگانه راه سربلندی ایران، مقاومت و ایستادگی است

نماینــده ولــی فقیــه در هــالل احمــر، بــا صــدور بیانیــه ای به 
انقــالب  مناســبت چهلمیــن ســالگرد پیــروزی شــکوهمند 
کنون با رهبری مقتدرانه  کید کرد: ایران اســالمی ا اســالمی تا
رهبر معظم انقالب، زحمات مســئوالن کشور و همدلی مردم 
عزیز در اوج عزت و اقتدار با عبور از دوران پر مشــقت مبارزه و 
جنگ تحمیلی و نیز تحریم های ظالمانه قــرار دارد و اهداف 
بلند ســعادت و اســتقالل را دنبال می کند. به گــزارش پایگاه 
اطالع رســانی حوزه نمایندگی ولی فقیه در هــالل احمر، متن 
ح است:  بیانیه حجت االسالم و المســلمین معزی به این شر
»بســم اله الرحمن الرحیم. انتم االعلــون ان کنتم مؤمنین. 
انقــالب شــکوهمند اســالمی ایــران کــه از نشــانه های وعده 
صدق الهی در یاری مومنان راســتین اســت در آســتانه چهل 
و یکمین ســالگرد پیــروزی آزادی بخش و تعالــی آفرین خود 

قرار دارد.
این نهضــت به رهبــری حکیــم فرزانه، فقیــه و عــارف یگانه 
حضرت امام خمینی قدس سره الشریف و با مجاهدت مردم 
مســلمان و عدالت خــواه ایران بــزرگ بر ظلــم و اســتبداد رژیم 
ستم شاهی پایان داد و نوید بخش زمینه سازی تحقق وعده 

ایستادگی مردم ایران
نعمت ݣݣبی بدیل ݣݣݣݣخداوند ݣݣاست

نماینده ولی فقیه در هالل احمر
در راهپیمایی یوم اهلل ۲۲ بهمن:

نماینده ولی فقیه در جمعیت هالل احمر در مســیر راهپیمایی پرشــور مــردم تهران در 
22 بهمن بــه مناســبت ســالگرد پیروزی انقــالب اســالمی ایــران تصریح کــرد: حضور 
پرشــور مــردم در راهپیمایــی 22 بهمن بســیار ارزشــمند اســت و با هیــچ کلمــه ای قابل وصف 

نیست.
به گــزارش پایــگاه اطالع رســانی حــوزه نمایندگــی ولی فقیــه در جمعیــت هالل احمــر، حجت 
االســالم والمســلمین معزی در راهپیمایی یوم اهلل 22 بهمن و در حاشــیه بازدید از پایگاه های 
امدادی، در میان مسئوالن وامدادگران جمعیت هالل احمر حضور پیدا کرد و گفت: خدماتی 
که در جشــن بزرگ انقالب به مردم ارائه می دهید، نشــان دهنده حضور همیشــگی و با شکوه 

شما در کنار ملت است.
حجت االســالم والمســلمین معزی در ادامه با اشاره به جشــن با شــکوه انقالب اسالمی گفت: 
برگزاری این جشــن و حضور همیشــگی مردم از بــرکات انقالب ونعمــت بی بدیلی در کشــور ما 

محسوب می شود و در هیچ جای دنیا نظیر ندارد.
نماینــده ولــی فقیــه در جمعیت هــالل احمــر افــزود: در طول ســال های گذشــته جشــن بزرگ 
انقالب در هر شرایطی حتی در زیر بمباران دشمن بعثی در جنگ تحمیلی، برگزار شده و نشان 

از آن دارد که مردم شجاع و غیور، با دل و جرات به میدان وارد شده اند.
کید بر حماســه آفرینی ملت بــزرگ ایران تصریح  نماینده ولــی فقیه در جمعیت هالل احمر با تا
کرد: مردم شریف ایران از روز آغاز نهضت به رهبری امام خمینی )ره( که استوار در برابر تمامی 
مشــکالت ایســتاد، تا پیــروزی و دوران جنــگ و تا امــروز در ســایه هدایت هــای داهیانــه مقام 
معظم رهبری در همه صحنه ها حضور داشــته و همین پایمردی ها باعث اعتال و اقتدار نظام 

گردیده است.
حجت االســالم والمســلمین معزی در ادامــه با تقدیــر از عملکرد مناســب امدادگــران جمعیت 
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کمیت مســتضعفان تاریخ گردید.  انبیاء و اولیــاء الهی در برپایــی حا
ســرمایه اصلی این نهضــت اتکا بــه امر الهــی در اقامه عــدل و ایمان 

مردم و جانفشانی آنها در مسیر تحقق این هدف واال بوده است.
کنــون بــا رهبــری مقتدرانــه رهبــر معظــم انقالب،  ایــران اســالمی ا
زحمات مســئوالن کشــور و همدلی مردم عزیز در اوج عــزت و اقتدار 
با عبور از دوران پر مشقت مبارزه و جنگ تحمیلی و نیز تحریم های 
ظالمانه قرار دارد و اهداف بلند سعادت و استقالل را دنبال می کند. 
اســتقالل و آزادی ایــران دســتاورد بــزرگ انقــالب اســالمی و حاصل 
رنج های مــردم ایــن ســرزمین در پناه بــاور به وعــده یــاری خداوند 
اســت. این نعمت بی بدیل شایسته پاس داشــت و گرامی داشت و 

ج نهادن است. الیق قدردانی و ار
حضور در راهپیمایی مردمی بیســت و دوم بهمن ماه گامی بزرگ در 
استمرار دستاوردهای ایران است. امسال این مراسم با چهلمین روز 
درگذشت سردار شــهید حاج قاسم ســلیمانی و همرزمانش همزمان 
کیــد می کند که  گشــته اســت. این تالقی معنــادار بر ایــن واقعیــت تا
یگانه راه عزت و ســربلندی ایران همانا مقاومت و ایســتادگی اســت 
و آنچــه آمریــکا را شکســت خواهــد  داد و دشــمنی او را بی اثــر می کند 
تکیه بر مقاومت است. گرامی باد یاد این شهدای عزیز که کوه های 
استوار ایمان و جهاد بودند و حصن امن امنیت ایران اسالمی بر اراده 
مســتحکم آنان تکیــه دارد. بــار دیگر در ایــن روز بــزرگ اوج عظمت 
ملت شریف ایران به نمایش گذاشته خواهد شد و همدلی و وحدت 
کلمــه ایرانیــان را همه جهــان به نظــاره خواهد نشســت. ملــت ما با 
حضور در این اجتماع عظیم بار دیگر صبر و شــکر خــود را به نمایش 

خواهد گذاشت.
این حضور ارزشــمند مقدمه حضور با اهمیت در انتخابات مجلس 
شورای اسالمی خواهد بود و طمع ورزان کج اندیش را دلسرد خواهد 
کرد. همــکاران، اعضــا و داوطلبــان جمعیت هالل احمــر جمهوری 
اسالمی ایران نیز عالوه بر خدمت رسانی به راهپیمایان عزیز در این 
مراسم باشکوه شــرکت خواهند کرد و براستواری شان در مسیر امام 

کید خواهند کرد.«      و تبیعیت از رهبر معظم انقالب تا

همراهی 80 امدادگر هالل احمر 
استان تهران در مراسم دهه فجر

بالغ بر 80 تن از امدادگران و نجاتگران هالل احمر اســتان تهران، پوشش 
امدادی مراســم بزرگداشــت 12 بهمن مــاه، ســالروز ورود تاریخی حضرت 
امام خمینــی )ره( به هموطنانــی که در حرم مطهر حضور داشــتند خدمت رســانی 
کردند. هالل احمر استان همچون ســنوات گذشته و در ســالروز ورود تاریخی امام 
خمینی )ره( بــه میهمانانــی که در ویــژه برنامــه بزرگداشــت 12 بهمن؛ از فــرودگاه 
مهرآباد تــا حرم مطهر امــام راحل برگزار شــد خدمت رســانی کرد. پوشــش امدادی 
این مراســم با حضور بالغ بر 80 امدادگر و نجاتگر خواهر و برادر جمعیت هالل احمر 
اســتان تهران و با به کارگیــری 11 دســتگاه آمبوالنس و خــودروی عملیاتی، جهت 

خدمت رسانی به شرکت کنندگان در این مراسم انجام شد.

     نمایشگاه کتاب در هالل احمر استان تهران
نمایشــگاه کتاب به مناســبت ایام اهلل دهه مبارک فجر در هالل احمر اســتان تهران 
برپا شــد. به گزارش پایــگاه اطالع رســانی حــوزه نمایندگی ولــی فقیه در هــالل احمر 
به نقــل از روابط عمومــی جمعیت اســتان تهران، به همــت شــورای فرهنگی هالل 
احمر اســتان و به مناســبت ایام اهلل دهه مبارک فجر، با حضور مدیر عامل، مسئول 
دفتر نمایندگی ولــی فقیه و جمعی از اعضای شــورای معاونان جمعیــت هالل احمر 
استان تهران، نمایشگاه کتاب در هالل احمر اســتان آغاز به کار کرد. این نمایشگاه 
به مــدت 10 روز در ســاختمان ســتادی هالل احمر اســتان تهــران برپا بــود که عالقه 
منــدان می توانند با 40 درصــد تخفیف، کتاب مــورد عالقه خود را که بیشــتر مربوط 

به مباحث فرهنگی، مدیریت بحران و ... است از این نمایشگاه تهیه کردند.     
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کنــد تــا بتواننــد در برابــر  توانســت مــردم را بــه خــود متکــی 
قدرت های خارجی بایستند.

نماینده ولی فقیه در جمعیت هالل احمر افــزود: عرفان امام 
گون کارکردن تنها بــرای خدا، به جز خدا  در عرصه های گونا
چیزی نخواســتن، دنبال دنیا خواهی نبــودن، ترس به دل 
ع در برابر ناتوان را به ملت  راه ندادن، داشتن خضوع و خشــو
ایران تزریق کرد. سرنوشــت همه کشورها و ملت ها در دست 
خود آنهاســت تنها باید به خدا توکل کنند و در مســیر خدایی 

پیش قدم باشند.
حجت االســالم و المســلمین معــزی گفــت: امام آرمــان خود 
را بر پایــه ایجاد عــدل، احســان و حکمــت بنیان گذاشــت تا 
پرچم اسالم را به دست امام زمان )عج( بســپارد. این آرمان 
گر همه عالم در برابر ما بایستند  همچنان وجود دارد و حتی ا

ما پیروز میدان خواهیم بود.
کمیت امام بر قلب ملت ایران و اســتقبال  وی با اشــاره به حا
پــر شــور مــردم ایــران در 11 بهمــن 57 از امــام خمینــی )ره(، 
افزود: این اســتقبال جزو بزرگترین استقبال های تاریخ ثبت 
شــده اســت، بدرقه ملت ایران نیز با رهبــر خود بــی نظیرتر از 

مراسم استقبال آنها بود.
نماینــده ولــی فقیــه در جمعیــت هالل احمــر افــزود: پــس از 
رحلت امــام خمینــی )ره(، خبرگان امــت رهبــری را انتخاب 
کردند که ســکانداری این حرکــت بزرگ را بر عهــده بگیرد که 
کنــون حــدود 30 ســال ســکان کشــتی انقــالب را در دریای  تا
پــر تالطــم و مــواج بحران های بســیار ســخت به شایســتگی 

هدایت کرده است.
حجت االســالم و المســلمین معزی با اشــاره به رشادت های 
شــهدای جمعیت هــالل احمر گفت: افــرادی که امــروز برای 
نماینــده جمعیتــی  دارنــد،  اینجــا حضــور  تهنیــت  عــرض 
هستند که در حوادث مختلف از قبیل ســیل، زلزله، حوادث 
جــاده ای، کوهســتان، دریایــی و مکان هــای صعــب العبــور 

خدمات بی منتی را به مردم شریف ایران ارائه داده اند.     

قدرت های جهان
در مقابل اراده
امام خمینی)ره(
شکست خوردند

نماینده ولی فقیه در جمعیت هالل احمر:

نماینده ولــی فقیــه در جمعیت هالل احمــر گفت: امــام خمینــی )ره( با تــوکل به خدا 
انقالب اسالمی را در کشــوری که زیر سلطه اســتعمار جهانی و 2500 سال شاهنشاهی 
بود، ایجاد کرد. در آن زمان استکبار جهانی و کشورهای قدرتمند از رژیم شاهنشاهی حمایت 

می کردند اما در مقابل اراده امام خمینی )ره( به شکست محکوم شدند.
حجت االسالم و المســلمین معزی در مراســم تجدید میثاق با آرمان های بنیانگذار جمهوری 
اســالمی ایــران کــه در حضــور تولیــت آســتان مقــدس امــام خمینــی )ره( و شــرکت دبیــر کل، 
معاونین، مدیــران، کارکنان و اعضای جمعیت هالل احمر برگزار شــد، گفت: انقالب اســالمی 
حرکت بی نظیری در تاریخ انقالب هاســت. انقالب اســالمی ایران در آخرین دهه قرن بیستم 
میالدی با ایمان بــه خدا و زنده نگه داشــتن آرمان های اســالمی، برقراری حکومت اســالمی، 

عدل و داد در جامعه شکل گرفت.
نماینده ولی فقیه در جمعیت هالل احمر گفت: امام خمینی )ره( با ایجاد تغییر در ذهن و قلب 
گــر ملت ها در  ملت ایران توانســت رژیم شاهنشــاهی را تغییر دهد. این ســنت الهی اســت که ا

درون خود نتوانند تغییر ایجاد کنند نمی توانند سرنوشت خود را تغییر دهند.
حجت االســالم و المســلمین معزی افزود: اســتواری و ایمان امــام )ره( در رســیدن به هدف؛، 
ترس را از دل مردم برد و شــجاعت را به جامعه تزریق کرد. امام در مردم روحیه، عزت ایمانی، 
ایثار و شــهادت طلبــی را به وجــود آورد و ذلت مســتعمره بــودن را از بین برد، ایــن روحیه مردم 

شجاع، متعهد و متکی به خود را پیروز کرد.
وی گفــت: بنیانگــذار جمهوری اســالمی ایــران ایــن روحیه شــجاعت، ایثــار و گذشــت را طی 
ســال های متعدد در وجود خود ایجــاد کرده بود و توانســت عرفــان را به منصه اجتمــاع آورد و 
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مقاومــت تأثیری نــدارد و کســی نمی تواند حکومــت 2 هزار و 
500 سال شاهنشاهی را که با نظارت و حمایت آمریکا اعمال 

قدرت می کند تغییر دهد.
نماینده رهبر معظم انقالب با اشــاره به مردمی بودن انقالب 
اسالمی ایران افزود: ملت ایران، به رهبری امام خمینی )ره( 
در مقابل رژیمی ایســتاد که از حمایت های تمام قدرت های 

جهانی برخوردار بود.
رژیــم  اینکــه  بیــان  بــا  معــزی  والمســلمین  حجت االســالم 
شاهنشــاهی تمــام حیثیــت و عظمــت ایرانیــان را در اختیــار 
اســتکبار جهانــی قــرار داده بــود، اظهــار کــرد: در دهــه چهل 
کارشناســان غربی و شــرقی اعتقاد داشــتند دیــن در ایران در 
حال افول اســت، اما ملــت ایران بــا پیروزی انقالب اســالمی 
نشان می دهند که آن ها شــناخت صحیحی از جامعه ایران 

اسالمی نداشته اند.
وی با اشاره به قیام امام راحل و پیروزی انقالب اسالمی بیان 
کرد: همزمان با بهمــن 57 تحریم های مختلفــی علیه ایران 
کنــون ادامــه دارد و در طول 8 ســال جنــگ تحمیلی  آغــاز و تا

تمام کشورهای شرق و غرب مقابل ایران قرار گرفتند.
وی بــا اشــاره بــه اینکه دشــمن با همــه تــوان و ســرمایه خود 
به میدان آمــده اســت، گفت: امروزه دشــمن بــرای تضعیف 
باورهــای دینــی مــردم دســت بــه هــر کاری می زنــد و از رشــد 

اسالم سخن نمی گوید.
حجت االسالم والمسلمین معزی ادامه داد: استکبار جهانی 
پس از پیروزی انقالب اســالمی بــا حمایت از صــدام، تقویت 
گروهــک تروریســتی منافقیــن، تشــدید تحریم هــا، صــدور 
قطعنامــه علیــه ایــران از هــر توانــی بــرای رویارویی بــا ایران 
اســتفاده کرده اند، اما در نهایت جهانیان می بینند این ملت 

ایران است که در برابر استکبار جهانی پیروز شده است.
نماینده ولی فقیــه در جمعیت هالل احمر با دعــوت از عموم 
مــردم در راهپیمایــی 22 بهمــن، حضور آنــان را پشــتوانه ای 
محکــم بــرای نظــام مردمــی جمهــوری اســالمی دانســت و 
خاطر نشــان کرد: این مهم می تواند سبب گسترانیدن حس 

تعاون و وحدت در جامعه شود.
حجــت االســالم والمســلمین معــزی در پایــان بــا تقدیــر از 
تالش هــای همــه امدادگــران و نجاتگــران جمعیــت هــالل 
احمــر، یــاد و خاطــره بیــش از 450 شــهید ایــن نهــاد مردمــی 
تمامــی  در  عزیــزان  ایــن  حضــور  گفــت:  و  گرامیداشــت  را 
عرصه هــای خدمــت بــه بشــریت بــدون هیــچ گونــه چشــم 

داشتی ستودنی است.
دکتــر محمودرضــا پیــروی، دبیــر کل جمعیــت هــالل احمر، 
مرتضــی ســلیمی، رئیــس ســازمان امــداد و نجــات، حجــت 
االسالم والمسلمین صادقی مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه 
در ســازمان امــداد و نجات هــالل  احمــر، معاونیــن، مدیران 
و پرســنل جمعیت هــالل احمر و ســازمان امــداد و نجــات در 
این جشــن حضور داشــتند و در پایان هم از بانوان شــاغل در 
ســازمان امداد و نجات و بازنشستگان این ســازمان در سال 

98 تقدیر شد.     

انقالب اسالمی ایران
یک جریان ماندگار
در طول تاریخ است

نماینده ولی فقیه در هالل احمر در جشن پیروزی انقالب 
اسالمی در سازمان امداد و نجات:

مراســم بزرگداشــت چهل و یکمین ســالگرد پیروزی انقالب اســالمی با حضور حجت 
االسالم و المسلمین معزی، در سازمان امداد و نجات جمعیت هالل احمر برگزار شد.

گــزارش پایــگاه اطــالع رســانی حــوزه نمایندگــی ولــی فقیــه در جمعیــت هــالل احمــر،  بــه 
حجت االسالم و المســلمین معزی در مراســم بزرگداشــت چهل و یک ســالگی پیروزی انقالب 
اســالمی با گرامیداشــت یوم اهلل 22 بهمن، پیروزی انقالب اســالمی را یک پیــروزی بی نظیر و 
بی بدیل در طول تاریخ دانست و افزود: انقالب اسالمی ایران یک حادثه بی نظیر است، نباید 
فراموش کنیم که انقالب در چه شرایطی به پیروزی رسیده است، ایران کشوری بود که همه 
قدرت های جهان به خود اجــازه می دادند در امورش دخالت کنند اما امــروز به برکت پیروزی 

انقالب اسالمی کشوری مستقل است.
وی در تکمیل ســخنان خــود ادامه می دهــد: در آن زمان بســیاری تصور می کردنــد اعتراض و 
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     تجلیل از خانواده های شهدای
 امدادگر شهرستان بناب

مســئول دفترنمایندگــی ولــی فقیــه در جمعیــت هــالل احمر 
استان آذربایجان شــرقی با حضور در منزل شــهدای امدادگر 

شهرستان بناب از خانواده های این شهدا تجلیل کرد.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی حوزه نمایندگــی ولی فقیه در 
هالل احمر بــه نقــل از تارنمای اطــالع رســانی جمعیت هالل 
احمر اســتان آذربایجان شــرقی، حجت االســالم والمسلمین 
عبدالحمیــد واعظــی بــه همــراه جمعــی از مســئوالن محلــی 
شهرســتان بناب با حضــور در منزل شــهیدان بابــازاده و علی 
کــه در عملیات هــای امدادرســانی بــه مجروحــان  اصغــری 
جنگی 8 ســال دفــاع مقــدس بــه فیض شــهادت نائــل آمده 

بودند دیدار و یاد و خاطره آنها را گرامی داشتند.
حجــت االســالم والمســلمین واعظــی در ایــن دیدارها ضمن 
کید کرد: راه این شهیدان  نثار فاتحه به روح این شــهیدان تا
ک آنان این  باید توسط نســل امروز ادامه یابد چرا که خون پا
انقــالب و کشــور را بیمــه کــرده اســت. وی خاطر نشــان کرد: 
خانــواده شــهداء عزیزتریــن انســان ها هســتند کــه بــا صبر و 

بردباری درس بزرگی به همه مردم این سزرمین داده اند.
در این دیدار بــا اهدای لوح ســپاس از خانواده شــهدا تجلیل 
گردیــد. خاطر نشــان می شــود مســئول دفتــر نمایندگــی ولی 
فقیه در هالل احمر استان همچنین در این روز با امام جمعه 

شهرستان بناب دیدار و گفتگو کرد.

تجلیل از جانبازان، ایثارگران و
خانواده های شهدای هالل احمر آذربایجان شرقی

طی مراســمی از جانبازان، ایثارگــران و خانواده های شــهدای هالل احمــر آذربایجان 
شرقی تجلیل شد. 

به گزارش پایگاه اطالع رسانی حوزه نمایندگی ولی فقیه در هالل احمر به نقل از روابط عمومی 
جمعیت در استان آذربایجان شرقی، در این مراسم دکتر هادی موسوی سرپرست هالل احمر 
استان با تبریک ایام اهلل دهه فجر و گرامیداشــت یاد و خاطره شهدا گفت: ایثارگران در مقاطع 
مختلف چه در طول 8 ســال دفاع مقــدس و چه بعــد از آن وفاداری خــود را به اســالم و انقالب 
نشان داده اند و بهترین سرمایه خویش یعنی جان شیرین را در طبق اخالص گذاشته و در راه 

عزت و افتخار میهن اسالمی نثار کرده اند.
کید بر تقویت روحیه ایثار و ترویج فرهنگ ایثارگری در کشــور افزود: بایســتی فرهنگ  وی با تا
ایثارگری در جامعه تقویت و به مردم شناســانده شــود و نســل آینده های آینده با این فرهنگ 

تعالی بخش آشنا شوند.
حجت االســالم و المســلمین واعظی مســئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هالل احمر 
اســتان هم طی ســخنانی هدف از تجلیــل از جانبــازان، ایثارگــران و شــهدا را الگوســازی برای 
جامعه و نسل های آینده و جوانان دانست و گفت: ترقی هر ملتی در نوع نگرش آن به فرهنگ 

نهفته است و فرهنگ در بر دارنده مجموعه ای از الگوهای زندگی است.
وی ادامه داد: در کشور ما شهدا، ایثارگران و جانبازان بهترین الگو برای جوانان بوده و جوانان 

و نسل آینده می توانند با تأثیر پذیری ازایثارگران به پیشرفت و توسعه در کشور دست یابند.
حجت االســالم و المســلمین واعظــی مهمترین آفت ســر راه پیشــرفت جامعــه را تغییــر در نوع 
نگرش ها و رنگ باختن ارزش ها دانســت و گفت: در دنیای امــروزی در اثر تبلیغات هدفمند، 
دشــمنان برای جوانان ما اقدام بــه الگوســازی های کذایی می کننــد و رفته رفتــه ارزش ها به 
حاشیه رفته و چیزهای غیر ارزشــی مانند تشــریفات و تجمل گرایی و تبعیض جایگزین آن ها 
می شوند که بهترین راه مقابله با این نوع فرهنگ سازی های غلط، بازگشت به اصول و الگو 

قرار دادن شهدایی مانند تهرانی مقدم ها و سپهبد سلیمانی هاست.
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     ایران به دنبال عزت بود
همچنین طی مراســمی با حضــور سرپرســت و کارکنان هالل 
احمــر اســتان آذربایجــان شــرقی، ایــام اهلل دهــه فجــر و یاد و 

خاطره سردار دل ها شهید سلیمانی گرامی داشته شد.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی حوزه نمایندگــی ولی فقیه در 
هالل احمر بــه نقل از تارنمای اطالع رســانی ایــن جمعیت در 
استان آذربایجان شرقی، حجت االسالم و المسلمین واعظی 
با تبریک ایام اهلل دهه فجر و گرامیداشت یاد و خاطره شهید 
حاج قاســم ســلیمانی، به تشــریح ماهیــت انقالب اســالمی و 
علت وقــوع آن پرداخــت و گفت: انقالب اســالمی بــه عنوان 
بزرگترین پدیده عصــر حاضر مهمتریــن مطالبه مــردم ایران 
بــود مردمــی کــه از ظلــم، تبعیــض، ذلــت، خــواری و تحقیــر 
خویش در زمان رژیم طاغوت به ســتوه آمــده و دنبال عزت و 

سربلندی بودند.
مســئول دفتــر نمایندگــی ولــی فقیــه در جمعیت هــالل احمر 
اســتان آذربایجــان شــرقی ادامــه داد: حضرت امــام خمینی 
)ره( در آن زمــان خطــاب بــه شــاه گفتند: مــا می گوییم شــما 
غالم حلقه بــه گوش دیگران نباشــید، ما عزت و شــرف شــما 
را می خواهیم، ما به شــماها نصیحت می کنیم که شما عزیز 
باشــید، آقــا باشــید، بــزرگ باشــید، اســتقالل را حفــظ کنید، 

تبعیت را دست بردارید، ما با این چیزها مخالفیم.
حجت االســالم و المســلمین واعظــی افــزود: قبــل از انقالب 
اســتکبار جهانی در رأس آنهــا آمریکا و انگلیس به مســئوالن 
و مردم کشــور ما به دیده حقارت می نگریســتند امــا امروز به 
برکت نظــام مقــدس جمهوری اســالمی ایــران، کشــور ما در 
تمامــی عرصه هــا بــه پیشــرفت های قابــل توجهــی دســت 
یافته و کشــور ما در معــادالت جهانــی ایفای نقــش می کند و 
در ســطح خاورمیانــه هیچ تصمیمــی بدون حضــور ایران به 

نتیجه نمی رسد.
مســئول دفتــر نمایندگــی ولــی فقیــه در هــالل احمر اســتان، 
مهم تریــن عامل پیشــرفت و عزت و افتخار کشــور را داشــتن 
گاه و بلند نظر دانســت  نعمت والیــت فقیه و رهبری بصیــر، آ
و افزود: افق دید امــام راحل و مقام معظم رهبری نســبت به 
جهان اسالم و بشــریت و پیشرفت کشور بســیار وسیع بوده و 
در سایه این بلند نظری ها ما شاهد پیشرفت روز افزون کشور 

در تمامی عرصه ها هستیم.
وی بــا گرامیداشــت یــاد و خاطــره ســردار  رشــید حــاج قاســم 
ســلیمانی گفت: سردار ســلیمانی پرورش یافته مکتب اسالم 
و نهضت انقالب بــود که همواره بــا تبعیت از والیــت فقیه در 
راســتای حفظ مرزهای عقیدتی جانفشــانی کردنــد و حضور 
ک و مطهر  اعجــاب انگیــز مــردم در مراســم تشــییع پیکــر پــا
ایشان، نشــان از محبوب القلوب بودن او در ســطح دنیا بود 
و به تعبیر مقام معظم رهبری، شــهادت، پاداش ســال های 

مجاهدت وی در سنگر توحید بود.
حجت االســالم و المســلمین واعظی بر لزوم مطالعــه و مجهز 
شدن به اطالعات به روز را ضروری دانست و گفت: دشمنان، 
امروز جبهــه خود را از جنــگ نظامی به جنــگ فرهنگی تغییر 
داده انــد، در این جبهه نیــاز به فکر و اندیشــه قــوی داریم که 

بتوان از حوادث تحلیل درست داشته باشد.     

برگزاری جلسه شورای فرهنگی 
جمعیت هالل احمر هرمزگان

گلزار شهدا  غباروبی و عطرافشانی 
از سوی هالل احمر هرمزگان

جلسه شــورای فرهنگی، اقامه نماز و امر به معروف و نهی از منکر جمعیت 
هــالل احمر هرمــزگان با حضــور مدیرعامــل، مســئول دفتــر نمایندگی ولی 

فقیه، معاونین و اعضای شورای فرهنگی جمعیت در این استان برگزار شد.
کری به  در این جلســه ســرکار خانم ها رفیعی به عنــوان دبیر شــورای فرهنگــی و ذا

عنوان دبیر شورای امر به معروف و نهی از منکر منصوب شدند.
ح غربالگری، برپایی نمایشــگاه  برپایی کاروان ســالمت، اهدای خون، اجرای طر
توانمندی هــای جمعیت هــالل احمــر، غبارروبی گلزار شــهداء، ارائــه آموزش های 
ایســتگاهی در محل برگــزاری نمازجمعــه، تکریم از مــادران و همســران امدادگران 
شهید، برگزاری مراسم بزرگداشت اربعین شهید سلیمانی، برگزاری جشن با رویکرد 
تجلیل از مقام زن و خانواده و حضور پرشور کارکنان و اعضای هالل احمر استان در 
راهپیمایی 22 بهمن از اهم موضوعات عنوان شــده در جلسه شــورای فرهنگی در 

آستانه دهه مبارک فجر بود.
در این جلســه ارائه آمــوزش احکام ویــژه امدادگران در شــعب جمعیت هــالل احمر 
کید مسئول دفتر نمایندگی ولی  سراسر استان و برگزاری همایش فاطمی نیز مورد تا

فقیه در جمعیت هالل احمر هرمزگان قرار گرفت.     

 مراسم غبارروبی و عطر افشانی گلزار شهدا با حضور پرسنل جمعیت هالل 
احمر استان هرمزگان به مناسبت دهه فجر انجام شد.

حجت االســالم و المســلمین هادی شــهابی مســئول دفتــر نمایندگی ولــی فقیه در 
جمعیت هالل احمر هرمزگان در این مراسم گفت: شــهدای انقالب و دفاع مقدس 
درس آموختــه مکتب عاشــورا و امــام خمینی )ره( هســتند و بــا حضــور در جبهه ها 
علیه کفــر، جام شــهادت را نوشــیدند. با گذشــت بیــش از 1400 ســال از واقعه کربال 
کبرها و قاسم ها در طول 8 ســال دفاع مقدس بودیم که از گوهر  شاهد حضور علی ا

وجودی خود گذشتند و تمام هستی حود را در طبق اخالص قرار دادند.
کید بر ادامه راه شــهدا و عمل به وصایای  حجت االســالم و المســلمین شــهابی با تا
شهیدان عنوان کرد: ما در جوار شهیدانی زندگی می کنیم که درس آموخته مکتب 

اباعبداهلل)ع( هستند و این امر افتخار بزرگی به شمار می رود.
مســئول دفتــر نمایندگی ولــی فقیــه در جمعیــت هالل احمــر هرمــزگان با اشــاره به 
شهادت امدادگر 21 ســاله هرمزگانی در جنگ تحمیلی خاطرنشان کرد: شهدای ما 
غ از دنیا زدگی و خواسته های دنیوی به مقام واالی  وابستگی به دنیا نداشتند و فار

شهادت دست یافتند.     
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اســالمی دولتمــردان آمریکایــی بــا انجــام اقداماتــی از جمله 
تحریــم، حمایــت از صــدام در جنــگ تحمیلــی، حملــه بــه 
هواپیمــای مســافری ایربــاس و حمایــت از تروریســت ها در 
منطقه در تــالش بودند تا انقالب اســالمی را ســرنگون کنند، 
اما ملت ایران با ســیلی محکم به آنان این توطئه ها را خنثی 

کردند.
حجــت االســالم والمســلمین معــزی ادامــه داد: آمریکایی ها 
پس از پیروزی انقالب اســالمی بــا حمایت از صــدام، تقویت 
گروهــک تروریســتی منافقیــن، تشــدید تحریم هــا، صــدور 
قطعنامــه علیــه ایــران از هــر توانــی بــرای رویارویی بــا ایران 
اســتفاده کرده اند، اما در نهایت جهانیان می بینند این ملت 

ایران است که در برابر استکبار جهانی پیروز شده است.
نماینده رهبــر معظم انقالب با اشــاره بــه آیاتی از قــرآن کریم 
ادامــه داد: ازنــگاه قــرآن، آینــده از آن انســان مؤمــن و صالح  
است. ســرانجام با امر و تقدیر الهی، جهانیان شاهد پیروزی 

حق بر باطل خواهند بود.
وی در پایان، جمعیت هــالل احمر را مکانی بــرای مهرورزی 
دانســت و افزود: جمعیت هــالل احمر بــا هدف از بیــن بردن 
کرامــت دادن بــه شــخصیت و بــرای برقــراری  رنــج، درد و 

دوستی و پایدار ساختن صلح و سالمت تشکیل شده است.
در پایــان ایــن مراســم از خانــواده شــهدای انقــالب و مدافــع 
حرم تقدیر و قدردانی شــد. یادآور می شــود در ابتدای مراسم 
دکتر ســلطانی معاون آموزش و پژوهــش جمعیت هم ضمن 
عــرض خیــر مقــدم و تبریک ایــام مبــارک دهــه فجر بــه ارائه 

گزارشی از فعالیت های این معاونت پرداخت.     

مقاومت و ایستادگی رمز پیروزی ملت ایران است
نماینده ولی فقیه در هالل احمر در جشن انقالب در موسسه علمی-کاربردی هالل احمر

مراســم بزرگداشــت چهل و یکمین ســالگرد پیروزی انقالب اســالمی با حضور حجت 
االســالم و المســلمین معــزی، نماینده ولــی فقیــه در جمعیت هــالل احمر در موسســه 

علمی_کاربردی جمعیت هالل احمر برگزار شد.
ایشــان در این مراســم ضمن گرامیداشــت یوم اهلل 22 بهمن، ســالروز پیروزی انقالب اسالمی 
را روز آزادگی انســان از بند اســتبداد نامید و افزود: در ایــن روز، ملت ایران از چنگال اســتبداد و 

سلطه مستبدین و دیکتاتورها رهایی یافت.
وی انقالب اســالمی را روز پیروزی یک ملت با فرهنگ غنی از چنگ جور و اســتبداد دانست و 
افزود: یکی از ویژگی های انقالب ما این است که هیچ نیروی خارجی در شکل گیری و پیروزی 
آن نقشــی نداشــته اســت. انقالب اســالمی ایران نمونــه ای بی بدیل اســت که بــدون دخالت 

نیروهای بیگانه و تنها با پشتکار و همت ملت خود شکل گرفته است.
نماینده رهبــر معظم انقــالب در ادامه با اشــاره به ظلــم و جور حکومــت پهلوی، افــزود: در آن 
ح کند. مردم تحت سلطه  دوران هیچ فردی نمی توانست آزادانه عقیده  و اندیشه خود را مطر

نظام جور و زورگویی بوده اند که هیچ  حس تعلقی به ایران اسالمی نداشت.
حجت االســالم والمســلمین معــزی در ادامــه یکــی از دالیــل مهم پیــروزی ملــت ایــران را  صبر 
ح کــرد و افــزود: مقاومت و ایســتادگی رمــز پیــروزی ملت ایــران اســت. وی در  و مقاومــت مطــر
ادامه با اشــاره به هشــت ســال جنگ تحمیلی و رشــادت، ایمان و شــجاعت رزمندگان اسالم و 
خانواده های شهدای گرانقدر ادامه داد: صبر و شکیبایی خانواده های معظم شهدا برای آحاد 
مختلف مردم یک الگو و درس بزرگ اســت کــه در برابر تمامی توطئه های دشــمنان علیه این 
کشور ایستادگی و در تداوم خون مطهر شهدا از آرمان های نظام اسالمی و رهبری دفاع کرده اند.

کید بــر ابعــاد بین المللــی گفتمان  نماینــده رهبــر معظــم انقــالب در جمعیت هــالل احمــر بــا تا
انقالب اســالمی ادامه داد: امروز گفتمان انقالب اسالمی تنها محدود به ســوریه، لبنان و یمن 
نیســت، بلکه این گفتمان فراتر از این محدوده هــای جغرافیایی اســت. در نتیجه تالش ها و 
مجاهدت های شــهیدان گرانقدر از جمله ســردار ســلیمانی و با نابودی داعش امــروز گفتمان 

مقاومت به قلب اروپا نیز رسیده است.
وی با اشــاره به توطئه ها و دشــمنی آمریکا با مردم ایران، بیان کرد: از ابتدای پیروزی انقالب 
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انقالب اسالمی ایران
ثمره تغییر نگرش ها بود

نماینده ولی فقیه در جمعیت هالل احمر:

دفتر نمایندگی ولی فقیه
در جمعیت هالل احمر 

استان خراسان رضوی برگزار کرد

نماینده ولی فقیــه در جمعیــت هالل احمر گفت: با شــعار تنها نمی تــوان در یک 
جامعــه تحــول ایجاد کــرد، انقــالب اســالمی ایــران ثمــره تغییــر نگرش هــا بود. 
سرنوشت همه کشورها و ملت ها در دســت خود آنهاســت و تنها باید به خدا توکل کنند و 

در مسیر خدایی پیش قدم باشند.
حجت االســالم و المســلمین معزی در مراســمی که به مناســبت چهل و یکمین ســالگرد 
پیروزی انقالب اسالمی  در نمازخانه ساختمان صلح برگزار شد، افزود: امام خمینی )ره( 
نماد توکل، ایثار، شجاعت وصبر بود و همین توکل به خدا و صبر در برابر مشکالت باعث 

شد، سراسر جهان، انقالب اسالمی ایران را با نام امام خمینی )ره( بشناسند.
وی با اشاره به رشــادت های رزمندگان در هشــت ســال دفاع مقدس گفت: مبارزه هزینه 
بر اســت، ما در 8 ســال دفاع مقدس شــهدای زیــادی را تقدیــم انقالب کردیم، این مســیر 
همچنــان ادامــه دارد. نماینده ولــی فقیــه در جمعیت هالل احمــر در ادامه ســخنان خود 
افزود: اعضای جمعیت هالل احمر درچهل و یکمین سالگرد انقالب اسالمی همچنان در 

عرصه ایثار باقی می مانند و تالش خود را برای تحقق بیانیه گام دوم انجام خواهند داد.
حجــت االســالم و المســلمین معــزی بــا اشــاره بــه تشــکیل ســتاد دهــه فجــر در جمعیت 
هالل احمر، گفت: جمعیــت هالل احمر نیز مانند آحاد ملت ایران بــا برگزاری برنامه های 
متنوع، دهه فجر را گرامی می دارد و امدادگران،  نجاتگران و کارمندان ستاد با حضور در 

حرم بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران با آرمان های امام راحل تجدید میثاق می کنند.
کیــد بر ایــن موضوع که نهضــت امــام خمینــی )ره( از مهر ســال 1341 آغاز شــد،  وی با تا
افزود: امام خمینی )ره( پس از تصویب »کاپتوالســیون« در شــرایطی که خفقــان ایران را 

ج از ایران تبعید شد. در بر گرفته بود به این مسئله اعتراض کرد و در آن شرایط به خار
نماینده ولــی فقیــه در جمعیت هالل احمــر گفــت: در آن زمان بســیاری تصــور می کردند 
کســی نمی توانــد حکومــت 2 هــزار و 500 ســال  اعتــراض و مقاومــت تاثیــری نــدارد و 

شاهنشاهی را که با نظارت و حمایت آمریکا اعمال قدرت می کند تغییر دهد.
حجــت االســالم و المســلمین معــزی افــزود: واقعیت هــای تاریخــی دوره پهلــوی کــه در 
خاطرات رجال این دوره منتشر شده است بیانگر شرایط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی 
آن زمان است نشــان می دهد حتی افزایش و یا کاهش یک ســنت قیمت نفت و هرگونه 
تغییری در سطح مدیران کشور نیز باید با اجازه آمریکا و انگلیس انجام می شد. در دوران 
انقالب اسالمی افراد زیادی به انقالب پیوســتند و یا مسیر خود را از انقالب جدا کردند؛ اما 
امام خمینی )ره( همیشــه امیــدواری می دادند و قســم یــاد کردند که در طــول عمر خود 

کنون وحشت به دل راه نداده اند و تنها به خدا توکل کرده اند. تا
وی افــزود: بــا ورود امــام خمینــی )ره( بــه ایــران بزرگتریــن اســتقبال تاریخ رقم خــورد و 
جمعیتــی میلیونی برای اســتقبال امام به تهران آمــده بود که این نشــان دهنده خدایی 
بودن راه و اهداف او بود.  امام خمینی در مقابل رژیمی ایســتاد که از حمایت های آمریکا 
و انگلیس برخوردار بود. آمریکا در آن زمــان ابر قدرتی بود که هنوز ابهت خود را از دســت 

گیر شد.      نداده بود. در این شرایط بود که صدای راستین انقالب در ایران فرا

مسابقه کتابخوانی
له ها و میهمانی ال

دفتــر نمایندگــی ولــی فقیــه در جمعیــت 
هــالل احمــر اســتان خراســان رضــوی به 
مناســبت چهل و یکمین ســالگرد پیروزی انقالب 
اســالمی اقــدام بــه برگــزاری مســابقه کتابخوانــی 
تحــت عنــوان دهــه فجــر ســال 98 )ســال رونــق 
تولید( نمــود. این مســابقه شــامل 41 ســؤال از دو 
کتاب »ایران 20« و »بیانیــه گام دوم انقالب« بود 
و کارکنان جمعیت هالل احمر در اســتان خراسان 
داشــتند  فرصــت  مــاه  بهمــن   22 تــا  رضــوی 
پاســخنامه ها را بــه دفتــر نمایندگــی ولــی فقیــه 
تحویل دهنــد. در پایان به تعداد 41 نفر از شــرکت 
کنندگانی که حائز بیشــترین امتیــاز بودند، به قید 

قرعه جوایزی به رسم یادبود اهدا شد.
همچنین به مناســبت ایــام اهلل دهه فجــر انقالب 
اســالمی، جمعــی از مدیــران، معاونیــن و کارکنان 
ســتاد  و  مقــدس  مشــهد  احمــر  هــالل  جمعیــت 
اســتان خراســان رضوی در بهشــت رضا در مراسم 
»میهمانــی الله ها« حضــور یافتند. در این مراســم 
معنوی و باشکوه، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره 
شــهدای انقالب، دفاع مقدس و مدافع حرم، قبور 
مطهــر شــهدا بــا شــاخه های گل، گل افشــانی و با 

گالب محمدی عطر افشانی شد.     
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پیشــرفت در زمینه های علمی، اقتصادی و سیاسی به یاری 
خداوند محکم تر از گذشته قدم خواهد برداشت.

وی در بخــش دیگــر ســخنان خــود بــا اشــاره بــه رشــادت و 
قهرمانی های های رزمندگان در هشــت ســال دفــاع مقدس 
گفت: مبارزه هزینه بر اســت، ما در هشت ســال دفاع مقدس 
شهدای زیادی را تقدیم انقالب کردیم، این مسیر همچنان 

ادامه دارد.
وی در ادامه از شهید قاسم سلیمانی به عنوان قهرمان بزرگ 
ایران اســالمی یــاد کــرد و افــزود: انقالبی بــودن هزینــه دارد، 
ســختی دارد. در ایــن راه هوشــیاری ملــت در برابــر رنج هــا، 

توطئه ها و دسیسه ها اهمیت بسیاری دارد.
نماینــده رهبر معظــم انقالب در ادامه به مســئله فلســطین و 
موضوع مقاومت اشــاره کــرد و افزود: بــا خیانت بــزرگ تاریخ 
می خواهند معامله قرن برپا کنند؛ یقیین بدانید معامله قرن 

با شکست روبرو خواهد شد.
نماینده ولی فقیه در جمعیت هالل احمر در پایان به اهمیت 
اتحــاد و یکپارچه گــی در جمعیــت هالل احمــر نیز اشــاره کرد 
و افــزود: جمعیــت هــالل احمــر بایــد مســیر خــود را همچــون 
گذشــته در جهت یاری رســانی بــه محرومــان ادامه دهــد و از 
هرگونــه اختالف و تفرقــه پرهیز کنــد. در پایان این مراســم از 
ســعید نادری قهرمان پاورلیفتینــگ جهان که مــدال خود را 

به خانواده شهدای انقالب تقدیم کرده بود، تقدیر شد.     

ایران در مسیر پیشرفت 
گذشته قدم خواهد برداشت محکم تر از 

حجت االسالم و المسلمین معزی:

مراســم بزرگداشــت چهل و یکمین ســالگرد پیروزی انقالب اســالمی با حضور حجت 
االســالم و المســلمین معــزی نماینــده ولــی فقیــه در جمعیــت هــالل احمــر در ســالن 

اجتماعات معاونت توانبخشی برگزار شد.
وی  در این مراسم با تبریک ایام خجسته دهه مبارک فجر، پیروزی انقالب اسالمی را حاصل 
اراده تمام آحاد ملت ایران دانســت و گفت: ملت ایران هرگز فراموش نخواهد کرد روزی را که 
از چنگ اســتعمار و اســتکبار جهانی رهایی یافــت. این ملت در طول این ســال ها نشــان داده 

است که شایستگی این آزادی و رهایی را داشته است.
نماینده رهبر معظم انقالب در ادامه با اشاره به وابستگی حکومت پهلوی به نظام جنایت کار 
آمریکا افــزود: در آن دوران بــرای جهانیان قابــل تصور نبود که ملــت ایران این میــزان توان را 

برای برپایی قیام و پیروزی علیه استبداد جهانی داشته باشد.
حجت االســالم والمســلمین معزی یکی از دالیل مهم این پیروزی را یکپارچگی ملــت ایران در 
راه مبارزه دانســت و افــزود: در ایــن راه تمام آحاد ملــت ایران از جملــه دانشــگاهیان، بازاریان، 
روستاییان، شــهری ها و زنان حاضر بوده اند. وی در ادامه به جمله مشــهور »من انقالبی ام« از 
بیانات مقام معظم رهبری اشاره کرد و افزود: حقیقت این است در راه پیروزی انقالب اسالمی 
همه انقالبــی بوده انــد. در روز تاریخی 22 بهمن آن کاخ ســتم شاهنشــاهی فرو ریخــت، ایران 

استقالل و آزادی خود را پیدا کرد و مردم ایران با حضور در صحنه، سرنوشت خود را رقم زدند.
نماینده ولی فقیه در جمعیت هالل احمر در ادامه با اشاره به نقش و رهبری امام خمینی )ره( 
بیان گذار جمهوری اســالمی ایران گفت: امام )ره( رهبری عارف و خداشناس بود که با هدف 

اعتالی اسالم و ایران، حکومت اسالمی برپا کرد.
حجت االســالم والمســلمین معزی با اشــاره به اینکــه گام دوم انقالب آغاز شــده اســت، افزود: 
ملت ایران در چهل و یکمین سالگرد انقالب اسالمی همچنان در عرصه تالش و مقاومت باقی 
می مانند و برای تحقق و اجرایی کــردن بیانیه گام دوم تالش خواهند کرد. این ملت در مســیر 



گذشـته حـوزه نمایندگـی ولـی فقیـه در جمعیـت هـال احمـر  در چنـد مـاه 
امـداد  حـوزه  بـا  مرتبـط  موضوعـات  بـا  تخصصـی  و  علمـی  نشسـت های 
نشسـت های  گـزارش  بخـش  ایـن  در  اسـت.  کـرده  برگـزار  یاریگـری  و 
»چالش هـای اخاقـی درمانگـری در بحران هـا« و »نجـات و یاری گـری در 
بـا مسـئوالن  گفتگـو  امـام خمینـی)ره(« را خواهیـم خوانـد.  آثـار  اندیشـه و 
دفاتر نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هال احمر اسـتان اصفهان و اسـتان 
گزارشـی از اردوی آموزشـی شـاعران جـوان  آذربایجـان شـرقی و همچنیـن 
کنـار خبرهایـی از فعالیت هـای دفاتـر نمایندگـی ولـی فقیـه در  کـرج در  در 

شـهرهای مختلـف مطالـب دیگـر ایـن بخـش هسـتند.

هالل

 88

رفتار منصفانه اولویت اصلی در مدیریت بحران است
همه باید امدادگر باشند
کرج اردوی آموزشی و امدادی شاعران در 
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مرنج و مرنجان!
نشست علمی »چالش های اخالقی درمانگری در بحران ها« برپا شد

در  درمانگـری  اخاقـی  »چالش هـای  تخصصـی  علمـی-  نشسـت  در 
بحران هـا« بـا ارائـه و سـخنرانی علـی خاجـی، محقـق و پژوهشـگر اخـاق 
پزشـکی مباحثـی ماننـد نحـوه اخاقـی ارائـه خدمـات بـه آسـیب دیدگان و 
متأثـران از بایـا و واکاوی نقـش و تأثیرگـذاری افـراد و سـازمان های امدادرسـان در 
بحران ها بررسی و تحلیل شد. علی خاجی در این نشست ضمن تعریف از اخاق 
بحران هـا«  در  درمانگـری  اخاقـی  »چالش هـای  واکاوی  بـه  درمانگـری  حـوزه  در 
پرداخـت. ایـن نشسـت بـا همـکاری حـوزه نمایندگـی ولـی فقیـه و معاونـت آمـوزش 
جمعیـت هـال احمـر برگـزار شـد. آنچـه در ادامـه می آیـد، گـزارش »شـهروند« از ایـن 

نشسـت علمـی- تخصصـی اسـت.  

حسام خراسانی

کیــد بر این  اخالق عمومی یا همــان اخالق در نــگاه عرف، تأ
است که شما باید در هر کنش و رفتاری صادق باشید.«

     ضرورت حفظ اخالق در بالیا
در  درمانگــری  اخالقــی  چالش هــای  نشســت  ســخنران 
بحران ها در بخش دیگری از ســخنان خود به شــباهت ها و 
تفاوت های مفاهیم اخالق در عرصه های مختلف پزشــکی 
اشــاره دارد و می گویــد: »در حوزه اخالق پزشــکی چهــار اصل 
خ  شــاخص داریم، حوزه های دیگر مانند نهضت صلیب ســر
هم اصول اخالقی خود را دارند؛ یعنی این مفهوم دربرگیری و 
بسط وســیعی دارد.« او با بیان اینکه اخالق در بالیا هم یکی 
از همین حوزه های مفهومی اســت، ادامه می دهد: »رعایت 
اخــالق در بالیــا ضــرورت بســیاری دارد، دلیــل ایــن ضرورت 
هم روشن است ما در بالیا  با شــرایط عادی و پایداری روبه رو 
نیســتیم.« او در ادامــه بــه ذکــر مصداق هایــی از چالش هــا و 
موانع هــای شــکل گرفته در بحران هــا می پــردازد: »تأخیر در 
امدادرســانی و کمبود منابــع تجهیزات ازجملــه همین موانع 

و چالش ها هستند.«

     جامعیت در اخالق پزشکی
ع دیگری است که خاجی  جامعیت در اخالق پزشــکی موضو
کیــد دارد. او با بیــان اینکــه موضوع اخالق پزشــکی  بــر آن تأ
شــامل تمــام افــرادی می شــود کــه در حرفه هــای پزشــکی، 
»اخــالق  دارنــد، می گویــد:  و ســالمت مشــارکت  بهداشــت 
پزشــکی بــه دنبــال دســتورالعملی بــرای مراقبــت از بیماران 
در جهــت منافــع گیرنــدگان خدمــت اســت، مجموعــه ای از 
امدادونجات تــا گروه هــای بازتوانی و تمــام گروه ها و اقشــار 
دیگر کــه در ایــن رشــته و زنجیــره خدمت حضــور دارنــد و به 
اصطالح مخاطبان این موضوع هستند و جزیی از مجموعه 

مخاطبان اخالق پزشکی محسوب  می شوند.«

     اصول مدار باشیم
تعریــف اخــالق در عرصــه درمانگــری در بحران هــا موضــوع 
دیگری بود که در این نشست به آن اشاره شد، این  پژوهشگر 
اخالق پزشــکی درباره این موضوع می گوید: »یاری سان باید 
اصولــی را در شــرایط بحــران رعایــت کنــد، این اصــول همان 
اخالق پزشکی در بحران هاست. فراموش نکنیم ما با افرادی 
در بحــران روبه رو هســتیم کــه پیــش از این بــه اصطالح یک 
نان آور محســوب می شــدند، در شــرایط عــادی برخــی از این 

افراد حامی و یاری رسان آدم های دیگر بوده اند.«

     چهار اصل، چهار حق
خــود آیینــی، سودرســانی، ضررنرســاندن و عدالــت چهــار 
اصلــی اســت کــه در اخــالق پزشــکی بــه آن اشــاره می شــود، 
موضوعــی کــه ســخنران نشســت نیــز بــه آن اشــاره دارد و در 
این بــاره می گویــد: »شــاید عــده ای بر ایــن چهار اصــل مرتبه 
و اولویت بندی داشــته باشــند، اما من معتقد بــه رتبه بندی 
نیســتم، این اصول تقــدم و تأخر نــدارد؛ به طــور مثال بحث 
استقالل بیمار در کشورهای غربی از اولویت باالیی برخوردار 

علــی خاجی محقــق و پژوهشــگر اخــالق پزشــکی مفهــوم اخالقی پزشــکی به مســأله 
ح می کند که آیا  اخالق مدرن در دوران پس از رنسانس اشــاره دارد و این چالش را مطر
اخــالق می توانــد خلل های معنــوی در ایــن عصــر را برطرف کنــد یا خیر؟ بــه اعتقاد ســخنران 
اخالق در دنیای کنونی رنگ و بوی خاصی گرفته و ابعاد آن  بســیار گســترده تر از  گذشته شده 
است.  وی مفهوم اخالقی پزشکی را نیز ازجمله  همین مفاهیم می داند که ابعاد بسیار وسیع و 
عمیقــی در جهان کنونــی دارد. خاجی با اشــاره بــه اخالق حرفــه ای و عمومی به بررســی ابعاد 
متعدد اخالق پزشــکی می پــردازد: »به طور مثــال عرض می کنم  شــما در محــل کار موظف به 
رعایت صداقت هســتید، ایــن برگرفته از اخــالق حرفه ای اســت، اما در بعد دیگــر اخالق یعنی 
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اســت. این اصل یا همان اصــل خودآیینی بر اســتقالل بیمار 
کیــد دارد. برای ارائه خدمــات دارویی- درمانــی باید اراده  تأ
بیمار درنظر گرفته شــود، ما نمی توانیم بر خــالف اراده بیمار 
رفتــار کنیــم.« عدالت دومیــن اصلی اســت که خاجــی به آن 
اشــاره دارد. او در تشــریح ایــن اصــل می گویــد: »ســاده ترین 
تعبیــر از ایــن اصــل ایــن اســت کــه بــرای ارائــه خدمــات بــه 
ح  بیماران تبعیضی قائل نشــویم. یکی از نقدهایی که به طر
ح به شــمار  تحــول ســالمت وارد بود و پاشــنه آشــیل ایــن طر
ح پرسیده نشده  می آمد، همین بحث عدالت بود. در این طر
که به چــه قشــر و چــرا خدمــت ارائــه می شــود؟ منابــع از کجا 
تأمین می شــود؟ چه کســی ســود می برد؟ و چرا بایســتی این 
ح انجام شــود؟« سودرســانی نیز یکی از اصول مشــخص  طر
در چهار اصل اخالقی پزشــکی اســت. او درباره ایــن اصل نیز 
می گویــد: »سودرســانی مرحله ای پس از مهار آســیب اســت؛ 
نــگاه و تمرکز مــا در بالیــا باید اصــل ضرر نرســاندن باشــد و در 

مرحله بعد سودرسانی.«

ع!      ضرررسانی ممنو
ضــرر نرســاندن، چهارمیــن اصلی اســت که ســخنران بــه آن 
اشاره دارد. به اعتقاد علی خاجی با توجه به ماهیت بالیا این 
اصل مهم تریــن اصــل اخالقی اســت، کــه باید رعایت شــود. 
این پژوهشــگر معتقد اســت که در بالیا به اشــکال و مصادیق 
مختلــف می تــوان بــه افــراد حادثه دیــده آســیب زد. تأخیر در 
خدمت رســانی، عدم آموزش و مهارت الزم فرد کمک رســان، 
بحث هــای روحی- روانــی ازجمله مواردی اســت کــه در این 
نشســت به عنــوان چالش هــای اصــل اخالقــی پیــش روی 
ح شــد. او در تکمیــل ســخنان خــود در ایــن  درمانگــری مطــر

بخش می گویــد: »بهره گیری خدمات توســط یاری رســان در 
بالیا ازجمله مصداق هــا و موانع دیگر اســت. فــردی که برای 
یاری رسانی به محل حادثه می رود، بایستی مایحتاج خود را 
حداقل برای 48 ســاعت به همراه داشته باشــد. ما به عنوان 
یاری رســان حق نداریم در دریافت خدمات با آســیب دیدگان 
شریک بشویم.« او در مورد مســأله تأخیر در روند امدادرسانی 
نیز می گویــد: »در فرآیند زمــان ارائه خدمات در امدادرســانی، 
تنهــا نبایســتی مؤلفــه امدادگــر را مدنظــر قــرار داد، امکانــات 
حمل ونقلی مــا، جــاده، موقعیــت جغرافیایی بیمارســتان ها 

ازجمله این موارد است که باید مورد توجه قرار بگیرد.«

     اهمیت آموزش های تخصصی
ایــن پژوهشــگر حــوزه درمــان در ادامــه بــا اشــاره بــه فعالیت 
مثبــت در چندســال اخیــر در زمینــه مهارت هــای عمومــی و 
تخصصــی در حــوزه بالیــا می گویــد: »امــا هنــوز یکــی دیگــر از 
چالش هــای مــا در زمینــه اخــالق پزشــکی، آمــوزش اســت؛ 
کســتان دارای  به طــور مثــال عــرض می کنــم مــا پــس از پا
بیشــترین قطــع نخاعــی در زلزلــه هســتیم، چــرا؟ ایــن دو 
پاســخ بیشــتر نــدارد؛ یــا مــا نجاتگــران خوبی نیســتیم یــا در 
پروســه نجات آموزش الزم را ندیده ایم.« تمام دانشــجویان 
مرتبــط بــا ایــن حــوزه بایســتی آموزش هــای الزم را در مواقــع 
بحــران ببیننــد. ایــن توصیــه ســخنران نشســت بــرای حل 
این معضــالت اســت. او در این باره می گویــد: »مــا نباید تنها 
متمرکــز بــه آموزش هــای عمومــی بــرای داوطلبان باشــیم، 
نیروهای تخصصی نیز باید به طور مداوم  آموزش های به روز 
را دریافــت کننــد.« رفتار ناصحیــح از لحــاظ  فعالیــت مثبت 
روحی- روانی، انتقاد دیگر علی خاجی در این نشست است.

     آسیب دیده و یاری رسان در یک قاب
او در ایــن زمینــه معتقد اســت کــه بایــد با حفــظ کرامــت فرد 
کــه باعــث رنجــش خاطــر  آســیب دیده از هــر اظهارنظــری 
افــراد یاری رســان در بالیــا  کــرد. پوشــش  او شــود، پرهیــز 
ح  شــد.  موضوع دیگــر اخالقی اســت که در این نشســت مطر
سخنران این نشســت با اشاره به فقر شــکل گرفته در مناطق 
آســیب دیده می گویــد: »نبایــد افــراد بــا پوشــش متفــاوت و 
تجمل گونــه درحادثــه حضــور داشــته باشــند. او در تکمیــل 
کزی کــه افراد  ســخنان خود در این بخش می گویــد: »در مرا
از لحــاظ روحــی آســیب دیده انــد، اخالقــی نیســت کــه مکرر 
بخندیم. من ایــن موضــوع را درک می کنم که میــزان نیرو و 
کادردرمانی در اورژانس کم است، اما باید حال بیمار و همراه 

بیمار را نیز مدنظر قرار داد.«

     اهمیت پیشگیری
در آخریــن بخش از نشســت علمی- تخصصــی »چالش های 
اخالقی درمانگری در بحران ها« به مسأله اهمیت پیشگیری 
پرداخته شــد. علی خاجی می گوید: »آماده سازی دو گام دارد؛ 
پیشــگیری و پاســخگویی، بــه ایــن دو موضــوع درکشــور باید 
بیشتر بپردازیم. کشور ما با سوانح بالیای مختلفی روبه روست 

و باید برنامه ریزی الزم بیشتر و بهترصورت گیرد.«     

 هنوز یکی دیگر 
از چالش های ما 
در زمینه اخالق 
پزشکی، آموزش 

است؛ به طور 
مثال عرض 

می کنم ما پس از 
پاکستان دارای 

ین قطع  بیشتر
نخاعی در زلزله 

هستیم، چرا؟ 
این دو پاسخ 
بیشتر ندارد؛ 

یا ما نجاتگران 
خوبی نیستیم یا 
در پروسه نجات 

آموزش الزم را 
ندیده ایم
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نشسـت علمی-تخصصی »تجربه نـگاری امدادگری در بحـران« با محور 
از سـوی حـوزه نمایندگـی  اصلـی »جایـگاه اخـاق در مدیریـت بحـران« 
ولـی فقیـه در جمعیـت هال احمـر برگزار شـد. »ظاهر رسـتمی«، متخصص 
مدیریـت بحـران و مدیرعامل شـرکت نسـاجی جمعیـت هال احمر در این نشسـت 
بـه مباحثـی همچـون موانـع اخاقـی در تحقـق کنـش داوطلبانـه، نحـوه اخاقـی 
ارائـه خدمـات بـه آسـیب دیدگان و متأثـران از بایـا و واکاوی مؤلفـه اخـاق در فرآینـد 
حـوزه  تأثیـر  همچنیـن  پرداخـت.  امدادرسـان  سـازمان های  در  بحـران  مدیریـت 
قانون گذاری و فرهنگ  نیز در تحقق این امر بررسی و تحلیل شد. ظاهر رستمی در 
این نشست با ذکر پرسشی که منصف گرایی یا قانون مداری، کدام یک در بحران 

مقدم تـر هسـتند؟ بـه رابطـه میـان میـدان عملیـات  و قانون گـذاری اشـاره دارد.   

یــا بــه تعبیــری خودکارســازی اداری می دانــد و معتقد اســت 
مدیر بحــران نباید فــردی متکــی بــه ابزارها و سیســتم های 
کــه بایــد در  مکانیــزه باشــد. او می گویــد: »یکــی از مســائلی 
مدیریت بحــران به آن توجه کرد، اســتحکام روحــی و روانی 
افــراد اســت، ایــن یــک اصــل اســت کــه در فرآینــد مدیــران 

بحران، فرد مدیر باید در هر شرایطی محکم رفتار کند.«

     رفتار منصفانه
در بخــش دیگــر نشســت علمی-تخصصــی »تجربه نگاری 
امدادگــری در بحــران« بــه مســأله اهمیــت منصف گرایی در 
فرآیند مدیریت بحران پرداخته شــد. رســتمی »نبود انصاف  
مــداری« را خلل اصلــی در مدیریت بحــران عنــوان می کند و 
می افزاید: »براســاس آنچــه از تجربیــات میدانــی در حوادث 
مختلف دریافــت کــرده ام، احســاس  می کنم خلــل اصلی در 
این بخــش منصف گرایی اســت.«  این کارشــناس مدیریت 
بحران در ادامه به تعریــف لغوی اخالق می پــردازد: »اخالق 
مجموعه اصول و هنجارهای ارزشی است که رفتار انسان با 
آن داوری و قضاوت می شــود.« او ادامه می دهد: »البته این 
مفهوم و تعریف را نــه در تئوری ها که باید در آثــار و رفتارهای 
کاوی کرد، به همین علت است که همواره  انسانی یافت و وا

کید شده، اخالق نیازمند عمل انسان است.« تا

     چند برداشت از مفهوم اخالق
کشــورهای اروپایــی- تفــاوت میــان بحران هــا در ایــران و 
نشســت  ایــن  در  کــه  اســت  دیگــری  ع  موضــو آمریکایــی 
کاوی قــرار گرفــت. بــه اعتقاد ســخنران  تخصصــی مــورد وا
نشســت بــا توجــه بــه تفاوت هــای جغرافیایــی و فرهنگــی 

رفتار منصفانه
اولویت اصلی
در مدیریت بحران است

بــه گــزارش روابط عمومــی شــرکت صنایع نســاجی هــالل ایــران، »ظاهر رســتمی« در 
بخش نخست سخنان خود به بررسی چالش های اخالقی در فرآیند مدیریت بحران 
می پردازد. او یکی از چالش ها در این عرصه را وابستگی انسان مدرن به سیستم های مکانیزه 

در نشست »تجربه نگاری امدادگری در بحران« عنوان شد
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بــا  کشــور  نیــز بایــد متفــاوت  نحــوه مدیریــت بحــران در 
کشــورها باشــد.  پروتکل هــا و قوانیــن تعریف شــده در ایــن 
او بــا اشــاره بــه اهمیــت بررســی تجربیــات میدانــی همســو 
کادمیــک می گویــد: »بــه تجربه نگاری هــای  بــا مباحــث آ
میدانی در کشــور ما کمتر توجه شده است.« رســتمی درباره 
تفاوت میان برخــی از مفاهیم اخالقی توضیــح می دهد: »ما 
پشتیبان دینی و فرهنگی بسیار غنی در حوزه اخالق داریم، 
قرآن کریم یکی از گوهربارترین منابع در زمینه اخالق است، 
اما متاســفانه ایــن منابع را تبدیــل به تکنیک هــا و متدهای 

اخالقی نکرده ایم.«

     پایبندی به حقوق شهروندی
بخش دیگر ســخنان رســتمی با اشــاره به این جمله گاندی 
آغاز شــد: »آنچه مــا را به نابــودی خواهد کشــاند از ایــن قرار 
اســت؛ سیاســت بدون شــرافت، لذت بــدون وجــدان، علم 
بــدون شــخصیت و تجــارت بــدون اخــالق.« او در ادامــه 
اخــالق  دیگــر  مؤلفــه  را  شــهروندی  حقــوق  بــه  پایبنــدی 
امدادگری عنوان و بیــان می کند: »اصل مهــم در امدادگری 
ساده زیستی و منصف گرایی در برابر افراد حادثه دیده است. 
گاه باشــد، حاشــیه ما را از اخالق  امدادگر باید به علم اخالق آ
دور می کند، نبایــد درگیر حاشیه ســازی شــویم.« او در ادامه 
اخــالق را بــه دو بخــش اخــالق عمومــی و حرفه ای تقســیم 
می کنــد و می گویــد: »اخالق حرفــه ای مثل اخــالق در صنف 
پزشــکان، روحانیــت، مــددکاران و.. اســت.« او در تکمیــل 
ســخنان خود در این بخش می افزاید: »به طور مثال عرض 
می کنم، یک روحانی  به خود اجازه نمی دهد رفتاری خالف 
عرف داشــته باشــد. چرا؟ چون برای خود تابوهایی اخالقی 

تعریف کرده اســت. در فرآینــد مدیریت بحران نیــز ما چنین 
تابوهایی داریم که باید رعایت شود.«

     مدیری منصف گر یا مدیری قانون مدار؟
»بحــران می توانــد از ســاختار اصلــی شــروع شــود و بــه صف 
نشســت  ایــن  در  دیگــر  بحــث  آغــاز  گــزاره  ایــن  برســد.« 
ایــن  بــه  کــه  بــود. بحــث و مســأله ای  علمی-تخصصــی 
ع می پــردازد کــه  مدیــر منصف گر بهتر اســت  یــا مدیر  موضو
قانون مدار؟ ســخنران نخســت با انتقــاد از برخــی قوانین در 
حــوزه مدیریــت بحــران می گویــد: »برخــی از قوانین از ســال 
کنــون اصالح نشــده اســت، مجلس بایــد به عنوان  1341 تا
نهــاد قانون گــذار در ایــن مســأله ورود داشــته باشــد.« او در 
بخش دیگــر از ســخنان خود به اســتقالل یک مدیــر بحران 
اشاره دارد و ادامه می دهد: »بســیاری از برنامه ریزی ها باید 
در حیــن عملیــات صــورت گیرد، یعنــی افــراد نباید قــدرت و 
اختیارات خود را محدود کنند؛ منصف گرایی اولویت اصلی 

ما در مدیریت بحران است.«

     زمان طالیی را از دست ندهیم
ع هــای  امدادرســانی در زمــان طالیــی یکــی دیگــر از موضو
ح شده در این نشست علمی-تخصصی است. رستمی  مطر
کســتان اشــاره می کند: »در  در این مورد به ســیل 1389 در پا
کســتان، ما دو مرتبه بازدید هوایی  20 روز نخست در زلزله پا
ک بود.« او در  کســتان داشتیم؛ وضع اســفنا از شهر کراچی پا
تکمیل بخشــی از ســخنان خود به دیدار بار رئیس جمعیت 
ک بودن  کســتان اشــاره کــرد و گفــت: »چرایی ایــن اســفنا پا
را پــس از 20 روز فهمیدم، زمانــی که با مســئوالن هالل احمر 
کســتان دیدار کردم و متوجه شــدم تا آن زمان آنها بازیدی  پا

از میزان خسارت نداشتند و زمان را از دست داده بودند.«

     چند پرسش انتقادی
منــش مهربانــی، دوری از نــگاه اقتصــادی و ســودمحوری 
ازجمله نکات دیگری است که در این نشست به آن پرداخته 
کــه  شــد. مــردم؛ ســرمایه اجتماعــی، تعبیــر دیگــری اســت 
سخنران به آن اشاره می کند و به انتقاد از برخی بی اخالقی ها 
در کشور می پردازد. او در این بخش پرسش های گالیه آمیز را 
ح می کند. چرا ساختمانی که ســال 95 ساخته شد، چند  مطر
ماه بعد ریزش داشــت؟ مگر نظام مهندسی ما الگوی اخالقی 
ندارد؟ چرا باید بیمارســتان در حادثه آســیب ببینــد؟ به نگاه 
ســخنران علت این پرســش ها شــبیخون های اخالقی است 

که جامعه ما با آن درگیر شده است.

     فریاد؛ آزاد
اخــالق جنبــه ظاهــری و باطنــی دارد. ایــن تقســیم بندی 
دیگری است که رســتمی به آن اشــاره دارد. او با بیان اینکه 
فرآیند مدیریت بحران بایــد دارای جنبه های باطنی اخالق 
باشــد، ادامه می دهــد: »فــرد حادثه دیــده نبایــد لکنت زبان 
داشــته باشــد و باید جرأت حــرف زدن و مطالبه گری داشــته 
باشــد، این جرأت را یاری رســان به او می دهــد.« او در ادامه 

 مردم؛ سرمایه 
اجتماعی، تعبیر 

دیگری است که 
سخنران به آن 
اشاره می کند و 

به انتقاد از برخی 
بی اخالقی ها در 
کشور می پردازد 

و پرسش های 
گالیه آمیز را مطرح 

می کند. چرا 
ساختمانی که 

سال 95 ساخته 
شد، چند ماه بعد 

یزش داشت؟  ر
مگر نظام مهندسی 
ما الگوی اخالقی 

ندارد؟
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برنامه ریزی
برای قشر جوان

محور برنامه های ما است

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه
 در هالل احمر کرمانشاه:

مســئول دفتر نمایندگی ولــی فقیه در هــالل احمر 
کرمانشــاه از برنامه ریــزی مــدون بــرای  اســتان 
و  اســتان  احمــر  هــالل  فرهنگــی  برنامه هــای  اجــرای 
و  امــداد  آموزش هــای  کالس هــای  برگــزاری  همچنیــن 
کمک های اولیــه برای همه مــدارس و حوزه هــای علمیه 

استان خبر داد.
حجــت االســالم و المســلمین حســن  آبــادی در گفتگــو بــا پایــگاه اطــالع رســانی حوزه 
کیــد بــر پررنــگ بــودن  نمایندگــی ولــی فقیــه در هــالل احمــر اســتان کرمانشــاه بــا تا
فعالیت های فرهنگی جمعیت هالل احمر استان کرمانشــاه در طول سال و حضوری 
مؤثر در مناســبات فرهنگــی اســتان، این نهاد خیریه را شــاخص ســایر دســتگاه های 
اجرایی در این خصوص دانست و گفت: این مسئله همواره از سوی مسئولین استان 

کید شده است. عنوان و تا
افتتاح یادمان دفاع مقدس و اتاق شهدا اولین مبحثی بود که مسئول دفتر نمایندگی 
ولی فقیــه در هالل احمر کرمانشــاه به آن اشــاره کــرد و گفت: ایــن اتاق عــالوه بر آنکه 
به حفظ و نگهداری اســناد و مدارک شهیدان امدادگر این اســتان می پردازد، فرصتی 
برای بازخوانی شــیوه و ســبک زندگی آنان از ســوی جوانان عضو این نهاد مردمی نیز 

فراهم می کند.
حجت االســالم و المســلمین حســن آبادی ترویج و تقویــت فرهنگ کتابخوانــی را به 
عنوان دومیــن نکتــه فعالیت های فرهنگــی دفتــر نمایندگی عنــوان کرد و افــزود: به 
منظــور صرفــه جویــی در هزینه هــای خریــد و چــاپ کتــاب و همچنین تغییــر نگرش 
کنون بیشــتر الکترونیکی شــده اســت، ما مسابقات  جامعه در نحوه مطالعه افراد که ا
کتابخوانی به منظــور ترویج اهمیت مطالعــه را به صورت الکترونیکــی در هالل احمر 

استان انجام می دهیم.
مســئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در استان کرمانشاه با اشــاره به فعالیت 2 ساله خود 
در این حوزه به وجود 15 شــعبه هالل احمر در اســتان کرمانشــاه اشــاره کرد و افزود: تا 
ســال 96 تنها یک نماز جماعت در ســتاد برگزار می شــد، امــا در طول دو ســال فعالیت 
کنون با رشد ده برابری به برپایی 10 نماز جماعت در شعب سراسر  مستمر، این تعداد ا

استان افزایش یافته است.
وی همچنیــن بــه راه انــدازی 10 کانــون طــالب هالل احمــر در مــدارس حــوزه علمیه 
استان اشــاره کرد. حجت االسالم والمســلمین حســن آبادی یکی دیگر از راهکارهای 
پیگیــری و روان ســازی فعالیت هــای فرهنگــی در ســطح شــعب اســتان را انتخــاب 
رابطیــن فرهنگــی مشــخص در شــعبه هــالل احمــر دانســت و گفــت: ایــن رابطین با 

ع فرهنگی دارند. هماهنگی ائمه جماعات نقش موثری در اجرای برنامه های متنو
مســئول دفتــر نمایندگــی ولــی فقیــه در هــالل احمر کرمانشــاه شــرکت اعضــای هالل 
احمــر در کالس های درس اخــالق ائمه جمعــه شهرســتان ها را از جملــه فعالیت های 
برنامه ریزی شــده از ســوی رابطین فرهنگی و ائمه جماعات شــعب دانســت و افزود: 

یکــی از راهکارهــا را در ایــن زمینــه تکریم فرد آســیب دیده 
عنوان می کند: »ببینید بحث کرامت چه میزان در اســالم 
ع و مســأله پــر اهمیت اســت که  کیدشــده، یــک موضــو تأ
کید شــده اســت. ایــن مصــداق به حدی در  بارهــا به آن تأ
مبانــی فرهنگی ما غنی اســت که کشــورهای دیگــر از این 

موارد فرهنگی در حوزه اخالقی بهره مند شده اند.«

     مدیر بحران، مدیر ریسک پذیر
کــه در ایــن  ریســک پذیری مدیــر مســأله دیگــری اســت 
نشســت بــه آن پرداختــه شــد. او در ایــن بــاره بــا اشــاره به 
تجربه ای میدانــی می گوید: »تــرس باید در وجــود امدادگر 
نباشد، در یکی از حادثه ها، شرایط بالگرد مساعد نبود، اما 
روستایی سه روز بود که گرفتار حادثه شده بود و نیروهای 
عملیاتــی نتوانســته بودند وارد میــدان عملیات شــوند، در 

اینجا باید خط هوایی با شهامت وارد عمل می شد.«
اهمیت آمــوزش یکی دیگر از موضوعاتی اســت کــه در این 
نشســت به آن اشــاره شد. مســأله شــباهت های یک بیمار 
قندخــون با یــک بیمــار گرفتــار فشــارخون نکته ای اســت 
کــه ســخنران بــه آن اشــاره دارد. او در ایــن بــاره می گویــد: 
گیرشــود، صحیح  »آموزش های کمک هــای اولیه باید فرا
نیســت که در جمعی افــراد نتوانند تشــخیص دهند فردی 
دچــار افــت قند خون شــده یــا فشــار خــون.« در ادامــه این 
و  امــدادی  مدیــران  زیســته  تجربیــات  روایــت  نشســت 
ح، بررســی و تحلیــل خواهــد  امدادگــران در صحنــه مطــر
شــد. ایــن روایت ها بــا رهیافــت اخالق حرفــه ای عــالوه بر 
اینکه برای عموم افراد جامعه درس تذکر و تنبیه به همراه 
خواهد داشــت، می تواند راهنمای عملی خــوب و بصیری 

باشد برای کسانی که به امر یاریگری اهتمام دارند.

     یک الگوی اخالقی
ع  اهمیــت الگوســازی در حــوزه اخــالق امدادگــری موضــو
علمی-تخصصــی  نشســت  در  کــه  اســت  دیگــری 
تجربه نــگاری امدادگــری در بحــران بــه آن اشــاره شــد. 
رستمی در این بخش به بیان ویژگی های اخالقی مرحوم 
بیژن دفتری )پدر امداد و نجات ایــران( می پردازد و بیان 
می کنــد: »به طــور مثــال عــرض می کنــم، مرحــوم دفتری 
کیــد می کرد کــه امدادگــر بایــد در بحــران جیره  همیشــه تأ
و آذوقــه غذایــی یــک هفتــه ای خــود را بــه همراه داشــته 
باشــد.« او در تکمیــل صحبت هــای خــود در ایــن بخــش 
کید دارد، همان  افزود: »نکته ای که آقای دفتری بر آن تأ
بحث تــاب آوری امدادرســان اســت؛ فرد یاری رســان باید 
بداند چه میزان مشــکالت ممکن است در فرآیند مدیریت 
بحــران بــر او تحمیــل شــود، نبایــد ایــن مشــکالت او را به 
هم بریــزد و از پیــش بایــد بــرای آن برنامه ریزی کنــد.« او 
در ادامه بــه ذکــر مصداق هایی چــون اهمیــت مهیابودن 
تجهیزات امدادگر در فرآیند مدیریت امداد اشــاره می کند: 
»این یــک مصداق ســاده اســت، نجاتگر باید همیشــه به 
مســأله ســوخت خودرو خود فکــر کنــد، شــاید در موقعیت 

بحرانی شرایط الزم فراهم نباشد.«     
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همچنین با توجه به انتشار بیانیه گام دوم انقالب اسالمی 
از ســوی مقام معظم رهبری )مدظله العالی( و لزوم اجرای 
منویــات معظم له در جهت پیشــبرد اهــداف نظام مقدس 
جمهوری اسالمی ایران، شــرایطی برای تبیین و بازخوانی 
آموزشــی این بیانیه ویژه اعضــای هالل احمر بــا همکاری 

سپاه پاسداران انقالب اسالمی استان فراهم شده است.
وی در ادامــه توضیحــات خــود در خصــوص فعالیت های 
اعضــای  همراهــی  و  همــکاری  بــه  دفتــر،  فرهنگــی 
کانون هــای طــالب در برپایــی ایســتگاه های صلواتــی و 
سالمت اشــاره کرد و گفت: در همه برنامه های میدانی که 
از ســوی هالل احمر اســتان برگــزار می شــود اعضای طالب 
هــالل احمر نیــز حضــور چشــمگیر داشــته لیکن بایــد برای 

تقویت این مهم بیش از پیش تالش کنیم.
کیداتی  اتحاد، همدلی و برنامه ریزی برای قشــر جوان از تا
بود که مســئول دفتــر نمایندگــی ولی فقیــه در هــالل احمر 
گفــت:  کــرد و  کرمانشــاه در ایــن مصاحبــه بــه آن اشــاره 
کرمانشــاه بــا همــکاری و همراهــی همــه معاونت هــا  در 
و حوزه هــا، امــروز شــاهد فعالیت هــای دائمــی دارالقــرآن 
جمعیت هالل احمر این اســتان نیز به عنــوان دیگر برنامه 

فرهنگی دینی هستیم.
گفتگــوی صمیمــی اهمیــت نقــش  مبحــث بعــدی ایــن 
بــود. حجــت االســالم و  آمــوزش در پیشــبرد فعالیت هــا 
المسلمین حســن آبادی که خود شــدیدًا به آموزش اعتقاد 
دارد در ایــن زمینه می گوید کــه تمامی دوره های آموزشــی 
را شــرکت می کنــد و پا بــه پــای امدادگــران و نجاتگــران به 

گیری مباحث امدادی می پردازد. فرا
وی بــه برپایــی دوره هــای مقدماتــی امــداد و کمک هــای 
اولیه در کلیه مدارس و حوزه های علمیه اســتان اشاره کرد 
و گفت: ایــن دوره ها می توانند آمادگی طــالب برای حضور 

در عرصه های خدمت به همنوع را افزایش دهد.
مســئول دفتــر نمایندگــی ولی فقیــه در هــالل احمر اســتان 
اردوهــای  کرمانشــاه در همیــن زمینــه حضــور اعضــا در 
فرهنگــی و همایش هــا را الزم و ضــروری دانســت و تصریح 
کــرد: ایــن مهــم ســبب افزایــش کارایــی و انگیــزه در اعضا 

می شود.
حضور در جمع امدادگــران و نجاتگران هالل احمر اســتان 
از دیگر مواردی بود که حجت االســالم و المســلمین حسن 
آبــادی در ایــن گفتگو بــه آن اشــاره کرد تــا زمینــه پیگیری 
حضــوری امــورات و مشــکالت امدادگــران و نجاتگــران و 

حضور در جمع صمیمانه آنان فراهم گردد.
وی در پایــان در پاســخ بــه ســوالی مبنی بــر اینکه آیــا برای 
حضــور فرهنگــی در فضــای مجــازی نیــز برنامــه داریــد، 
بــه بیــان مقــام معظــم رهبــری در اهمیــت ایــن فضــای 
گر من رهبر نبودم قطعًا  رســانه ای اشــاره کرد که فرمودند ا
مســئولیت فضــای مجــازی را به عهــده می گرفتــم و ادامه 
داد: بنابرایــن بایــد در این زمینه عــالوه بر حضــوری مؤثر، 
کارآمد و هدفمند تالش کنیم تا از این فضا که غالبًا از سوی 
دشــمنان تهدیدی برای جامعه امروز کشور است، فرصتی 

برای تربیت صحیح نسل جدید بسازیم.     

روحیه مقاومت در نسل 
جوان ما زنده و پویا است

نماینده ولی فقیه در هالل احمر 
در دیدار با خانواده شهید زمانی نیا تاکید کرد

نماینده رهبر معظم انقــالب در جمعیت هــالل احمر با خانواده شــهید وحید 
زمانی نیا از همرزمان شهید قاسم سلیمانی دیدار کرد.

به گزارش پایگاه اطالع رســانی حــوزه نمایندگی ولــی فقیه در جمعیت هــالل احمر در 
چهــل و یکمین ســالروز پیــروزی شــکوهمند انقــالب اســالمی، نماینــده ولــی فقیه در 
جمعیت هالل احمــر به همراه مشــاور رئیــس جمعیت هالل احمــر در امــور ایثارگران، 
مشــاور و مدیرکل حوزه نمایندگی ولی فقیه در هالل احمر و مدیرعامل جمعیت هالل 

احمر استان تهران با خانواده شهید وحید زمانی نیا دیدار کرد.
حجت االســالم و المســلمین معــزی بــا حضــور در منزل خانــواده شــهید وحیــد زمانی 
نیا از شــهدای مقاومت، روحیه این خانواده شــهید را ارزشــمند توصیف کــرد و گفت: 
این روحیه نشــان می دهد که شــهید زمانی نیــا در یک خانــواده متدیــن، انقالبی و با 

بصیرت رشد داشته است.
ایشــان با بیان اینکــه شــهیدان مدافع حرم، بــا درکی صحیــح و هدفی خطیــر در برابر 
صهیونیسم بین المللی ایســتاده اند، افزود: شــهادت وحید زمانی نیا بیانگر این مهم 

است که انقالبی گری و روحیه مقاومت در نسل جوان ما همچنان زنده و پویا است.
کید بــر اینکه یاد و خاطره آن شــهید واال مقام همواره  نماینده رهبر معظم انقالب با تا
در ذهن ها خواهد ماند، افزود: من خوشــحالم که در عصر و دورانی زندگی می کنم که 

جوانانی اینچنین متدین و شجاع دارد.
 نماینــده رهبــر معظــم انقــالب بــا اشــاره بــه اینکــه جامعــه بســیجی کشــور امــروز در 
عرصه های علمی و فناوری به بهترین شکل درخشیده اســت، تصریح کرد: از همان 
روزهــای ابتدایــی انقالب تــا امروز جوانــان مؤمــن و انقالبی کشــور همچون 41 ســال 
گذشــته در فعالیت های جهادگونه و عرصه هــای مختلف در جهت عمــران و آبادانی 

کشور، حضوری فعال داشته اند.
کن خیابان 24 متری شــهرری بود که  شــهید وحید زمانی نیا متولد ســال 1371 و ســا
به تازگی متأهل شده بود. این شــهید بزگوار پس از اتمام تحصیالت خود در دانشگاه 
افســری به عضویت ســپاه پاســداران در آمد و از ســال 92 به مدت سه ســال در جبهه 
ســوریه علیه داعشــی ها و تکفیری ها مبارزه کرد. در این دیدار صمیمانــه، پدر، مادر، 
همســر و برادران شــهید وحیــد زمانی نیا نیــز به بیــان ویژگی هــا و خاطره هایــی از این 

شهید بزرگوار پرداختند.     
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همه باید امدادگر باشند

گزارش نشست تخصصی
»نجات و یاری گری در اندیشه و آثار امام خمینی )ره(«

نشسـت علمـی- تخصصـی »نجـات و یاری گـری در اندیشـه و آثـار امـام 
خمینـی )ره(« بـا محـور اصلـی »بررسـی جایـگاه اخـاق در امدادگـری« بـه 
همـت معاونـت فرهنگـی و امـور آموزشـی و پژوهشـی حـوزه نمایندگـی ولـی 
فقیـه در هـال احمـر برگـزار شـد. بـه گـزارش پایـگاه اطـاع رسـانی حـوزه نمایندگـی 
ولی فقیه در هال احمر به نقل از روزنامه شـهروند، در این نشسـت حجت االسـام 
و رسـانه و محمـد منصورنـژاد،   زائـری، پژوهشـگر دیـن  المسـلمین محمدرضـا  و 
پژوهشـگر اندیشـه های سیاسـی به بررسـی و تحلیل یاری گری در سـیره و اندیشه 
امـام خمینـی )ره( پرداختنـد. نحـوه مواجهـه مـن بـا دیگری و تبییـن و توجیه کرامت 
از نـگاه امـام خمینـی )ره( از دیگـر موضوعاتـی اسـت کـه بـا تکیـه بـر سـیره و اندیشـه 
امـام خمینـی )ره( در ایـن نشسـت واکاوی شـد. آنچـه در ادامـه می آیـد، گـزارش ایـن 

نشسـت علمـی- تخصصـی اسـت.  

پرداخته شــده اســت، امــا یاری گری و دســت گیری در ســیره 
امام موضوعی اســت کــه کمتر درباره آن بحث شــده اســت. 
امروز ضرورت دارد سیره امام )ره( را در چارچوب صلح جویی 
بررسی و تحلیل کنیم.« از نگاه ســخنران، امام خمینی )ره( 
شــخصیت ممتــاز تاریخی اســت کــه بررســی نــگاه او از منظر 
دیگرخواهــی و یاری گــری می توانــد بــه انقالبــی فکــری در 

جمعیت هالل احمر منجر شود.

     همه باید امدادگر باشند
این پژوهشــگر اندیشــه های سیاســی عنــوان و محــور بحث 
خــود را بررســی یاری گــری و امــداد در ســنت و ســیره عارفــی 
سیاســتمدار عنــوان می کنــد. او ایــن بررســی را در دو ُبعــد 
گفتارهــای بدیهــی و گفتارهــای تــازه و نــو امــام )ره( ادامــه 
می دهد. به اعتقاد ســخنران، برخی از گفتارهــای امام )ره( 
در مسأله یاری گری گفتارهایی بدیهی است که بیشتر جنبه 
ع به یک مصداق  تذکر دارد. منصورنژاد در تکمیل این موضو
از گفتار امــام )ره( اشــاره می کنــد: »اینکه امــام می گوید همه 
باید امدادگر باشــند«، ظاهری بدیهی دارد. از نگاه امام )ره( 
ع به ظاهر امری بدیهی اســت،  امداد عام اســت و این موضو
اما همیــن امــر بدیهــی در جامعه مــا فراموش شــده اســت. از 
نگاه این پژوهشــگر سیاســی، به صورت کلی افــراد معتقدند 
همه باید امدادگر باشــند، امــا در میدان عمل ایــن موضوع را 
رد می کنند. او همیــن تناقض در عمل و گفتار را نشــانه ای بر 

ضرورت بازخوانی اندیشه امام )ره( می داند.
او در تکمیــل صحبت هــای خــود در ایــن بخــش می گویــد: 
»وقتی در میــدان عمل می گوییم فالن مجموعــه نباید ورود 

کند، در واقع خالف اندیشه امام )ره( رفتار کرده ایم«.

     اتاق فکر
او در ادامــه بــه ضــرورت ورود جــدی جمعیــت هالل احمر به 
شناخت اندیشه امام )ره( در مســأله یاری گری اشاره می کند 
و می افزاید: »هالل احمر باید جدی به این مســأله ورود کند. 
اتاق فکــری در جمعیــت هالل احمر تشــکیل شــود و بــه این 
مســأله بپردازد که چگونــه می توانیم همــه افراد جامعــه را با 
گر ســیل آمد، تنها ورزشــکار یاری رســان  امداد درگیــر کنیم. ا
علی دایی نباشد؛ همه ورزشــکاران به میدان بیایند. با فالن 
مجموعه با قوه قهریــه برخورد نکنیم، به یاری رســان مدال 
بدهیم، کاری کنیم تمام انجمن هــای خیریه و هیأت های 
مذهبی هم ســو بــا جمعیــت هالل احمــر در بحران مشــارکت 
کنند و  نگران مشــارکت دیگران نباشــیم.« این گزاره بخش 
دیگــری از ســخنان منصوری نــژاد در تکمیــل موضــوع عــام 

بودن امدادگری است.

     رابطه عرفان و امداد
این مدرس دانشــگاه در ادامه بــه موضوع عرفان در اندیشــه 
ح می کند که  امــام خمینــی )ره( اشــاره و ایــن چالــش را مطــر
آیا تنها فراهــم بودن امکانــات مــادی در فرآیند امدادرســانی 
گر در حادثه ای تمام  کافی اســت؟ او در این زمینه می گوید: »ا
تجهیــزات و نیروی انســانی بــه نحو احســن فراهم شــود، آیا 

محمد منصورنژاد، پژوهشگر اندیشه های سیاســی و مدرس دانشگاه در این نشست 
کاوی ابعــاد عرفانــی امــام خمینــی )ره( آغاز کــرد. بــه تعبیر این  ســخنان خود را بــا وا
ســخنران، امام عارفی سیاســتمدار اســت. این پژوهشــگر سیاســی ضمن اشــاره به ابعاد دیگر 
سیره امام همچون والیت، رهبری و سیاستمداری، ُبعد عرفانی امام را ُبعدی مغفول مانده در 
حوزه تحلیل ســیره ای امام می داند، ُبعدی که به اعتقاد ســخنران کمتر به آن پرداخته شــده 
اســت. او در این زمینه می گوید: »در طول این ســال ها به ابعاد حماسی ســیره امام )ره( بسیار 
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می توان گفت آن امداد موفق است؟« از نگاه سخنران، امداد 
را نباید تنهــا در حوزه مادی محــدود کرد. او بــرای تبیین این 
موضوع به ذکر پرســش هایی می پردازد، مثل عوامل معنوی 
چقدر مهم اســت؟ آیــا روحیه افراد مهم اســت؟ چه میــزان در 
فرآیند امــداد، مســائل معنــوی بــرای امدادگــر و مددجو مهم 
اســت؟ منصوری نــژاد معتقد اســت پاســخ این پرســش ها در 
عرفان نهفته اســت و همیــن پرســش ها اهمیت عرفــان را در 
امداد بازگو می کند. او در ادامه به برگزارکنندگان این نشســت 

پیشنهاد می کند پیرامون عرفان و امداد تأمل کنند.

     اهمیت صبر در آموزه های دینی
کــه در ایــن بــزم مقرب تــر اســت، جــام بــال بیشــترش  »هــر 
می دهنــد!« ســخنان منصوری نــژاد در موضــوع عرفــان و 
امداد با بیان ایــن بیت عرفانــی ادامه می یابد. او با اشــاره به 
این بیت، به اهمیت مسأله صبر در آموخته های دینی اشاره 
می کند و معتقــد اســت: »در آموزه هــای دینی مــا نقش صبر، 
تحمل و توکل بسیار مهم است؛ موضوعات و مصداق هایی 
که در فرآیند امداد نیز باید مد نظر قرار گیرد.« البته ســخنران 
ح می کنــد کــه پرداختن او بــه عرفان  این مســأله را هم مطــر
در امــداد را مبادا برخــی توجیهی کننــد بــرای فراموش کردن 
زمینــه  ایــن  در  او  انســانی مســئوالن.  و خطاهــای  نقــش 
می گوید: »نمی خواهم پشت عرفان، کاســتی را پنهان کنم. 

کم کاری ها باید بررسی شود«.

     »امام«،  عارفی کامل
بــه اعتقــاد ســخنران، بهتریــن معلمــان بــرای پرداختــن به 
مســأله اخــالق در امدادگــری اهــل عرفــان هســتند. امــام 

کــه سیاســتمدار باشــد، چهــره ای  خمینــی)ره( بیــش از آن 
ح حدیــث جنــود عقــل و جهل، حاشــیه  عرفانــی اســت. شــر
بر اســفار و تعلیقــه علــی الفوائد الرضویــه ازجملــه کتاب های 
عرفانی منتشــر شــده از امام )ره( اســت که ســخنران بــه آنها 
کتــب امــام )ره( در دوران جوانــی ایــن  اشــاره دارد. بیشــتر 
شخصیت برجسته نوشته شده است. او این مسأله را نشانه 

تسلط امام)ره( به علم عرفان می داند.

     اول همسایه
دومیــن  زائــری،  محمدرضــا  المســلمین  و  حجت االســالم 
سخنران این نشست بود. او ســخنان خود را با اشاره به سیره 
ائمه اطهار در دیگرخواهی آغاز و به حدیث حضرت زهرا )س( 

اشاره کرد که می فرمایند: »اول همسایه، سپس خانه خود.«
ســیره  از  برگرفتــه  )ره(  امــام  اندیشــه  اســت  معتقــد  وی 
معصومین)ع( است و این اندیشــه را باید در همان چارچوب 
بررســی کرد. او در ادامه یکــی از مهم ترین بحث هــا را در دنیا 
ح می کند  چالش من و دیگــری می داند و این پرســش را مطر
که نســبت من بــا دیگــری چیســت؟ او به یکــی از شــعارهای 
خ نیز اشاره می کند: »تراژدی زمانی  مشهور نهضت صلیب سر
خ می دهــد که مــن بــه دیگــری بی اعتنا شــوم.« بــه اعتقاد  ر
زائری، این مسأله در پیشینه اســالمی ما دارای معارفی غنی 
اســت. زائــری در ایــن زمینــه می گویــد: »دیگــری نــه تنها در 
اندیشــه اســالمی و ســیره معصومین)ع( دارای ســهم است، 
بلکه دیگــری باالتر از من اســت. افطار نمی خورد تا مســکین 
و اسیر را طعام دهد.« به اعتقاد ســخنران، امام خمینی )ره( 

تربیت شده چنین مکتبی است.

     به روز بودن اندیشه امام )ره(
حجــت االســالم و المســلمین زائــری معتقــد اســت یکــی از 
ویژگی هــای برجســته امــام )ره( بــه روز بــودن اندیشــه ایــن 
گــر بخواهیــم  بزرگــوار اســت. او در ایــن زمینــه می گویــد: »ا
امام)ره( را تشــبیه کنیم از این منظر می توانیم بگوییم امام 
)ره( نقش کاتالیزور را داشته، همه مفاهیم را هضم و دوباره 

با زبان امروزی و نیاز مخاطب بازخوانی کرده است.«
امــام  صحیفــه  از  بخش هایــی  بــه  ســخنران  ادامــه  در 
خمینی)ره( اشــاره دارد. امــام خمینی )ره( در دیــدار با برخی 
از فعاالن حوزه درمــان در جنگ تحمیلی می فرماید: »همین 
اعمالی که شما انجام دادید ارزشــش را ما نمی توانیم تعیین 
کنیــم. در یک میــدان جنگی کــه دارد گلوله غــرش می کند و 
دشمن با تانک و توپ حمله کرده اســت، برای نجات دادن 
یک انســان کســی خودش را بــه خطر بینــدازد و بــرود نجات 
بدهــد او را؛ ارزش ایــن کار را در اینجــا نمی توانیــم مــا تعیین 
کنیم کــه چقــدر ارزش دارد. قضیــه نجات یک آدم نیســت. 
قضیــه آن حــال روحــی اســت کــه ایــن آدم دارد و بــا آن حال 
روحی مــی رود و ایــن اقــدام را می کنــد. این عمل شــما ارزش 
دارد پیــش خــدا و ایــن عمــل را ادامــه بدهیــد.« بــه اعتقــاد 
زائــری، ایــن برداشــت از نجــات، نگاهــی متعالــی و متفاوت 
اســت که کمتــر بــه آن پرداخته شــده اســت؛ اندیشــه ای که 
معتقــد اســت فعــل نجــات دارای ارزش اســت و حــال روحی 

هر که در این 
بزم مقرب تر 

است، جام بال 
بیشترش می دهند! 

منصوری نژاد در 
موضوع عرفان 

و امداد با اشاره 
به این بیت، به 

اهمیت مسأله صبر 
در آموخته های 

دینی اشاره می کند 
و معتقد است: »در 
آموزه های دینی ما 
نقش صبر، تحمل 
و توکل بسیار مهم 

است؛ موضوعات و 
مصداق هایی که در 
فرآیند امداد نیز باید 

مد نظر قرار گیرد
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صبوری و ایثار از صفات بارز 
هالل احمری هاست

دیدار نماینده ولی فقیه 
در جمعیت هالل احمر با امدادگر جانباز

نماینده ولی فقیه در جمعیت هالل احمر با امدادگر جانباز، »ســید محمد موسوی 
فیروز« دیدار و گفتگو کرد و یاد و خاطره همه مجاهدان و ایثارگران ایران اسالمی را 
گرامــی داشــت. حجــت االســالم والمســلمین معــزی در ایــن دیــدار بــا اشــاره بــه اهمیــت 
گفــت: وجــود چنیــن نیروهایــی در جمعیــت  فرهنگ ســازی در عرصــه دفــاع مقــدس، 
هالل احمر الگویی برای ســایر کارکنــان این نهاد مردمی اســت. فرهنگ مجاهــدت در راه 
کاری بــرای پاســداری از میهــن اســالمی مهمتریــن  خــدا، ایســتادگی در برابــر ظلــم و فــدا
درس هایی است که می توان از این مکتب گرفت. خانواده شهداء و جانبازان در نزد مردم 
عزیزترین انســان ها هســتند که با صبر و بردباری درس بزرگی به همه مردم این ســزرمین 
کید بــر نقش ســازنده امدادگران در جنــگ تحمیلی و تأثیر ایــن حضور بر  داده اند. وی با تا
کاری، از خودگذشــتگی،  انگیزه و قوت قلب ســایر رزمندگان، نهادینه کردن مهربانی، فدا

کمک به هم نوع را از مهمترین درس های دفاع مقدس دانست.
حجت االسالم والمسلمین معزی شهیدان را افتخار آفرینان و موجب افتخار ایران اسالمی 
کاری های آنان در هر حوزه و عرصه ای  برشمرد و خاطر نشان کرد: امروز باید کوشــید تا فدا
از خدمت، نســل به نســل منتقل شــده و مورد غفلــت واقع نشــود. جانبازان بــا حضور خود 
در میادین خطــر و آماده بودن بــرای شــهادت، در واقع با خداونــد معامله کرده انــد. وی با 
اشــاره حیطه فعالیت و تخصص این جانباز جنگ تحمیلی گفــت: جمعیت هالل احمر در 
عرصه های مختلف فعالیت دارد، اما امداد ونجات، سرلوحه فعالیت ها در جمعیت هالل 
احمر اســت، مردم جمعیت هالل احمــر را در ســیل ها و زلزله ها می شناســند. وی در بخش 
بعدی سخنان خود صبوری، از خودگذشتگی و ایثارگری را ازجمله صفات بارز امدادگران و 

کارکنان جمعیت هالل احمر دانست.
نماینــده رهبــر معظــم انقــالب در بخــش دیگــر ســخنان خــود بــا تقدیــر از جانفشــانی ها و 
ایثارگری های جانبازان در هشت ســال دفــاع مقدس، عزت و قدرت جهانــی و بین المللی، 
آســایش در زندگــی اجتماعی و امنیــت موجود در کشــور را برگرفتــه از عنصر ایمــان و اعتقاد 
دانست و خاطرنشان کرد: آنچه توانســت این معیارها و شاخص های اصلی یک جامعه را 

درکشور به وجود آورد، رشادت ها و دالوری های شهیدان و جانبازان بوده است. 
توجه بــه پیشکســوتان و لــزوم تکریــم و بهره گیری از تجــارب آنهــا بخش پایانی ســخنان 
کید بر این که پیشکســوتان، نیروی فعال  حجت االسالم والمســلمین معزی بود. وی با تأ
کشور بوده اند که برای رسیدن نظام مقدس جمهوری اسالمی به اهداف خود تالش کرده 
و بســیاری از آنها عمــر و جوانی خــود را صــرف کار کرده انــد، خاطرنشــان کرد: همــواره باید 

قدردان این تالش در دوران عمر آنان باشیم.
در ادامه ســید محمد موســوی فیروز که خــود نیز عضو جمعیــت هالل احمر اســت به بیان 
خاطراتی از دوران دفاع مقدس پرداخت. امدادگر جانباز ســید محمد موسوی فیروز متولد 
1349 در ســال 1366 در کوه هــای ســلیمانیه عراق مجــروح و در منطقه کلــه قندی عراق 
شیمیایی شده اســت. بر اســاس گزارش پایگاه اطالع رســانی جمعیت هالل احمر، مرتضی 
سلیمی رئیس سازمان امدادونجات، عبدالمجید معزی مشاور و مدیر کل حوزه نمایندگی 
ولی فقیه، حجت االسالم و المسلمین صادقی مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سازمان 
امــداد و نجات، دکتــر محمدرضا پورســاداتی مشــاور رئیــس جمعیــت در امور ایثارگــران در 
این دیدار حجت االســالم والمســلمین معزی؛ نماینده ولی فقیه در جمعیــت هالل احمر را 

همراهی کردند.     

انسان را خوب می کند.

     احساس مسئولیت نسبت به دیگری
حجت االســالم و المســلمین زائری در ادامه صحبت های 
خود به بازخوانی سخنان امام )ره( می پردازد: »امام )ره( 
در همان دیدار می فرماید: شــغل شــما یک شــغل شــریفی 
اســت و پرارزش. تماس لمسی شــما دارید با آن برادرهای 
گرفتار؛ توجه کنیــد که خوب انجــام بدهید. بــا آنها خوب 
رفتــار کنیــد. یــک نفــری کــه االن گرفتــار اســت و مثــاًل زیر 
اتومبیل رفته است یا زخم خورده است یا زلزله دیده است 
یا چه؛ این آنقدری که احتیاج به مداوا دارد بیشتر احتیاج 
به لطف دارد. این کســی که مــی رود او را نجات می دهد، 
کــه او را می بینــد،  پرســتاری می کنــد، مــی آورد، طبیبــی 
آنقــدری کــه ایــن آدم االن احتیــاج دارد کــه بــه او تلطــف 
کنند، ترحم کنند، خوب رفتار کنند، بیشتر از آن اندازه ای 
اســت که مداوا کنند. این یک لطف روحی است و آن یک 
گرفتاری جســمی. خیلی باید توجه داشته باشید به اینکه 
با اینهایی که ســر و کار دارید و اینها گرفتار هستند، با اینها 
طوری رفتار کنید که این گرفتاری هایشــان سبک بشود. 
وقتی با آنها رفتار خوب باشد، مثل یک پدری که اوالدش 
کــه بچــه اش  را می خواهــد نجــات بدهــد، ایــن مــادری 
گرفتــاری دارد و می خواهــد نجاتــش بدهــد، آنقــدری کــه 
الطــاف ایــن مــادر او را آرام می کند، مــداوا آنقــدر در او تأثیر 
کــه روحــش آرام  نــدارد، ایــن االن احتیــاج بــه ایــن دارد 
بشــود.« به اعتقاد زائری، سرمنشأ چنین نگاهی احساس 
مســئولیت در قبال دیگری اســت؛ نکته ای که در اندیشه 
امام )ره( و پیشــینه دینــی دارای ابعاد بســیاری اســت. از 
نگاه امام )ره( همان قــدر که جهاد یک رزمنــده در میدان 
جنگ اهمیت دارد، مسئولیت امدادگری یک پرستار هم 
دارای ارزش اســت. به تعبیــر امــام )ره( این امدادرســانی 

بال دوم جهاد است.

     فرامرزی بودن اندیشه امام )ره(
یکی دیگر از ویژگی های اندیشــه امــام )ره( در یاری گری از 
نگاه ســخنران، توســعه جغرافیایــی این مســأله و موضوع 
فرامرزی بودن اندیشــه اوســت و او ایــن نگاه را متــرادف با 

خ می داند. یکی از اهداف نهضت صلیب سر
حجــت االســالم و المســلمین زائــری در تکمیــل ســخنان 
خــود در ایــن بخــش نیــز بــه بازخوانــی بخشــی از صحیفه 
امام )ره( می پــردازد که می فرماید: در اســالم مابین اقشــار 
ملت هــا هیچ فــرق نیســت. در اســالم حقوق همــه ملت ها 
مراعات شده است؛ حقوق مسیحیین مراعات شده است؛ 
حقوق یهود و زرتشــتیین مراعات شــده اســت؛ تمــام افراد 
عالم را بشــر می دانــد و حق بشــری بــرای آنها قائل اســت؛ 
تمام عالم را بــه نظِر محبت نگاه می کنــد؛ می خواهد عالم 
مســتضعفین نجــات پیــدا کننــد، می خواهــد تمــام عالــم 
روحانی بشــوند، تمام عالم به عالم قدس نزدیک بشوند. 
اســالم برای نجات مردم بشــر آمده اســت که از این عالیق 

جسمانی آنها را رها کند و به روحیات برسد«.     
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حجــت االســالم و المســلمین واعظــی در ادامــه بــه تبییــن 
فعالیت هــای رابطیــن فرهنگــی پرداخــت و افــزود: از هــر 
معاونت و شــعبه یک رابط فرهنگــی به دفتــر نمایندگی ولی 
کنون تعامالت بسیار خوبی به وجود  فقیه معرفی شــده که تا

آمده است.
کیــد بــر اینکــه رابطیــن فرهنگــی نقــش موثــری در  وی بــا تا
برگزاری برنامه های فرهنگی دارند گفت: همکاری رابطین 
فرهنگــی، ائمــه جماعــات و حوزه هــای مختلــف شــعب در 
این اســتان ســبب شــده اســت تــا پیشــرفت چشــمگیری در 

برنامه های فرهنگی استان داشته باشیم.
وی یکــی دیگــر از فعالیت هــای دفتــر نمایندگی ولــی فقیه در 
هالل احمــر اســتان را ارتباط مؤثــر بــا نجاتگــران و امدادگران 
این نهاد خیریه دانست و افزود: به عقیده من یکی از بهترین 
برنامه هــای فرهنگــی دفاتــر نمایندگی در اســتان ها دیــدار با 
جوانان و امدادگرانی اســت که در پایگاه های امــداد و نجات 

بین شهری مشغول فعالیت و کمک به هم نوع هستند.
حجت االســالم و المســلمین واعظــی ادامه داد: من شــخصًا 
چندیــن نوبت بــا حضــور در پایگاه هــای امداد و نجــات بین 
شــهری یک روز کامل در کنار امدادگــران و نجاتگران حضور 
داشــته و از نزدیک مسائل و مشــکالت آنان را شــنیده و برای 

رفع آنها پیگیری کرده ام.
مســئول دفتر نمایندگی ولــی فقیه در هالل احمــر آذربایجان 
کید بــر بهــره گیــری از فضای مجــازی بــه منظور  شــرقی با تا
اشــاعه مباحــث و موضوعــات فرهنگــی و همچنیــن ترویــج 
فرهنــگ بشردوســتی تصریــح کــرد: بــرای حضــور در فضای 
مجــازی باید همــواره توجــه داشــته و در برنامه ها نیــز انجام 

کامل محتوای تولیدشده الزم و ضروری است.
وی در پایــان بــار دیگــر همدلــی و اتحــاد را الزمــه پیشــرفت 
جمعــی و گروهــی در نهــادی مردمــی همچــون هــالل احمــر 
دانســت و برگزاری نمــاز جماعت در شــعب اســتان ها را یکی 
از راهکارهای مناســب برای انجام و شــکل گیــری این مهم 

اعالم کرد.     

520 طلبه
عضو هالل احمر استان 
آذربایجان شرقی هستند

حجت االسالم و المسلمین واعظی:

حــدود یــک ســال اســت کــه حجت االســالم والمســلمین واعظــی، مســئولیت دفتــر 
نمایندگی ولی فقیه در هالل احمر اســتان آذربایجان شــرقی را به عهده گرفته اســت. 
پایگاه اطالع رســانی حوزه نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هالل احمــر در گفتگویی صمیمی، 

اهم فعالیت های این مجموعه را از زبان وی جویا شده است.
مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در هالل احمر آذربایجان شرقی در آغاز این مصاحبه با اشاره 
به اهمیت دفاتــر نمایندگی در ســطح اســتان های کشــور، تعامل ســازنده و همســو بــه منظور 
پیشــبرد اهداف بشردوســتانه و عام المنفعه جمعیت هــالل احمر را از مهم تریــن اولویت های 
کاری خود عنوان کرد و گفت: ارتباط قوی با بدنه جمعیت، امدادگران و نجاتگران، جوانان، 
کارکنان و معاونت های مختلف سبب شده اســت تا در اجرای برنامه های فرهنگی امدادی تا 

حدود زیادی توفیق و پیشرفت داشته باشیم.
حجت االســالم و المســلمین واعظی در همین زمینه ادامه داد: تعامل و ارتبــاط مؤثر در انجام 
امور و فراهم کردن شرایط ایده آل برای فعالیت های مختلف به گونه ای که مسائل فرهنگی 

در این برنامه ها دیده شود نیز در دستور کار قرار گرفته است.
وی افــزود: بــه همین منظــور از ســوی دفتــر نمایندگــی ولی فقیــه به روســای شــعب جمعیت 
هالل احمر اســتان آذربایجان شرقی اختیار داده شده اســت تا با ارتباط مستمر با ائمه جمعه و 
همچنین حوزه های علمیه شرایطی ایده آل برای اشاعه فرهنگ نوع دوستی و ترویج اهداف 

خیرخواهانه هالل احمر ایجاد کنند.
مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هالل احمر اســتان آذربایجان شرقی به برگزاری 
جلسات مشــترک با حوزه ها و مدارس علمیه استان اشــاره کرد و گفت: در سال 97 این استان 
کنون در پایان ســال 98 این تعداد بــه 16 کانون افزایش پیدا  تنها 4 کانون طالب داشــته که ا

کرده است.
حجــت االســالم و المســلمین واعظی رشــد 4 برابــری تعــداد کانون های طــالب این اســتان را 
حاصل تعامل سازنده دانست و تصریح کرد: برنامه های متنوع امدادی، مانورها و دوره های 

کمک های اولیه ویژه اعضای این کانون ها به صورت مستمر در حال برگزاری است.
وی با اشــاره به اینکه بیــش از 250 طلبــه، عضو کانــون طالب هــالل احمر آذربایجان شــرقی 
هســتند خاطرنشــان کرد: برخی از ایــن افراد بــا گذرانــدن دوره هــای تکمیلی در هــالل احمر، 
کنــون بــه عنــوان یــک نجاتگــر ماهــر و حرفــه ای بــا همــان لبــاس طلبگــی بــه همــراه ســایر  ا
نجاتگران، در پایگاه های امداد و نجات بین شهری به ارائه خدمات امدادی و داوطلبانه به 

نیازمندان می پردازند.
مســئول دفتر نمایندگی ولی فقیــه در هالل احمر آذربایجان شــرقی به وجود 31 شهرســتان در 
این استان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر در 6 شعبه شهرستان نماز جماعت برگزار می شود 

که پیش از این تنها 2 شعبه از فیوضات آن بهره مند بوده است.
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کاروان های  هدف 
سالمت، ݣݣݣکاهش ݣݣݣݣآالم 

دردمندان ݣݣݣاست

برپایی جلسات
 قرائت و تفسیر قرآن

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه
 در هالل احمر آذربایجان شرقی

از  سوی دفتر نمایندگی ولی فقیه 
در هالل احمر آذربایجان شرقی برگزار شد

هــدف اعــزام کاروان هــای ســالمت به 
روســتایی،  کم برخــوردار  مناطــق 
درد  تســکین  و  آالم  کاهــش  پیــام  رســاندن 

دردمندان است.
مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در هالل احمر 
آذربایجان شرقی در بازدید از روند ارائه خدمات 
درمانــی و دارویــی رایــگان توســط کاروان ســالمت و حمایــت هــالل احمــر 
در دهســتان قــره چای بخــش تیکمــه داش شهرســتان بســتان آبادگفت: 
جمعیت هــالل احمر اســتان به مناســبت چهــل و یکمین ســالگرد پیروزی 
شکوهمند انقالب اســالمی ایران در راســتای کمک به محرومیت زدایی و 
رساندن خدمات حمایتی و سالمتی خود به مناطق دور دست و روستاهای 
کاروان ســالمتی و  صعــب العبــور در فصــل زمســتان، اقــدام بــه برگــزاری 

حمایتی نموده است.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی حوزه نمایندگی ولی فقیــه در هالل احمر به 
نقل از تارنمای اطالع رسانی جمعیت در اســتان آذربایجان شرقی، حجت 
االســالم و المســلمین واعظی افــزود: ایــن اقدام بــا مشــارکت معاونت های 
بهداشــت و درمان، جوانان و داوطلبــان با همراهی پزشــکان متخصص، 
عمومی، پرستاران، روانشناسان، ماماها، کارشناسان مجرب توانبخشی، 
تیم های ســحر جوانان و اعضای داوطلب با اهــدای دارو، لــوازم التحریر، 
بســته های حمایتی، البســه، اســباب بــازی رایگان بــرای دانش آمــوزان، 
کــودکان و جامعــه هــدف در دهســتان قــره چــای و روســتاهای اطــراف در 

شهرستان بستان آباد به انجام رسیده است.
وی با تجلیل از زحمات نیروهای داوطلــب در برگزاری پروژه های حمایتی 
جمعیت هالل احمر از اقشار کم برخوردار، حضور مؤثر نیروهای هالل احمر 
در مناطــق دور دســت و کم برخــوردار جامعــه را مایــه خوشــحالی و رضایت 
آنها از نهاد مردمی هالل احمر دانســت و افزود:  هــدف از اعزام کاروان های 
ســالمت به مناطــق کــم برخــوردار روســتایی،  رســاندن پیــام کاهــش آالم 
بشری و تسکین درد دردمندان هالل احمر به مردم اســت.  در این بازدید، 
سرپرســت هالل احمر اســتان، فرماندار شهرســتان بســتان آبــاد، معاونین 

هالل احمر استان و جمعی از مسئولین محلی حضور داشتند.     

 جلسات قرائت و تفســیر قرآن مجید با حضور کارکنان هالل احمر 
آذربایجان شرقی در نماز خانه این جمعیت برگزار می گردد.

به گزارش پایگاه اطالع رســانی حوزه نمایندگی ولی فقیه در هالل احمر به 
نقــل از روابط عمومی این جمعیت در آذربایجان شــرقی، در راســتای نشــر 
و ترویج فرهنــگ نورانی قرآن در میــان کارکنان و بهره مندی از دســتورات 
قرآنی درمحل کار، هر روز یک صفحه از قرآن کریم در بین نماز ظهر و عصر 
قرائت و جلســات تفســیر هر هفته 3 روز توســط دفتــر نمایندگــی ولی فقیه 
در جمعیت هالل احمر اســتان و شــورای فرهنگــی برگزار می گــردد. در این 
گیری روخوانــی و ترتیل قرآن، تفاســیر آیات  جلســات کارکنان عالوه بــر فرا
و مباحث دینی توســط حجت االســالم و المســلمین واعظی مســئول دفتر 

نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هالل احمر استان نیز ارائه می گردد.     

معرفی نفرات برتر مسابقات قرآن و 
اذان هالل احمر آذربایجان شرقی

مســابقات قــرآن و اذان جمعیــت هــالل احمراســتان آذربایجــان 
شــرقی با عنــوان »فجر ســلیمانی« با شــناخت نفــرات برتــر، به کار 

خود پایان داد.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی حوزه نمایندگی ولی فقیــه در هالل احمر به 
نقل از تارنمای اطالع رسانی جمعیت هالل احمر استان آذربایجان شرقی، 
با حضور حجت االســالم و المســلمین واعظی مســئول دفتر نمایندگی ولی 
فقیــه و دکتــر هــادی موســوی سرپرســت جمعیــت هــالل احمــر اســتان، از 
برگزیدگان مسابقات قرآن و اذان دهه فجر یاد بود سردار شهید حاج قاسم 

سلیمانی تجلیل به عمل آمد.
در ایــن دوره از مســابقات که توســط شــورای فرهنگــی هالل احمر اســتان 
همزمان بــا روز والدت حضرت زهرا )س( و روز زن درســالن ســمعی بصری 
و نماز خانه هالل احمر در رشــته های قرائت قرآن )تحقیق و ترتیل( و اذان 
برگزار شد، در رشته اذان ناصر زکی از شبستر رتبه اول، اسالم قربان سیاهی 

از ممقان رتبه دوم وجواد شهیدی از ممقان رتبه سوم را کسب کردند.
بر اســاس این گــزارش همچنیــن در رشــته قرائــت قــرآن در میان بــرادران 
شرکت کننده امیر حســین ظهیری از تبریز رتبه اول، مهدی محسنی رتبه 
دوم، علی ظهیــری از تبریز رتبه ســوم را کســب کردند و در میــان خواهران 
شــرکت کننده نیز فهیمه قلی پور از تبریز رتبه اول، مهری سلیمی از عجب 

شیر رتبه دوم و مونس فروغی از تبریز رتبه سوم را کسب کردند.     
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تجلیل از عملیات های 
امدادی نجاتگران

در شورای فرهنگی هالل احمر آذربایجان شرقی تاکیدشد

شــورای فرهنگــی جمعیــت هالل احمــر اســتان آذربایجان شــرقی بــا حضور 
مســئول دفتر نمایندگی ولی فقیه، سرپرســت هــالل احمر اســتان و اعضای 

شورا برگزار شد.
به گــزارش پایگاه اطالع رســانی حــوزه نمایندگــی ولی فقیــه در هالل احمر بــه نقل از 
تارنمای اطالع رســانی این جمعیت در اســتان، حجت االسالم و المســلمین واعظی 
مســئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در هالل احمر اســتان و مســئول شــورای فرهنگی 
گرامیداشــت فرارســیدن ایــام اهلل دهــه فجــر، بــر لــزوم  بــا تســلیت ایــام فاطمیــه و 

کید کرد. ع تا گرامیداشت این ایام با اجرای برنامه های متنو
وی با اشاره به اهمیت کار فرهنگی، راز ماندگاری انسان ها در تاریخ و اذهان بشری 
را در اخــالص و اصــالح نفــس دانســت و بــر لــزوم تزکیه نفس بــا بهــره گیری از ســیره 

کید کرد. حضرات معصومین )علیهم السالم( تا
دکتر هــادی موســوی سرپرســت جمعیت هــالل احمر اســتان نیــز در این نشســت با 
گرامیداشــت یاد و خاطره ســردار شــهید ســپهبد حاج قاســم ســلیمانی و گرامیداشت 
ع انقالب اسالمی برای کشورمان در  فرارســیدن دهه فجر گفت: دهه فجر از بدو وقو
تمامی سطوح منشأ خیر و برکت بوده و در جمعیت هالل احمر استان نیز به مناسبت 
این ایــام، برنامه ها و پروژه هــای متعددی اجرا و به بهره برداری رســیده که امســال 
نیز به مناســبت ایام اهلل دهه فجر برنامه های فرهنگی، ورزشــی و درمانی در ســطح 

استان توسط هالل احمر اجرا خواهد شد.
وی در ادامــه بــر رونــق بخشــی فرهنــگ نمــاز در محیــط کار و اهتمــام بــه برگــزاری 
نمازهای جماعت و برگزاری مســابقات قرآنی و نهج البالغه در میان کارکنان و اعضا 

کید کرد. و امدادگران و نجاتگران پای گاههای امدادی تا
دکتر موســوی در بخشــی از ســخنان خود از تالش های بسیار ارزشــمند و عملیات های 
ســر نوشــت ســاز و شــبانه روزی نجاتگران جمعیت هالل احمر اســتان در روزهای سرد 
زمستان در شهرهای استان و در مناطق روستایی مخصوصًا در امر انتقال مادران باردار 

کز درمانی شهری تقدیر و تشکر نمود.      روستایی از روستاهای صعب العبور به مرا

گمنام  زیارت مزار شهدای 
عون بن علی تبریز

کارکنــان و اعضــای جمعیــت هــالل احمــر اســتان 
آذربایجان شــرقی اقدام بــه کوهپیمایــی و زیارت 
مزار شهدای گمنام عون بن علی تبریز نمودند. به گزارش 
پایــگاه اطــالع رســانی حــوزه نمایندگی ولــی فقیــه در هالل 
احمر به نقل از روابــط عمومی جمعیت هالل احمر اســتان 
و  االســالم  برنامــه، حجــت  ایــن  در  شــرقی،  آذربایجــان 
المســلمین واعظــی مســئول دفتــر نمایندگی ولــی فقیه در 
جمعیت هالل احمر اســتان در ســخنانی در جــوار امام زاده 
زید و عون بــن علی بــا تبریک ایــام اهلل دهه فجــر و چهل و 
یکمیــن ســالگرد پیــروزی انقــالب اســالمی گفــت: انقالب 
اسالمی بزرگترین اتفاقی بود که در قرن معاصر به رهبری و 
هدایت امــام راحل و بــا برچیدن طومــار حکومــت ذلت بار 
طاغــوت بــه پیــروزی رســید و عــزت و افتخــار را بــه ایــران 

اسالمی ارمغان آورد.
وی با اشاره به ظلم و ســتمی که حکومت پهلوی در کشور 
انجام داد افزود: حکومت پهلوی ثروت های پایه کشــور را 
جهت خوشگذرانی ها ی خود تاراج کردند و به عنوان نوکر 
ســر ســپرده آمریکا و انگلیس، عزت و افتخار ایرانی را بر باد 
دادند اما بعد از انقالب اسالمی، مردم کشورمان به رهبری 
امام راحل )ره( و مقام معظم رهبری با بهره گیری از علم و 

دانش، قله های افتخار را یکی پس از دیگری فتح کردند.
مســئول دفتــر نمایندگــی ولی فقیــه در هــالل احمر اســتان 
با اشــاره بــه افق دید بســیار وســیع مقــام معظم رهبــری در 
خصوص پیشرفت کشور خاطر نشــان کرد: امروز به جرات 
می تــوان گفــت، افــق دیــد مقــام معظــم رهبــری در مــورد 
جهان قابل مقایســه با هیچکدام از رهبران کشورها نبوده 
و ملت مــا از بابت داشــتن نعمــت والیــت و رهبــری بصیر و 
گاه همواره شکرگذار خدا بوده و با همت و تالش مضاعف  آ

راه پیشرفت را طی خواهند نمود.
حجــت االســالم و المســلمین واعظــی بــا اشــاره بــه دســت 
آوردهای گســترده انقالب اســالمی در حوزه هــای مختلف 
گفت: امروز نخبگان و پزشــکان و متخصصین کشــورمان 
در معادله های جهانــی تاثیرگــذار بوده و در مســائل جهان 

اسالم و منطقه نقش ایران انکار ناپذیر است.
دکتر هادی موســوی سرپرست جمعیت هالل احمر استان 
آذربایجان شرقی هم در این برنامه با تبریک ایام اهلل دهه 
فجــر و گرامیداشــت یــاد و خاطره شــهدای گمنــام مدفون 
در عــون بــن علــی تبریــز و شــهید ســلیمانی و همرزمانــش 
گفت: همه ما مدیون خون مطهر شــهدا هستیم و بایستی 
مسیری را که شــهدا با نثار خون خود ترسیم کرده اند ادامه 
دهیم و از هیچ خدمتی برای مردم عزیز کشــورمان فروگذار 

نباشیم.     
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کهن شعر ارائه کنیم، شعر نخواهند بود«.
ســیار اظهار کرد: »درحالی که تمایز انســان و حیوان در حرف 
زدن اســت، این توانایی برای انســان معمولی شــده اســت. 
انســان در دل ایــن شــگفتی یک شــگفتی خلــق کرده و شــعر 
سروده اســت. انســان بدون جمال زیبایی و لذت نمی تواند 
کارآمــدی زبــان  کنــد، بــه همیــن دلیــل انســان بــه  زندگــی 
کتفا نکــرد و با اضافــه کردن  به عنوان وســیله انتقــال پیــام ا
زیبایی چیزی به نام ادبیات و شــعر ســاخت«. وی سپس به 

تشریح هرکدام از عناصر دخیل در شعریت یک اثر پرداخت.
در ادامــه برنامــه آموزشــی شــاعران جــوان در دوره هشــتم 
»جایــگاه  دربــاره  ک«  میرشــکا »یوســفعلی  آفتابگردان هــا 
فردوسی در زبان فارســی« گفت: »اهمیت فردوسی در درجه 
اول این اســت که بعد از دو یا ســه نســل زبــان فارســی را احیا 
کرد. حکومت بنی عباس قصد داشــت زبان فارسی را در این 
طــرف رود جیحــون، یعنــی منطقــه ایــران، از بین ببــرد؛ اما 

موفق نشد«.
باورهــای  کــه  بــود  دریافتــه  »فردوســی  کــرد:  اظهــار  وی 
اسطوره ای نسل درنسل و ورای حکومت ها در ذهن ها وجود 
دارد؛ فردوسی با اســتفاده از این باورهای اســطوره ای که در 
اذهان ایرانی وجود داشــت، شــاهنامه را ســرود تا به انســان 
ایرانــی بگوید تو شــأن پایینی نداشــتی. شــاهنامه را ســرود و 
با احیــای هویــت ایرانــی و پیوند دادنــش به زیرســاختی که 
می دانست به تشــیع در ایران منجر خواهد شد، هوشمندی 

خود را نشان داد«.
ک ضمــن خوانــدن اشــعاری از شــاهنامه تشــریح  میرشــکا
کــرد: »وجهــه دیگــر اهمیــت شــاهنامه پــس از احیــای زبــان 
فارسی و احیای آیین و رســوم این اســت که با منظوم کردن 
اســطوره ها، والیتمــداری و روح تبعیــت ایرانی هــا را یادآوری 
غ از اینکه شهریار کیســت. این والیتمداری و تبعیت  کرد، فار
در ماجــرای زندانی شــدن اســفندیار و وقتی کــه در روز آزادی 
خــود زنجیرهــا را خــودش پــاره کــرد و گفت مــن اســیر فرمان 
بودم نه اســیر زنجیر، نشان داده شده اســت که از این دست 

ماجراها در شاهنامه بسیار وجود دارد«.
وی با اشاره به اینکه فردوسی در زمامداری و حکومت داری 

اردوی
 آموزشی و امدادی 

کرج شاعران در 

با همکاری حوزه نمایندگی ولی فقیه در هالل احمر 
و موسسه شهرستان ادب برگزار شد

اردوی سه روزه آموزشــی و امدادی ویژه شــاعران جوان، همزمان با ســالگرد پیروزی 
انقالب اســالمی برپا شــد. به گزارش پایگاه اطالع رســانی حوزه نمایندگی ولی فقیه در 
گیری  جمعیــت هالل احمر، شــرکت کننــدگان در این اردو بــا حضور اســاتید ادبیات ضمــن فرا
خ و هــالل احمر و  فنــون و مهارت های ادبــی با مباحثــی همچون نهضــت جهانی صلیب ســر

مفاهیم مدیریت بحران آشنا شدند.
خ و هالل احمر، آشنایی با  آشنایی با تاریخچه، اصول و اهداف نهضت بین المللی صلیب سر
ســوژه های ادبی در حوزه های امدادی و مساله یاریگری، شــناخت برخی از مفاهیم مدیریت 
بحران و مخاطرات و تجربه نگاری از حوادثی همچون ســیل و زلزله با محوریت سیل اخیر در 

فروردین ماه از جمله برنامه های این اردوی سه روزه بود.
ایــن اردو به همــت مؤسســه فرهنگــی هنــری شهرســتان ادب و با همــکاری حــوزه نمایندگی 
ولی فقیــه در جمعیت هــالل احمر برگزار شــد. شــاعران جوان و اســتعدادهای تازه شــعر کشــور 
پیش از برپایی اردو در فراخوان مربوطه با ارساِل شعر شــرکت کردند و پس از انجام مصاحبه، 
بر اســاس معیارهای مشــخصی انتخاب و برگزیده شــدند؛ مطالعــات در زمینه شــعر، انگیزه و 
جدیت، توان شعرخوانی، سطح دانش معرفتی و آزمون طبع شــعر از جمله مهم ترین معیارها 

برای حضور در این دوره تخصصی بود.
هــدف از برگــزاری ایــن دوره هــای آموزشــی، کمک بــه پویایی شــعر جــوان، کشــف و پرورش 
استعدادها و زمینه ســازی برای رویش نسل جدید شــاعران انقالب اسالمی اســت. این اردو از 
ج بــا همــکاری جمعیت هالل  بیســت ودوم تا بیســت وپنجم بهمن مــاه 98 در محمدشــهر کر
احمر اســتان البــرز برگــزار شــد. در ادامه گــزارش روز آخــر ایــن اردو را به نقــل از شهرســتان ادب 

می خوانیم:
شاعران عضو دوره هشتم آفتابگردان ها، ســومین روز اردو را با کالس »عناصر شعر« با تدریس 
»محمدمهدی سیار« آغاز کردند. سیار در جمع شاعران جوان درباره عناصر شعر گفت: »چون 
شــعر با خالقیت و نوآوری عجین شــده، همواره تعاریف شــعر در هر دوره را جا گذاشــته اســت. 

وقتی از شعر حرف می زنیم، از یک پدیده زبانی که از جنس کلمه است صحبت می کنیم«.
وی با اشــاره به تعاریف مختلف از مفهوم و ماهیت شــعر عنوان کرد: »ادبــای قرن های میانی 
گــر قدیم تــر برویــم، می بینیم  می گویند شــعر کالمــی اســت مــوزون، قافیــه دار و مخیــل. امــا ا
ارســطو می گوید شــعر ربطی به موزون بودن ندارد و فقط به مخیل بودن ارتباط دارد و منظور 
هم عاطفه در شــعر اســت. عاطفه ای که موجــب تأثیرگذاری عمیــق و احساســی در مخاطب 

می شود«.
ایــن شــاعر و ترانه ســرا افزود: »شــعر تالقــی دو امــر زبــان و زیبایــی اســت. هرگونه تــالش برای 
زیبا کردن ســخن، شــعر اســت. هر جا نوعــی زیبایی به وجــود آمــد، می گوییم متن به ســمت 
گر به این زبان و زیبایی شکل و فرم  شاعرانگی حرکت می کند. اما این تعریف کاملی نیســت؛ ا
را اضافه کنیم، می توانیم به تعریف دقیق شعر نزدیک شــویم. این تعریف امروز کارکرد دارد و 
گر شعر سپید و نیمایی را در تعریف  امکان دارد در آینده تعریف جدیدتری ارائه شود؛ چنان که ا

سیدمحمد بهشتی
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معیشــت دانســت و اضافــه کــرد: »مســئله دیگری کــه برای 
یک شاعر مهم اســت، روابط اوســت؛ شــاعر باید روابطش را 
با دیگران تنظیم کنــد و حتمًا وقتــی را برای تنهایــی خود در 
نظر بگیــرد. خلوت و خالقیــت دو روی یک ســکه برای خلق 
اثر هنری اســت. دیگر مســئله ای که برای زیست شاعر مهم 
اســت لطیف کردن باطــن اســت. هنرمنــدان، مصــداق نام 
لطیف پروردگار هستند. هنرمند یا شاعر کسی است که بنا بر 

اندیشه هایش وجودی گسترده داشته باشد«.
ســازمان جمعیت هالل احمــر نیز به عنــوان یکــی از حامیان 
فشــرده،  جلســه ای  در  آموزشــی،  اردوی  ایــن  برگــزاری 
خالصــه ای از آموزش هــای امداد و نجــات را بــرای حاضران 

ارائه کرد.

     عصر شعر
و اما عصر شــعر »یاری گری« عنــوان برنامه بعــدی بود که به 
همت مؤسسه شهرســتان ادب و همکاری معاونت فرهنگی 
کمیته امداد امــام خمینی )ره( و نهــاد نمایندگی والیت فقیه 
در جمعیت هالل احمر برگزار شــد. طی این مراسم که اجرای 
آن به عهده ســیدوحید ســمنانی به عنوان یکی کارشناسان 
حاضــر در ایــن اردو بــود، شــاعران جــوان و پیشکســوت بــه 

خوانش اشعار خود در مضامین یاری گرایانه پرداختند.
ک، علی محمد مؤدب، حسین هدایتی،  یوســفعلی میرشــکا
رضا شــیبانی اصــل، محمدمهــدی ســیار، مبین اردســتانی، 
میــالد  وحیــدزاده،  محمدرضــا  نجفــی،  محمدحســین 
کبــری از جمله شــاعرانی بودند که  عرفان پور و محمدامین ا

در این زمینه شعرخوانی کردند.
از میــان چنــد تــن از شــاعران جــوان آفتابگــردان، پنــج تن با 
اهــدای جوایــزی مــورد تقدیــر قــرار گرفتنــد. و امــا در آخرین 
برنامه ایــن روز و در چهارمیــن کارگاه نقد شــعر، ناصر فیض و 
محمدحسین نعمتی اشــعار تنی چند از شــاعران جوان را زیر 

ذره بین نقد بردند.
کردلــو، امیــن شــفیعی، حامــد رحمانــی، امیرحســن  بهنــام 
بزرگــی، مهــدی کبیری، ایمــان شــعبان، و احســان کوچکی 

شاعرانی بودند که شعرشان فرصت نقد و بررسی یافت.     

در شاهنامه آموزگاری می کند، گفت: »ایرانیان پس از دوران 
مشــروطه، گرفتــار تفکری شــدند که هــر کس برای مســتقل 
بودن باید طرز تفکر خاصی داشته باشند؛ پرداختن فردوسی 
به وحدت مــردم در شــاهنامه، می تواند یکــی از پادزهرهای 

گسست در بین مردم باشد«.
ک بینش فردوســی را یک بینش شــگرف دانست و  میرشــکا
گفت: »انســان ایرانی بــا رجوع بــه حافــظ نمی تواند خودش 
را بشناســد. ما با رجوع به ســعدی، با وجه عاطفــی خودمان 
روبــه رو می شــویم؛ اما فردوســی تمــام وجــه انســان ایرانی را 
نشــان می دهــد. خطــری کــه امــروز انســان ایرانــی را تهدیــد 
ایرانــی  شــاهنامه  خوانــدن  بــا  اســت  بی هویتــی  می کنــد، 
می مانیم. فردوسی به باورهای ما عمق می دهد و ریشه مان 

را به ژرفا می رساند«.
در ادامــه برنامــه روز ســوم اردو، »قربــان ولیئــی« در مبحثــی 
درباره »زیستن در جهان شعر« برای شاعران جوان هشتمین 
دوره آفتابگردان هــا گفــت: »کمتر کســی جهــان واقعــی را به 
آن صورتی که هســت، می بینــد. دیدن چهــره واقعی جهان 
آرزوی پیامبــران و اولیــا بــوده اســت؛ جالب اســت هرکــدام از 
انســان ها جهانی بــرای خودشــان ســاخته اند و در آن جهان 
زندگــی می کنند، برخــی نزدیک بــه واقعیت و برخــی دورتر از 

واقعیت ها جهان خود را بنا کرده اند«.
این اســتاد دانشــگاه عنوان کرد: »در یک تقسیم بندی کلی 
انسان ها چند نوع نگاه به جهان دارند؛ نگاه دانشمندان که 
نگاه دقیق و سنجشگر است. نگاه فیلسوفان که معطوف به 
کل جهان اســت و نگاه عارفان که جهان را یک وجود بیشتر 
نمی بینند و آن وجود خداســت؛ اما شــاعر کســی است که هر 

چیزی در دنیا را دوست دارد چیز دیگری ببیند«.
این شــاعر با بیان اینکه کار فضای مجازی و رسانه ها کشف 
و خنثــی کــردن اســتعدادهای هنــری اســت، گفــت: »اولین 
قــدم در شــاعری خلــوت و خوانــدن اســت. یکــی از بهتریــن 
چیزها برای هنرمند توفیق فکر کردن و در مســیر اندیشــیدن 
قــرار گرفتــن اســت. هنــر بایــد حداقــل خــودت را رشــد دهد. 

هنرمندان بر لبه تیغ راه می روند«.
ولیئــی یکی دیگــر از مســائل مربوط به زیســت شــاعر را نحوه 

در یک 
تقسیم بندی 

کلی انسان ها 
چند نوع نگاه 

به جهان دارند؛ 
نگاه دانشمندان 
که نگاه دقیق و 

سنجشگر است. 
نگاه فیلسوفان 
که معطوف به 

کل جهان است 
و نگاه عارفان 

که جهان را یک 
وجود بیشتر 

نمی بینند و آن 
وجود خداست؛ 

اما شاعر کسی 
است که هر چیزی 

در دنیا را دوست 
دارد چیز دیگری 

ببیند
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پیام تسلیت
نماینده ولی فقیه
در هالل احمر به مناسبت
درگذشت آیت اهلل طبرسی

در پــی درگذشــت حضــرت آیــت اهلل طبرســی، نماینــده ســابق ولــی فقیه در 
اســتان مازنــدران، حجه االســالم و المســلمین معــزی نماینده ولــی فقیه در 
جمعیت هالل احمــر با صــدور پیامی ارتحــال این عالم را تســلیت گفت. بــه گزارش 

ح است:  پایگاه اطالع رسانی حوزه نمایندگی ولی فقیه، متن این پیام بدین شر
بسم اهلل الرحمن الرحیم

انا هلل و انا الیه راجعون؛  اذا مات العالم ثلم فی االسالم ثلمه الیسدها شیء
خبر درگذشــت حضرت آیت اهلل طبرســی، عالــم بزرگوار و همــراه همیشــگی و دیرین 
انقالب اســالمی و نماینده مقام معظم رهبری )مدظله العالی( که سال ها مسئولیت 
امامت جمعــه و نمایندگی ولی فقیه در اســتان مازنــدران را عهده دار بــود موجب تأثر 
گردان و آحاد مردم شــریف اســتان  خاطر و انــدوه اینجانب و همه عالقه مندان و شــا
مازندران گردید. مردی که همواره امید محرومان، نیازمندان و مددخواهان بود و با 
همین انگیزه سال ها نیز مســئولیت دفتر نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هالل احمر 

استان را با شور و اشتیاقی تمام برعهده داشت.
 الزم اســت این مصیبت را به خانواده محترم و بازماندگان ایشــان و همچنین به همه 
امدادگــران و کارکنان جمعیــت هالل احمر اســتان مازندران و مردم شــریف آن اســتان 

تسلیت عرض نموده و از خداوند منان برای آن مرحوم علّو درجات مسئلت نمایم.     

خدمات بزرگ هالل احمر 
در محرومیت زدایی را

کنید منعکس 

کانون طالب برپایی 
در »تاراز«

نماینده ولی فقیه در استان اصفهان:

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه
در هالل احمر خوزستان خبر داد

مســئول دفتــر نمایندگــی ولــی فقیــه و مدیرعامــل 
جمعیــت هالل احمــر در اســتان اصفهان بــا آیت اهلل 

مظاهری دیدار کردند.
کید بر بسترســازی نظام  آیت اهلل مظاهری در این دیــدار با تا
جمهوری اســالمی بــرای خدمت بــه مردم، یــادآور شــد: این 
ســطح از اقدامــات و خدمــت رســانی جمعیت هــالل احمر در 

راستای تقویت نظام جمهوری اسالمی است.
وی با اشــاره به فرمایشــات حضرت امــام خمینــی )ره( کــه فرمودند خدمات خــود را به 
مردم برســانید، خواســتار اطالع رســانی و انعکاس خدمات بزرگ جمعیت هالل احمر در 

محرومیت زدایی و کمک به افراد نیازمند و درگیر بالیای طبیعی شد.
رئیس حوزه علمیه اصفهان بــا قدردانی و اظهار رضایت از عملکــرد جمعیت هالل احمر 
اســتان در انجام مأموریت هــای محوله، بــر لزوم انعــکاس برنامه های چشــمگیر هالل 
گیــری گســترده انتشــار فعالیت هــای خیرخواهانــه آن را از  کیــد و فرا احمــر در جامعــه تا
وظایف مســئوالن و دســت اندرکاران رســانه ای عنوان کرد. آیت اهلل مظاهری در ادامه 
ســخنان خود، نعمت وجود آیت اهلل مهــدوی را در جمعیت هالل احمر اســتان اصفهان 

موهبت الهی و برکات حضور وی را توفیق بزرگی دانست.     

مســئول دفتــر نمایندگی 
ولی فقیــه در هــالل احمر 
خوزســتان،  بــا حضــور در پایــگاه 
امداد و نجات از روند امدادســانی 

همکاران این پایگاه بازدید کرد.
بــه گــزارش پایــگاه اطالع رســانی 
حوزه نمایندگی ولــی فقیه در هــالل احمر به نقــل از تارنمای 
اطالع رســانی جمعیت هالل احمر اســتان خوزستان؛ حجت 
االســالم والمســلمین محمد انصــاری با حضور در شهرســتان 
اندیکا، ضمن بازدید از فضاهای امدادی این شعبه و پایگاه 
امداد و نجــات تاراز در جمــع صمیمی امدادگــران و همکاران 
ایــن پایــگاه نقطــه نظــرات و پیشــنهادهای نجاتگــران را 
دریافت و از تالش های آنان در ارائه خدمت به مردم شــریف 
کــرد و بــر ایجــاد فضــای معنــوی در منطقــه  اســتان تقدیــر 
گردشــگری تاراز با همکاری و هماهنگی حــوزه علمیه اندیکا 

کید کرد. تا
مســئول دفتــر نمایندگــی ولــی فقیــه در جمعیــت هــالل احمــر 
خوزســتان در ادامه با اشاره به نشست مشــترک با رئیس حوزه 
ح وظایــف  علمیــه شهرســتان اندیــکا و تبییــن جایــگاه و شــر
جمعیت هالل احمــر، از هماهنگی جهت برپایــی کانون های 

طالب و برگزاری نمازهای جماعت در منطقه تاراز خبر داد.     



اسداله دادور ، گلستان  9111775276
ابراهیم نصیری،خراسان جنوبی  9153622271

علی حسام، گلستان  9379866338
هادی احسان دوست، فارس  9179323097

محسن خرم،  مرکزی  9195685171
محمد نعمتی ،فارس   9172013376

امیرعلی رحیمی دولت آباد ، یاسوج  9177432926
صادق سلمانی، خراسان جنوبی  9337398650

منیر ذوالقدر ، قزوین  9127845118
حمید رضا احمدی، فارس   9173328129

علی قائدی، چهارمحال وبختیاری  9132831940
حمیدرضا کرمانی، قم  9127543450
نازنین رضایی، فارس  9178460850

سعید غیاث آبادی، مرکزی  9332865915
سمیه سالق،  گلستان  9119715174

میثم داودی، فارس  9173248391
سحر حاتمیان، کهگیلویه و بویراحمد  9177421794

رحمان اسعدی شربیانی، تهران  9194780824
علیرضاشمس آبادی،خراسان جنوبی  9157550026

سجادبرادری، قم  9034607963
خدیجه قادری، مرکزی  9224478769

مرتضی حقانی، خرسان رضوی  9155335089
رضا عسگری، زنجان  9127442861

منوچهر شریف زاده،  اصفهان  9214727396
کبر زبرجد، فارس ا  9177032653

مهرناز ابوالقاسمی، خراسان جنوبی  9155606567
مهراب پودش، چهارمحال وبختیاری  9133827730

صفر میرزایی، آذربایجان شرقی  9143116104
حسن نعمت الهی، فارس  9172152481

کهگیلویه و بویراحمد  سید روح اهلل حبیب پور،   9173415951
علی مالکی، اصفهان  9133234650

زهره کریمی، کرمانشاه  9339752237
زهره دهقان قلعچه، خراسان رضوی  9355254958

نعمت ا... قاسمی،  یزد   9913701468 
1محمدطاها خسروی، خراسان جنوبی   9921138896
شهرام حسینی،  چهار محال و بختیاری  9103120591

محمدرضائی، خراسان رضوی  9151831452
ساعد رحیمی دولت آباد ، یاسوج  9397143378

مهرزاد نجفی، فارس  9175827429
صدیقه چمن، کهگیلویه و بویراحمد  9177411498

ابراهیم دانش،خراسان جنوبی   9159648870
افسانه غالمی،فارس  9174336512

حمیدرضا رحیمی دولت آباد ، یاسوج  9164704590
سیدمحمدصالح موسوی فرد، فارس  9173912523

ج خ دیلمی،کر ماهر  9126632723
رحیم جهانشیری،خراسان رضوی  9153338756

اسماعیل مرادیان، کهگیلویه و بویر ا حمد  9177410677
پروین آرنر، آذربایجان غربی  9141498917

محمدرضا کشتکاری، بوشهر  9179063964
نرگس رجائی،خراسان رضوی  9368258208

حسین دیده روشن، فارس  9387637697
فرانگیز پوریوسفی، کرمان  9133979913
نازنین پیرهادی،  مرکزی  9100849202

معصومه اصفهانی، خراسان رضوی  9155194875
محمدرضا علیدوست،  مرکزی  9120941172

مهدی مسعودزاده، فارس  9178235328
مریم رضایی، فارس  9372939787

الهام محمودیان، چهارمحال و بختیاری  9133813835
حجت هادی، خراسان رضوی  9302577269

آرزو موسوی، اردبیل  9373836089
حمیدرضادیندارلو، فارس  9377735158

رقیه میرزایی، آذربایجان غربی  9214374319
فرشته بتویی، خراسان رضوی  9154142412

مهدی هادی، آذربایجان شرقی  9141001625
زهرا آسترکی، لرستان  9166693426

مرتضی خادم زاده، کرمان  9131998236
مهرالسادات نوربخش، چهار محال و بختیاری  9131838437

سهیال خالدی، فارس  9366729972
کبرپور، آذربایجان شرقی صفرا  9144137886

احسان خلیلی راد، خراسان جنوبی  9308440749
میثم یارمحمودی،فارس  9384987208

فاطمه افضلی ، خراسان رضوی  9158603547
سارا سورگی ، خراسان جنوبی  9030589546

محمد حیدری پور  9131442312
مهدی حاتمی بهابادی، یزد  9138574615

الهام پورحسینعلی، کرمان  9136611942
حلیمه صالحی، کهگیلویه و بویراحمد  9177413930

زهرا حسنی زاده مقدم، خراسان رضوی  9159069704
فرحناز افشاریان،خراسان جنوبی  9153632565

امیدرضا یاوری، کرمانشاه  9187543243
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مسابقه پیامكی

SMS
عالقه مندان  به شــركت در مســابقه پیامكی مهروماه می توانند با 
مطالعه سؤاالت زیر، پاســخ آن را در بخش های مختلف مجله پیدا 

و به سامانه 3000486644   ارسال كنند.
پاسخ شما باید یك عدد 8 رقمی باشــد كه هر رقم آن گزینه صحیح 
هر یك از سواالت است. به طور مثال: در ســوال یك، پاسخ شماره 2 
صحیح است و در سوال 2 گزینه شماره 4 و در سؤال 3 گزینه شماره 

1 و... عدد گزینه ارسالی شما این خواهد بود: 241000 
ضمنا همراه عددهای ارســالی،نام و نام خانوادگی خود، نام استان و 

محل خدمت تان را قید كنید.
بهبرگزیدگانجوایزیاهدامیشود.

زمان ارسال پیام تا     20   فروردین

براساسبیاناترهبرمعظمانقالباسالمی،بحرانمحیطزیستحاصلچیست؟01
1. استفاده نادرست از منابع طبیعی               2. خودخواهی انسان               3. طمع قدرت های بزرگ              4.  جهل بشر

02
شخصیتمحوریفیلم»بیستوسهنفر«کیست؟

1. مهدی جعفری                      2. شهید همت                                  3. شهید جهان آرا                              4. مالصالح قاری

هادیحجازیفردرفیلم»ایستادهدرغبار«نقشکدامیکازسرداراندفاعمقدسرابازیمیکنند؟03
2. شهید بابایی            3. شهید دوران                             4. شهید آبشناسان 1. حاج احمد متوسلیان     

رمان»ملداش«خاطراتکدامیکازشخصیتهایزیرراروایتمیکند؟04
2. ذاكر اهل بیت       3. طلبه مبلغ         4. رزمنده دفاع مقدس 1. قاری قرآن     

05

06

اینمصرعازکیست؛»بنشینکهچراغبرفروشنشدهاست«؟07
2. امیری اسفندقه         3. موسی بیدج          4. نزار قبانی 1. شفیعی كدكنی      

08
موضوعرمان»روایتدلخواهپسریشبیهسمیر«چیست؟

2. انقالب اسالمی ایران      3. صدر اسالم         4. كربال 1. دفاع مقدس      

حضرتعلی)ع(ریشههمهاخالقهایرذیلهراچهچیزیمیدانند؟
2. دروغ            3. حرص             4. غیبت 1. دنائت       

امیرالمومنین)ع(چهچیزیراعامل»وحشتعقل«میدانند؟
1. تعصب      2.  یأس         3.  ریا               4. تهیدستی



کرونا با آنفوالنزا و سرماخوردگی مقایسه ویژگی های بیماری 
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