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ماهخدا

کرامت هــا و اشــاره ها و  تجلی هــا و ظهورهــا و لطف هــا و 
جذبه هــا و جذوه هایــی دارد و در هــر  زمانــی و حالــی، بــه 
فراخور حالشــان بر آنها تجلی می کند. از آنجا که گاهی این 
تجلیات  برخــاف ترتیب و تنظیم اســتـ  مثــًا، تجلی اول 
لطف و تجلی دوم قهر است و تجلی سوم  لطفـ  گاه کلمات 
و فرازهــای ادعیه نیز برخــاف ترتیــب واقع می شــوند؛ زیرا 

ظاهر عنوان باطن و دنیا مربوط به آخرت است.
 

     بارقه ای از نور
قلــب اولیای خــدا و ســالکان آینــه تجلیــات حــق و جایگاه 
ظهور اوســت، چنانچه خداوند  فرموده اســت: »یا موسی، 
الیســعنی أرضــی وال ســمائی ولکــن یســعنی قلــب عبــدی 
المؤمن ؛  ای موســی، زمین و آســمان گنجایش مرا ندارند، 
اما قلــب بنــده مؤمنــم گنجایــش مــرا دارد«. امــا  قلب ها از 
حیث بــروز تجلیــات الهــی در آنهــا متفاوت اند؛ یعنــی گاه، 
قلــب قلــِب عشــقی و ذوقــی  اســت کــه پــروردگار در آن بــه 
جمــال و حســن و بهــاء تجلــی می کنــد و گاه، قلــب خوفــی 
اســت که پــروردگار به جــال و عظمــت و کبریــا و هیبت در 
آن تجلــی می فرمایــد و گاه، قلب عشــقیـ   خوفی اســت که 
پروردگار به جمال و جال و صفات متقابل یا به اسم جامع 
اعظم در آن تجلی می فرمایــد که البته مقام اخیر به پیامبر 
خاتم و اوصیای ایشان، علیهم السام،  اختصاص دارد. از 
این رو، محی الدین عربی  حکمت آن حضرت را به فردّیت 
اختصاص داده اســت، زیرا مقام جمعیت الهیــهـ  بر خاف 

دیگر اولیاءـ  منحصر به آن حضرت بوده  است.
خداوند بــر هر یــک از اولیــاء خــود نیز به اســمی که بــا حال 
او تناســب دارد تجلــی  می فرمایــد؛ مثــًا، بــر شــیخ االنبیــاء 
والمرسلین حضرت ابراهیم  به صفت جال تجلی فرمود. 

اســتغراق آن حضرت در بحر عشق الهی و شــیفتگی او  به نور 
جمال خداونــدی باعث شــد کــه پــروردگار از ورای جــال به 
جمال تجلی کند. به همین  ســبب بود که حضــرت به خّلت 
و دوســتی حق تعالی اختصاص یافت ]و خلیل نــام گرفت[ و 
حکمت ایشــان حکمت مهّیمیت گردید. خداوند بر حضرت 
یحیی)ع( هم که قلبش  خاضع و خاشع و در حال قبض بود 
بــه صفت جال که شــامل عظمــت و کبریــا و قهر و  ســلطنت 
بود تجلی فرمــود و حکمت وی بــه جال اختصــاص یافت. 
البتــه، گاه نیــز خداونــد بــه  جمــال خــود تجلــی می فرمــود، 
چنان که بر حضرت عیســی)ع(. به همین ســبب هم بود  که 
وقتی حضرت یحیی)ع(، ایشــان را خندان دیــد و با عتاب بر 
او اعتراض کــرد که  »کأّنــک قد آمنت مکــر اهلل وعذابــه؛ گویا 
آن جناب خــود را از مکر و عذاب خــدا در امان  یافته اســت؟« 
عیســی)ع(، پاســخش داد: »کأّنک قد ایســت مــن فضل اهلل 
ورحمتــه؛  ظاهــرًا، آن حضــرت از فضــل و رحمت حــق ناامید 
گشته اســت؟« آنگاه، به آن دو بزرگوار  وحی شد که »أحّبکما 
الّی أحسنکما ظّنا بی ؛ محبوب ترین شما نزد من کسی است 

که به  من خوش گمان تر باشد«.
پس، خداوند بــر حضرت یحیی)ع( به مناســبت حالت قلب 
و نشئه خاصش به  قهر و سلطنت تجلی فرموده و بر حضرت 
عیســی)ع( به مقتضای نشــئه و مقامش  به لطــف و رحمت 
تجلــی فرمــوده بــود، بــرای همیــن، هــر یــک از آن دو بزرگوار 
آن پاســخ ها را  دادند. امــا، وحی خدای متعــال درباره این که 
محبوب ترین شــما کسی اســت که حســن ظن  بیشــتری به 
من داشته باشد، به مناسبت تقدم رحمت بر غضب و تجلی 
ابتدایــی محبت الهــی در مظاهــر جمــال اســت، چنان که در 
روایــات آمده اســت: »یا من ســبقت رحمته غضبــه ؛ ای آنکه 

رحمتش بر غضبش پیشی گرفته«.    

 قلب اولیای خدا 
و سالکان آینه 
تجلیات حق و 

جایگاه ظهور 
اوست، چنانچه 
خداوند  فرموده 

است: »یا موسی، 
الیسعنی أرضی 

وال سمائی ولکن 
یسعنی قلب 

عبدی المؤمن ؛  
ای موسی، زمین 

گنجایش  و آسمان 
مرا ندارند، اما 

قلب بنده مؤمنم 
گنجایش مرا دارد«

جان بی جمال جانان 
میل جهان ندارد

حضرت حق و نزدیکی به عالم وحدت و بساطت و آفریده دو 
دســت لطف و قهر  خداوند بودن مانند کســی اســت کــه او را 
خلیفه خود قرار داده و لذا، در بردارنده صفات متقابل است. 
به موجب همین، حق تعالی به ابلیس اعتــراض کرد که »ما 
منعک أن تســجد لما خلقــت بیدّی؟  چــه چیز تو را از ســجده 
بر آنچه با دو دســت خــود آفریدم بازداشــت؟« یعنی چــرا تو با 
اینکه آفریده یک دســت هستی از ســجده بر آفریده دو دست 

من سرباز زدی؟
حاصل آنکه هر صفتی که به لطف تعلق داشــته باشد صفت 
جمــال اســت و هــر صفتــی که بــه قهــر تعلــق داشــته باشــد از 
صفات جــال، لذا ظهــور عالــم و نورانیت و درخشــندگی اش 
از  جمــال اســت و مقهــور شــدنش در تابــش نور حق و ســلطه 
کبریایــی و عظمت خداونــد از جــال.  ظهور جــال به جمال 

است و اختفای جمال به جال:
جمالک فی کل الحقائق سائر

 جالک ساتر
ّ

ولیس له إال
جمالــت در همه حقایــق جاری اســت و جز جالــت حجاب و 

پوششی ندارد. 
هــر نــوع انــس و خلــوت و صحبتــی از جمــال اســت و هــر نوع 
گر پروردگار  سرگشتگی و هیبت و  وحشتی از جال. از این رو، ا
بر قلب ســالک با لطف و مؤانســت تجلی کنــد، او  باید صفت 
جمال را متذکر شــود و بگوید: »اللهم انی اسئلک من جمالک 
گر  با قهر و عظمت و کبریا و سلطنت بر او تجلی  باجمله...« و ا
کند، باید صفت جال را یادآور شود و  عرضه بدارد: »اللهمانی 

اسئلک من جالک باجّله«.
رهروان طریــق اهلل و مهاجران به ســوی او و طــواف کنندگان 
حریم کبریایــی اش حال ها و وقت هــا و واردات و مشــاهدات 
و خطــورات و اتصاالتــی دارنــد. محبــوب و معشوقشــان نیــز  

شرح دعای سحر

»اللهــم اّنی اســئلک من جمالــک بأجملــه و کّل جمالــک جمیــل. اللهم اّنی اســئلک 
بجمالک کّله. اللهم إّنی اســئلک مــن جالک بأجّلــه و کّل جالک جلیــل. اللهم اّنی 
اسئلک بجالک کّله.  بارالها، از تو درخواست می کنم به جمیل ترین جمالت حال آنکه همه 
جمال تو جمیــل اســت. پــروردگارا، از تــو درخواســت می کنم به همــه جمالــت. بارالهــا، از تو 
درخواســت می کنــم بــه جلیل تریــن جالــت و همــه جــال تــو جلیــل اســت. پــروردگارا، از تو 

درخواست می کنم به همه جالت.«
 بدان ای عزیز، که وجود هرچه بسیط تر و به وحدت نزدیک تر باشد شمولش بر کثرات بیشتر 
و احاطه اش بــر امور متضــاد کامل تر اســت. اموری کــه در عالم زمــان متفرق انــد در عالم  دهر 
ج بــا هــم متضادند در ظــرف ذهن با هــم هماهنگ   مجتمع انــد و چیزهایــی که در ظــرف خار
هســتند. اموری که در نشــئه اول متفاوت اند در نشــئه آخرت با هــم متفق اند و این به ســبب  
وســیع بودن ظرف هــا و نزدیکی آنها به عالم وحدت و بســاطت اســت. شــنیدم یکــی از ارباب 
معرفت، رضــوان اهلل تعالی علیــه، می فرمود: »جرعه ای آب در بهشــت شــامل همــه لذت ها، 
اعــم  از شــنیدنی ها )انــواع موســیقی و نغمه های مختلــف( و دیدنی هــا )لذت هــای حاصل از 
دیدار صورت های نیکو و دیگر شکل ها و رنگ ها( است. ســایر حواس هم بر همین قیاس اند 
گانــه و متمایز از دیگر حواس درک می شــوند. و این به ســبب   و  لذت های هــر یک به طور جدا

حکومت نشئه خیال و بروز سلطنت آن است« .
پس، حقیقت وجودـ  که مجرد از جمیع تعلقات شــش گانه اســتـ  از تعلق خلــق و تجرد  امر نیز 
منزه است، زیرا بســیط الحقیقه و عین وحدت و نور بدون آمیختگی با ظلمت عدم و  کدورت 

نقص است. پس، همه اشیاء است در عین حال که هیچ یک از آنها نیست.
پس، صفــات متقابل در حضــرت حقیقت بســیط، وجــود واحدی دارنــد که از کثــرت عینی و  
ک و از تعّیــن خارجی و ذهنی منزه اســت. پروردگار در ظهور خود بطــون و در  بطونش  علمی پا
ظهور و در رحمتش غضب و در غضبش رحمت اســت. پس، آن حقیقت لطیــف و  قاهر و ضار 
و نافع است. از امیرالمؤمنین)ع(، نقل است که فرمود: »ســبحان من اّتسعت رحمته الولیائه 
فی شــّده نقمته و اشــتّدت نقمتــه العدائه فی ســعه   رحمته ؛ پیراســته اســت خداونــدی که در 
شدت نقمتش رحمت خود را بر اولیائش  گسترانیده و در وســعت رحمتش سختی و فشار را بر 

دشمنانش شدت بخشیده  است«.
خدای متعال به حسب مقام الهیت در بردارنده صفات متقابل مانند رحمت و غضب و  بطون 
و ظهور و اولیت و آخریت و خشم و رضاست. پس، خلیفه او )انســان( نیز به سبب  نزدیکی به 

امام خمینی)ره(

کتاب »شـرح دعای سـحر« اولین اثر عرفانی امام خمینی )ره( اسـت . از امام 
رضـا)ع( نقـل شـده اسـت کـه امـام باقـر )ع( ایـن دعـا را کـه بـه دعـای مباهلـه 
نیـز مشـهور اسـت، در سـحرهای مـاه مبارک رمضـان می خواندنـد. این دعا 
شـروح متعـددی دارد کـه یکـی از مهم تریـن آنهـا شـرح امـام خمینـی )ره( اسـت کـه در 
سـن 27 سـالگی آن را تألیف کرده  اند. در این مطلب شـرح امام خمینی )ره( بر یکی از 

فرازهـای ابتدایـی ایـن دعـا را می خوانیم.   
     نویسنده: امامخمینی)ره( 

     انتشارات:   موسسهتنظیمونشرآثارامامخمینی)ره(
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عبودیــت  مســیر 
جلــو برویــد ربوبیت 
بــه  و  می کنیــد  پیــدا 
اصطــاح والیت یعنی تســلط 
کــه عــرض  پیــدا می کنیــد. از ایــن درجــه ای 
کردم یــک درجه باالتــر، بــه آنجا می رســید که 

مالک خاطرات نفس خودتان می شوید.
تر      درجات باال

باالتــر از ایــن هم درجــه ای هســت؟ بله، یک انســان 
مســتجاب الدعــوه- الاقــل دربــاره خودتــان- می شــوید. 
حتی می توانید روی بدن خودتان اثر بگذارید، اعجاز کنید، 
ة  بوبّیَ کرامت کنید، درنتیجــه عبودیت که جْوهرٌة کنه هــا الّرُ

نتیجه عبودیت تسلط است.
آیا باالتر از این هم هســت؟ بله، اما این باالتــر، برای فهم ها و 
فکرهای ما خیلی زیاد اســت، خیلــی از اشــخاص نمی توانند 
باور کنند که انســانی در اثر عبودیت و بندگی خــدا و تذّلل، در 
اثر این که صراط عبودیت را طی کرده اســت، برسد به جایی 
که در جهان هم بتواند تصرف کند، یعنی بتواند یک بیماری 
را از راه روحی معالجه کند، یک کور مادرزاد را شفا بدهد، یک 
پیس را شــفا بدهد )آن طور که قــرآن درباره عیســی بن مریم 
نقل می کند( البته به اذن اهّلل؛ خدا به آنها چنین قدرتی داده 
اســت. اذن خدا همان قدرتی اســت که خدا افاضه می کند: َو 
ُج َاْلَمْوتی ِبِإْذِنی. در آیه  ْبَرَص ِبِإْذِنی َو ِإْذ ُتْخِر

َ
کَمَه َو َاْل

َ
ُتْبِرُئ َاْل

ْحِی َاْلَمْوتی ِبِإْذِن َاهّلِل. این یک درجه باالتر است.
ُ
دیگر: َو أ

     علی)ع( و عبودیت
علی از آن عبدها و بنده هایی اســت که به این خداوندگاری 
نائــل شــده اســت. امــا اشــتباه نکنیــد، خیــال نکنیــد ایــن 
اســت،  تســلط  و  خداونــدگاری  نتیجــه اش  کــه  عبودیــت 
نتیجــه اش خودبینــی و غــرور و منّیــت هــم هســت؛ ابــدًا، 
خودبینی با عبودیت ســازگار نیســت. آن بنده ای که بندگی 
کند بــرای ربوبّیت، کارش بــه جایی نمی رســد. عبودیت جز 
کســاری چیز دیگری نیســت. علی علیه السام در  تذّلل و خا
مناجات های خودش عــرض می کند: خدایا! کفــی لی َفخرًا 
کوَن َلک َعْبدًا َو کفی لی ِعــّزًا َاْن َتکوَن لی َرّبًا. خدایا! این  َاْن َا
افتخار برای من بس که بنده تو باشــم و این عزت و شرافت 
برای من بس که تــو رب و خداونــدگار و پروردگار من باشــی. 
ما برای علی علیه الســام خیلی مقامات قائل هستیم و باید 
هم قائــل باشــیم. اصًا مســئله والیت کــه می گوینــد، بدون 
والیت تکوینــی- در یــک حــدودی- اساســًا والیت نیســت. 
اشتباه کرده اند، نفهمیده اند، ســواد ندارند کسانی که منکر 
والیت تکوینی شــده اند و حتی والیت تکوینــی را نمی فهمند 
که چیســت؛ یک چیز دیگر را پیش خودشان جاهانه فرض 
و تصور کرده اند و همان هــا را هم مرتب به مردم گفته اند، در 

 ای اهل ایمان! 
از نماز و از 

که به  صبر- 
وزه تفسیر شده  ر

کمک  است- 
ید. این تعبیر  بگیر

خیلی عجیب 
است! به ما 

می گویند از نماز 
کن، از  استمداد 

کن،  وزه استمداد  ر
یعنی تو نمی دانی 

که این نماز چه 
ویی  منبع نیر

وزه  است! این ر
ویی  چه منبع نیر

گر به  است! ا
گفتند نماز  شما 
بخوانید، شما را 

و  به یک منبع نیر
کرده اند  هدایت 

گفته اند  گر  و ا
ید شما  وزه بگیر ر

را به یک منبع 
و هدایت  نیر

کرده اند. برای 
اینکه بر نفس 
وح خودتان  و ر
مسلط بشوید 

وزه  نماز بخوانید، ر
ید بگیر

کتاب هایشان هم نوشــته اند چون شعورشان به این مسائل 
نمی رســد. آنها اساســًا انســان و خــدا را نمی شناســند. در این 
ع بر دو مســئله اســت: اول  جور مســائل اظهارنظر کــردن، فر
شــناختن خدا، دوم شناختن انســان و اســتعدادهای درونی 
انسان و معنی تقرب انســان به خدا و معنی عبودیت و معنی 
عبادت. علی که اینچنین محبوب اســت به خاطر عبودیت 

است. چه خوب می گوید ابوسعید ابی الخیر:
آن کس که تو را شناخت جان را چه کند

فرزند و عیال و خانمان را چه کند
دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی

دیوانه تو هر دو جهان را چه کند
آن کســی کــه مجــذوب تــو می شــود چــه اعتنایــی بــه ایــن 

ربوبیت ها دارد که بخواهد منّیت و غرور و تکبر پیدا کند.
ایــام از یــک طــرف ایــام و لیالــی احیــاء اســت، ایــام و لیالــی 
دعاســت، ایــام و لیالــی عبودیــت و بندگــی کــردن اســت و از 
طرف دیگــر ایام شــهادت مــوالی متقیــان علی علیه الســام 
اســت، ایام شــهادت آن مردی که یکــی از بزرگتریــن بندگان 
کــرم مــا بنــده ای بــه ایــن بندگــی  خداســت. بعــد از پیغمبــر ا
ســراغ نداریم. تخمیــن زده اند در حــدود چهل و پنج ســاعت 
از ضربــت خــوردن علــی علیــه الســام تــا وفــات و شــهادتش 
غ روحش به عالــم ملکوت پرواز  یعنی تا آن لحظه ای که مــر
کرد فاصله شــد و به نظر مــن این مدت چهل و پنج ســاعت از 
حیرت انگیزترین دوره های زندگی علی علیه الســام اســت. 
شخصیت علی را در این چهل و پنج ساعت انسان می بیند. 
یقیــن و ایمــان علــی در ایــن چهــل و پنج ســاعت بــر دیگران 
نمایان می شــود. از نظر خود او لحظات و ســاعاتی اســت که 
جایزه خودش را گرفته اســت، مســابقه را به نهایت رســانده 

است، با کمال افتخار می خواهد نزد پروردگارش برود. 
همیشــه علــی بــه دنبــال ایــن گمگشــته خــودش می رفــت. 
اجمااًل می دانســت که این فرق او در راه خدا شــکافته خواهد 
شــد. می گفت خدایــا آن لحظــه نازنیــن، آن لحظــه زیبا، آن 

لحظه پرلّذت و پربهجت چه لحظه ای خواهد بود؟ 
یکی از آن جمله های بسیار زیبای امیرالمؤمنین که در خال 
همین چهــل و پنــج ســاعت ایراد کــرده ایــن اســت؛ دیگران 
خیلی مضطــرب و ناراحت بودند، اشــک می ریختنــد و گریه 
می کردند ولی خــودش اظهار بشاشــت می کرد، فرمــود: َواهّلِل 
نی ِمــَن اْلَمْوِت واِرٌد کِرْهُتــُه َو ال طاِلٌع َاْنکْرُتــُه و ما کْنُت 

َ
ما َفَجأ

گــر ُمردم من  ِااّل کقــاِرٍب َوَرَد َو طاِلــٍب َوَجَد. به خدا قســم که ا
هیــچ کراهتی ندارم، یــک ذّره کراهــت ندارم. ایــن برای من 
یک امر نشــناخته ای نبود، یک مهمان ناشــناخته ای نبود، 
یک مهمان شناخته شده بود. بعد فرمود: می دانید َمَثل من 
َمَثل کیســت؟ َمَثل آن عاشــقی اســت که به دنبال مطلوب و 
معشــوق خــودش مــی رود و او را می یابــد. َمَثــل مــن َمَثل آن 
تشــنه ای اســت کــه در یک شــب تاریــک دنبــال آب مــی رود 

گهان آب را پیدا می کند، چقدر خوشحال می شود! گفت: نا
دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند

وندر آن ظلمت شب آب حیاتم دادند
چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی

آن شب قدر که این تازه براتم دادند    

گر واقعــًا به خودش گرســنگی بدهد و  روزه گیر واقعی باشــد، ا
همین طور که گفته شده است ســه وعده غذا را تبدیل به دو 
وعده کنــد، یعنی قبًا یــک صبحانه ویــک ناهار و یک شــام 
می خــورد، حاال دیگر ناهار نداشــته باشــد، افطــارش فقط به 
اندازه یک صبحانــه مختصر باشــد، بعد هم ســحر نه خیلی 
زیاد بــر معده تحمیل کنــد بلکه یک غذای متعــارف بخورد، 
بعد احســاس می کند که هم نیروی بدنی اش بــر کار افزایش 
پیــدا کرده اســت و هــم نیروی روحــی اش بــر کار خیــر و برای 

تسلط بر نفس. این حداقل عبادت است.
آیه ای در ابتدای ســخنم خوانــدم، این آیــه را برایتان ترجمه 
کنم کــه مفــادش همیــن مطلب اســت. قــرآن و نهــج الباغه 
و امام جعفر صــادق و امام زیــن العابدین هرچه کــه کلمات را 
متفّرق و به زبان های مختلف گفته باشند ولی وقتی که شما 
نگاه می کنید می بینید همه یک حقیقت را دریافته اند و یک 
حقیقــت را ذکر می کننــد. مــا در دو آیــه از آیات قــرآن اینچنین 
َها  ّیُ

َ
می خوانیم، یعنــی در دو جا این آیه تکرار شــده اســت: یــا أ

اِه ای اهــل ایمان! از نماز  ْبــِر َو َالّصَ ِذیَن آَمُنوا ِاْســَتِعیُنوا ِبالّصَ
َ
َاّل

و از صبر- که به روزه تفســیر شده اســت- کمک بگیرید. این 
تعبیر خیلی عجیب است! به ما می گویند از نماز استمداد کن، 
از روزه اســتمداد کن، یعنی تو نمی دانی که این نماز چه منبع 
گر به شــما  نیرویی اســت! ایــن روزه چه منبع نیرویی اســت! ا
گفتند نماز بخوانید، شما را به یک منبع نیرو هدایت کرده اند 
گــر گفته انــد روزه بگیرید شــما را به یــک منبع نیــرو هدایت  و ا
کرده اند. بــرای اینکه بــر نفس و روح خودتان مســلط بشــوید 

ُة. بوبّیَ ُة َجْوَهَرٌة کنه ها َالّرُ نماز بخوانید، روزه بگیرید. َاْلُعبودّیَ
حــال آیــا ایــن ربوبیــت و تســلط بــه همیــن جــا خاتمــه پیــدا 
می کند؟ نــه، درجــات و مراتب دارد. بــه هر درجه که شــما در 

تو بندگی
گدایان  چو 

به شرط مزد نکن

ارتباط عبودیت
 تقوا و روزه چیست؟

آیت اهلل مرتضی مطهری

تقوا یعنی چه؟ یعنی خود نگهداری. خود نگهداری یعنی 
چه؟ یعنی تســلط بر نفس. ِاّنَ َتْقَوی اهّلِل َحَمــْت َاولیاَء اهّلِل 
َمحاِرَمــُه َو َاْلَزَمــْت ُقلوَبُهــْم َمخاَفَتــُه. علــی علیه الســام می فرماید 
تقوای الهی یک خاصیتش این است که انسان را از محرمات الهی 
نگهداری می کند. خاصیت دیگرش این اســت که خوف خدا را در 
َها  ّیُ

َ
دل انســان جایگزین می ســازد. قرآن در باب روزه می گوید: یــا أ

ُقوَنی مردم باایمان،  کْم َتّتَ
َ
ِذیَن ِمْن َقْبِلکْم َلَعّل

َ
یاُم کما کِتَب َعَلی َاّل ِذیَن آَمُنوا کِتَب َعَلْیکُم َالّصِ

َ
َاّل

برای شما روزه فرض شده است همچنان که برای پیشینیان شما فرض شده بود، چرا؟ قرآن 
ُقوَن بــرای اینکه در شــما روح تقوا و ملکه تقوا پیدا بشــود.  کْم َتّتَ

َ
فلســفه را هم ذکر می کند: َلَعّل

ملکه تقوا یعنی چه؟ یعنی تســلط بر نفس. تسلط بر نفس همان اســت که امام صادق فرمود؛ 
ه( بوبّیَ ربوبیت )َاْلُعُبودّیُة جوَهَرٌة کنه ها الّرُ

     عالمت قبولی روزه
گــر مــا مــاه رمضانــی را گذراندیــم، شــب های احیایــی را گذراندیــم، روزه هــای متوالی را  پس ا
گذراندیم و بعد از مــاه رمضــان در دل خودمان احســاس کردیم که بر شــهوات خودمان بیش 
از پیش از ماه رمضان مسّلط هستیم، بر عصبانیت خودمان از سابق بیشتر مسّلط هستیم، بر 
ح  چشم خودمان بیشتر مسّلط هستیم، بر زبان خودمان بیشتر مسّلط هستیم، بر اعضا و جوار
خودمان بیشتر مســّلط هســتیم و باالخره بر نفس خودمان بیشتر مسّلط هســتیم و می توانیم 

جلو نفس اّماره را بگیریم، این عامت قبولی روزه ماست. 
کرم فرمود  گر ماه رمضانی گذشــت و تمام شــد و حّظ ما از ماه رمضان- آن طور کــه پیغمبر ا اما ا
بعضی از مردم حّظشان از روزه فقط گرسنگی و تشنگی است- فقط این بوده که یک ماه یک 
گرســنگی هایی و یک تشــنگی هایی کشــیدیم )اغلب هم از بس که ســحر و افطــار می خوریم 
تشــنه و گرســنه هم نمی شــویم ولی الاقل بدحال می شــویم(، یک بدحالــی پیدا کردیــم و در 
نتیجه این بدحالی قدرت ما بر کارکردن کمتر شد و بعد آمدیم روزه را متهم کردیم که روزه هم 
شــد کار در دنیا؟! آنکه محصل و دانشجوســت گفت من در تمام این ماه رمضان قدرت درس 
خواندنم کم شــد و آنکه اهل کار دیگری اســت گفت قدرت فان کار من کم شد، پس روزه بد 
گر انســان در ماه رمضان  چیزی اســت، این عامت قبول نشــدن روزه ماســت؛ درصورتی کــه ا
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شب قدر

عبارت دیگر، می فرماید: درک اهمیت شب قدر به اندازه ای 
اســت کــه نمی تــوان آن را وصف کــرد و انصافــًا توصیــف این 
شــب قدر در قالب واژه ها و الفاظ نمی گنجــد. »لیله القدر خیٌر 
من ألف شهر: شب قدر از هزار ماه بهتر است.« ]قدر،4[ ارزش 
شــب قدر افضــل از هــزار ماه اســت؛ و هــزار مــاه برابر بــا حدود 
هشــتاد ســال، یعنــی عمــر طبیعی یــک انســان اســت؛ یعنی 

عبادت در این شب با ارزش تر از عبادت یک عمر است.
 

معنای قدر
در شب قدر جبرئیل همراه با مالئکه مقرب خدا که تعداد آنها 
معین نشــده و شــاید چندیــن میلیون باشــند، نازل می شــود 
و مقّدرات انســان ها را به خدمت معصوم کــه در زمان پیامبر 
)ص( بــه خدمــت آن حضــرت و در زمــان امیرالمؤمنیــن )ع( 
به خدمــت آن بزرگــوار و اکنون بــه خدمت حضــرت ولی عصر 
)عج( تقدیم می دارند. به عبارت دیگر، در شب قدر است که 
انســان می تواند مقّدرات خویش را در یک پرونده درخشــان 
وُح فی ها  برای سال آینده اش تهیه کند، »تنّزُل المالئکه و الّرُ

بإذن رّبهم من کّل أمر« بیان کنندة چنین مفهومی است.
در طول ســال هم هرکســی می توانــد تقدیری که در شــب قدر 
برای خود ایجاد کرده اســت، حفــظ نماید و بــه آن عمل کند. 
آنکه مقّدر او سعادت و خوشــبختی است، می تواند با افزایش 
ارتبــاط بــا معنویــات و انجام اعمــال صالــح، بر ســعادت خود 
بیفزاید و آن که شقاوت و بدبختی را برای تقدیر خود انتخاب 
کرده اســت، می تواند با اعــراض از ارتباط با خــدا و ارزش های 
معنوی، شــقاوت و بدبختی خود را بیشــتر کند. ســپس آیات 
شریفه این سوره، صفت دیگری را برای شب قدر بیان می کند 
و می فرمایــد: »ســالٌم هــی حّتــی مطلــع الفجــر: آن شــب همه 

مشمول سالمت و رحمت خدایند تا طلوع فجر.« ]قدر،5[
یعنی شب قدر، شب سالمت و پرخیر و برکتی است که انسان 
می تواند ســالمت و ســعادت دنیا و آخرتــش را تأمیــن کند. در 
این آیه کلمه »سالم« همراه با تأکیداتی ذکر شده است؛ یعنی 
شب قدر از اول شــب تا به صبح مملو از برکات خداوند الیزال 
است. در این شب، از اول شــب تا به صبح، خیر دنیا و آخرت 
انســان قرار داده شده است. در این چند شــبی که به احتمال 
قوی، شــب قدر می باشــد، انســان بایــد خیــر دنیا و آخــرت را 
بــرای خــود و دیگــران بخواهــد؛ لــذا در ایــن مجــال برخــی از 
اعمال این شــب بیــان می شــود، بلکــه موجب بهره بــرداری 

بیشتر از این اوقات عزیز گردد.
 

     1ـ  توجه
اول توجــه دادن دل به اینکه این شــب چه شــب باعظمتی 
اســت. در شــبی که خداوند به مالئکه می گوید: بروید و فریاد 
بزنیــد آیا بنــده حاجتمنــد و گرفتــار و گناهکاری هســت که به 
برکت این شــب او را مــورد مغفرت قــرار دهیم؟ توجــه به این 
نکته الزم اســت که عبــادت در این شــب از یک عمــر عبادت 
مخلصانــه در ایــام عــادی برتر اســت. فرامــوش نشــود که در 
ایــن شــب، مقــدرات انســانها رقــم می خــورد و در ایــن شــب 
اســت که آدمی باید نظر رّب ودود را به خــود معطوف نماید و 
سرنوشت خود را به نیکی مبدل ســازد. توجه داشتن و غافل 

 بسیار اهمیت 
که در این  دارد 
وز  چند شبانه ر

گناه  قدر، 
وارد زندگی 

اقل از  نشود. ال
هنگام افطار 

تا نماز صبح، 
گناه  ین  کوچک تر

کسی  در زندگی 
نباشد. در خطبه 

وز جمعه آخر  ر
ماه شعبان وقتی 

پیامبر )ص( 
به توصیف ماه 
مبارک رمضان 

پرداختند و در 
مورد فضائل این 

گفتند،  ماه سخن 
امیرالمؤمنین 

)ع( از جای 
خویش برخاست 
کرد: »یا  و عرض 
ین  رسول اهلل، برتر

اعمال در این 
ماه چیست؟« 

فرمودند: »الورُع 
عن محارم 

اهلل: اجتناب از 
محرمات الهی.«

نبودن اولین گام در ســیر و سلوک است. اســتاد بزرگوار عالمه 
طباطبایی )ره( هنگام جــان دادن این جملــه را مرتب تکرار 
کردند و از دنیــا رفتند: »توجه، توجه، توجــه«. بدین ترتیب، 
باید از شــب قدر که واالترین شــب های ســال به شــمار می آید 
و می شــود بهبود اوضاع را در آن از خداوند متعال درخواســت 

نمود، غفلت نکنیم.
 

     2. احیا و شب زنده داری
مطلــب بعــدی کــه درشــب قــدر بــه آن توصیــه شــده، احیا و 
شــب زنده داری اســت. احیای آن شــب برکات فراوانی دارد؛ 
ولی بایــد توجه داشــت کــه این بیــدار مانــدن، همراه بــا گناه 
نباشــد که دراین صــورت، خــواب بهتر اســت. نقــل می کنند 
ظالمی نــزد یکــی از علمــای اصفهان آمد و پرســید: »در شــب 
قــدر، کــدام عبــادت برای مــن بهتــر اســت؟« آن عالــم گفت: 
»برای تــو خواب بهتر اســت!« رفت و تا صبــح خوابید و صبح 
که از خواب بیدار شــد، قدری تأمــل کرد و گفت: »راســتی این 
عالــم بزرگ چــه توصیه خوبی بــه من کــرد. اگر تا صبــح بیدار 
می مانــدم، معلوم نبــود چــه گناهانی از مــن صادر می شــد!« 
بنابراین، احیا بایــد همراه با توجه به حضرت حق باشــد، نه 

همراه با غیبت و تهمت و معصیت.
 

     3ـ  ارتباط با خدا
مطلب ســوم که الزم اســت به آن اهمیــت داده شــود، قرائت 
قــرآن و خوانــدن نمــاز اســت. در شــب های قــدر، بــه انــدازه 
توان بایــد نماز خواند. صــد رکعت نماز در اعمال این شــب ها 
وارد شــده اســت. انس بــا قــرآن و قرائــت قــرآن هم کــه مورد 
تأکیــد ویــژه می باشــد و نبایــد از آن غافــل بــود. پیامبــر اکــرم 
)ص( و ائمــه طاهریــن )ع( بســیار ســفارش فرموده انــد کــه 
قــرآن بخوانیــم و در پنــاه آن، خــود را حفــظ کنیــم. رابطــه با 
خــدا خصوصًا به وســیله قــرآن، انســان را بــه جایــگاه واالیی 
می رساند. با این رابطه، انسان از شــرور شیاطین انس و جن 
و حتی نفس، حفظ می شــود. رابطه مداوم با قرآن برای سیر 
و سلوک بسیار مفید است، موجب عاقبت به خیری و تأمین 
آتیه می شــود، برای رفع گرفتاری ها و مشــکالت کارگشاســت 

و برای تأمین یک زندگی آرام و مطمئن، سودبخش است.
 

     4ـ  اجتناب از گناه
بســیار اهمیــت دارد کــه در ایــن چنــد شــبانه روز قــدر، گنــاه 
وارد زندگــی نشــود. الاقــل از هنــگام افطــار تــا نمــاز صبــح، 
کوچک ترین گناه در زندگی کسی نباشد. در خطبه روز جمعه 
آخر مــاه شــعبان وقتی پیامبــر )ص( بــه توصیف مــاه مبارک 
رمضــان پرداختنــد و در مورد فضائــل این ماه ســخن گفتند، 
امیرالمؤمنین )ع( از جای خویش برخاســت و عرض کرد: »یا 
رســول اهلل، برتریــن اعمــال در این مــاه چیســت؟« فرمودند: 

»الورُع عن محارم اهلل: اجتناب از محرمات الهی.«
یعنی در ایــن ماه مراقب باشــید معصیت نکنیــد. به مؤمنان 
ســفارش می شــود کــه حداقــل در ســه شــبانه روز قــدر بیش از 
گذشــته مراقــب اعمــال خــود باشــند و توجــه داشــته باشــند 
کــه گناه موجــب ســقوط و ظلمت اســت و ایــن ظلمــت، مانع 

تعلیمــات  در  قــدر  شــب 
اهمیــت  از  اســالمی 
فوق العاده ای برخوردار اســت. بر 
اساس آیه اول ســوره مبارکه قدر، 
در این شــب، قــرآن کریــم در یک 
بــه ســینه مبــارک  نــزول دفعــی 
پیامبر اکرم )ص( نازل شــده اســت. نکته دیگر، شــیوه بیان 
آیه »و ما أدراک ما لیله القدر« اســت. عرب کلمه »ما أدراک« را 
هنگامــی بــه کار می بــرد کــه بخواهد اهمیــت مطلــب را بیان 
کند. می فرماید: چه می دانی که شب قدر چه شبی است؟ به  آیت اهلل مظاهری

که توسل به آنان 
کنند کیمیا  ک را به نظر  خا

در شب قدر چه کنیم؟
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شب قدر

شــب قدر، شــب نــور، رحمــت و شــب نــزول قــرآن و َمطلع 
خیرات و ســعادات، و هنگام نزول برکات و سرآغاز زندگی 
نوین بشر و مبدأ تحّول و تاریخ کمال واقعی انسان ها است. شبی 
گــر نبــود و نیامــده بــود، شــب تیــره بدبختی انســان بــه پایان  که ا
ع نمی کــرد و از بند اســارت  نمی رســید و بامــداد نیک بختــی او طلو
اقویا و اســتعمارگران آزاد نمی گشــت. شــب قدر، لیله مبارکه، شب 
آزادی بشــر و اعــان حقــوق انســان و حکومــت عدالت و دادگســتری اســت. شــبی کــه برای 
گاه و آلوده به فســاد و تباهــی و گمراهی، صبح هدایــت و بیداری و  مّلت هــای غفلت زده، نــاآ
گاهی و رســتگاری گشــت و بزرگ ترین و گرامی ترین کتب آســمانیـ  که إلی األبــد و جاودان،  آ
راهنمای بشر و ضامن ســعادت استـ  نازل شد و با اشــراق ملکوتی، جهان را از ظلمت شرک و 
ثنویِت مجوس، تثلیث ترسا، خرافات یهود و بت پرســتی و... به روشنایی توحید و پرستش 
گر این شــب نبود، تمّدن عظیم اســامی با آن همه ارزش ها و علوم  خدای یگانه راهبر شــد. ا
معارف، اخاقیــات، عرفان، فقــه و... شــخصیت های واالی پــرورش یافته در دامــن آن نیز 

وجود نداشت.

ی جامعه بشری
ّ

     تأثیر شب قدر در ترق
مدارجی که بشــر پس از نزول قــرآن طی کرده و بــه منــازل و معارجی که پس از این می رســد، 
همــه از برکات این شــب و هدایت قرآن اســت. بــرای اینکه تأثیر این شــب عزیز در پیشــرفت 
اهــداف انســانی و ترّقــی جامعــه بشــری آشــکار شــود، موفقیت هــای بــزرگ و حرکت هــا و 
جهش هایــی را که تحت تأثیــر تعالیــم آزادی بخش قرآن در علــم و صنعت و تمــّدن در طول 
چهارده قرن، نصیب انســان شــده اســت در نظــر بگیریــم، و با زندگــی کم تحــّرک و خاموش 
و کــم نــور پیــش از آن مقایســه کنیم تــا معلــوم شــود چگونه جنبــش و نهضــت اســام و قیام 

مســلمین و رســالت پیامبــر بــزرگ خــدا محّمــد بــن عبــداهلل 
صّلی اهلل علیه وآلــه، مبدأ اصاحــات، جنبش هــا و انقابات 
آزادی خواهانه و مترّقی گردید و کاروان بشــریت را با سرعت 
و شــتاب روزافزون، هر چه بیشــتر به پیش برد و این آدمیزاد 
را کــه صدهــا قــرن بــود بــا کنــدی و سســتی و ناتوانــی گام بر 
می داشــت، در ظــرف چهارده قــرن به کجــا رســانید و دامنه 

فکر و اندیشه او را از حدود زمین و ماه و کرات در گذرانید.

     قرآن، محور شب قدر
انســان  کــرده و شــخصّیت  را دگرگــون  افــکار  قــرآن  آری، 
را محتــرم شــمرد و حقــوق بشــر را بــا صراحــت اعــام کــرد و 
پرســتش افراد را محکــوم کــرده و قدرت های شــخصی را در 
کمــه را محــدود و از آن تجّمــات،  هــم شکســت و هیــأت حا
تبذیرهــا، امتیــازات و حیــف و میــل بیــت المــال و غــارت 
دســت رنج مــردم بــاز داشــت و بــرای همــه، حقــوق مدنــی 

متساوی قرار داد.
قرآن، شــب قدر را »لیلــة مبارکه« خوانــده و در شــأن آن یک 
ســوره نازل شده و شــرافت آن شــب، از هزار ماه بیشتر است. 
هر چند در تعیین شــب قدر اختاف اســت، ولــی قول معتمد 
و محّقــقـ  کــه از روایــات معتبــره گرفته شــدهـ  این اســت که 
از شــب »نوزدهــم« و »بیســت و یکــم« و »بیســت و ســّوم« 
ماه رمضــان بیرون نیســت و بــه احتمال قــویـ  کــه برخی از 

آیت اهلل صافی گلپایگانی

 وظیفه همه شب آزادی بشر
مسلمانان در این 
شب های مبارک، 

دعای همگانی 
برای فرج است. 

بیایید پیمانی 
محکم و استوار 

با آن حضرت 
که  داشته باشیم 
همه زندگی خود 

را در راه رضا و 
خشنودی ایشان 

سپری نموده و 
غم و غّصه هایی 

رگوار  که آن بز
برای مشکالت 

مسلمانان دارند را 
برطرف نماییم

احادیث هم مثل »روایت جهنی« مؤید آن اســتـ  شب قدر، 
شــب بیســت و ســوم اســت و از برخــی اخبــار دیگــر اســتفاده 

می شود که هر یک از این سه شب »شب قدر« است.
گر به طور یقین، شــب قــدر معلوم نشــود، نهان  به هر حــال ا
بودن آن متضّمن حکمــت و مصلحتی بوده و ممکن اســت 
آن مصلحت این باشــد کــه مســلمانان تمام شــب های این 
ماه، یــا الاقل این ســه شــب را در عبــادت و پرســتش خدای 
تعالی و تاوت قرآن و آموختن معــارف، حقایق و تعالیم آن، 
بیشــتر اهتمام نمایند و سراســر مــاه را »ماه قرآن« قــرار دهند 
و در شــب های »نوزدهــم« و »بیســت و یکــم« و »بیســت و 
ســّوم«، در توبه و اســتغفار و اصاح احوال و خوانــدن قرآن و 

دعا، جّد و جهد بلیغ نمایند و تا صبح بیدار باشند.
نکته دیگری که در پنهان ماندن شــب قدر به نظر می رسد، 
گــر ایــن شــب بــا ایــن همــه قــدر و منزلــت،  ایــن اســت کــه ا
مشــّخص و شــناخته شــود، بســیاری از مــردم بــه عبــادت 
کتفــا کــرده و از فیــض توّجــه و دعــا در ســایر شــب ها  در آن ا
بــاز می مانند و بســا که ســبب غــرور یا عجــز بعضی شــود؛ در 
کــه چــون پنهــان و نامشــّخص اســت، مؤمنــان در  حالــی 
تمــام شــب هایی کــه طــرِف احتمــال اســت بــه ذکــر الهــی و 
توبــه اشــتغال می ورزنــد و از بــرکات و ثواب هــای بیشــتری 
مســتفیض شــده و به واســطه تمرین زیادتر، ملکات فاضله 

در آن ها راسخ تر می شود.

     لذت تقرب
پس، شــب قدر از فرصت هــای بســیار ارزنده و مغتنم اســت 
و ما بایــد این شــب را بــرای تفّکــر در اوضــاع اســامی و توّجه 
بیشــتر به تعالیــم قــرآن مجیــد غنیمــت بدانیــم و بــه مقدار 
ارتباط خــود با قرآن و احــکام آن، کامًا رســیدگی کنیم. باید 
از لیالی متبّرکه »احیاء«ـ  که در فضیلت آن و شــب زنده داری 
و عبــادت در آن در کتــب دعــا و حدیــث، اخبــار بســیار وارد 
شــدهـ  اســتفاده کنیــم. شــب های قدر شــب هایی اســت که 
هر شــخصی در آن به در خانه خــدا برود، به ســعادت حضور 

معنوی و لّذت تقّرب نائل می شود.
از جمله وظایف مهّم در این شــب ها، تجدید عهــد با ولّی امر 
حضرت بقیــة اهلل عّجــل اهلل تعالــی فرجــه و خوانــدن دعای 
معــروف: »َاللهــم ُکــن ِلَوِلیــَک...« می باشــد؛ زیــرا شــب قــدر 
بــه آن حضرت تعّلــق خــاص دارد و در آن شــب مائکــه بر آن 
بزرگوار نــازل می شــوند و تمّســک بــه قــرآن و عتــرت و کتاب 
مبیــن و امام مبین هــم اقتضا دارد که در شــب قــدر، مؤمنان 
بــه ثقلیــن قــرآن مجیــد و آخریــن امــاِم عدالت گســتر و بقّیــه 
ِذیَن 

َ
ْوَرْثَنــا اْلِکتــاَب اّل

َ
عترت هادیــه و مصــداق حقیقــی »ُثــّمَ أ

اْصَطَفینا ِمــْن ِعَباِدَنــا«؛ یعنی بــه حضرت حّجة بن الحســن 
العســکری روحــی و ارواح العالمیــن لــه الفــدا تمّســک نموده 
و بدانند کــه به تصریح اخبــار متواتره ثقلین، امــن و نجات از 
ضالت و گمراهــی، فقط در ســایه تمّســک به قــرآن و عترت 
حاصــل می شــود و بــرای نجــات از ایــن همــه انحرافــات و 
گــون، راهــی جــز توّســل و تمّســک بــه  ســرگردانی های گونا
هدایــت »قــرآن و عتــرت« نیســت. باید همــگان این شــب را 
غنیمــت بدانیــم؛ برای کســب معــارف دیــن، توبــه، تجدید 
عهــد، اعــاده حیثیــت، دعــا، خودســازی اخاقی و نــو کردن 
ک ســاختن  ایمــان بــه خــدا، یقیــن بــه حســاب و معــاد، پــا
نّیــات از غــل و غــش و کینــٔه بــرادران اســامی و درخواســت 
خیــر، ســعادت، هدایت و امنیــت برای همــه بنی نوع بشــر و 
ج صاحب این شــب ها  مخصوصًا دعا بــرای تعجیل در امر فر
کــه »بیمنــه  حضــرت صاحب الّزمــان علیــه الســام؛ آقایــی 
رزق الــوری و بوجــوده ثبتــت األرض و الســماء« اســت. اّمیــد 
اســت جلوه های اســامی در همه نهادها و برنامه هــا از برکت 
دعاهای خالصانه در این شــب ها بیش از پیش شــود و نقاط 
ضعف اقتصــادی، اجتماعی و مناهی و ماهــی و معاصی که 

هوّیت جامعه را تهدید می کند در این شب برطرف شود.
اینجانــب از همــه شــب زنده داران در ایــن شــب های مبارک 
قدر، خاضعانه اســتدعا دارم که همه دل هــا را متوّجه آن امام 
عزیــز و مهربــان، محبــوب دل هــای عارفــان و ذخیــره بزرگ 
ج  پیامبران نمایند و شب قدر را با یاد آن حضرت و دعا برای فر
موفور الّســرورش و اجرای عدالت واقعی در سراسر گیتی تمام 
ج آن حضــرت دعا کنید تا برای همه گشــایش  کنند؛ برای فر
ج حاصل شود. وظیفه همه مســلمانان در این شب های  و فر
ج اســت. بیاییــد پیمانی  مبــارک، دعــای همگانی بــرای فــر
محکم و اســتوار با آن حضرت داشــته باشــیم که همه زندگی 
خــود را در راه رضــا و خشــنودی ایشــان ســپری نمــوده و غم و 
غّصه هایی که آن بزرگوار برای مشــکات مســلمانان دارند را 

برطرف نماییم.     
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کتاب

پیشنهادهایی برای
آشنایی كودكان و نوجوانان
با حضرت علی )ع(

نـگارش کتـاب بـا مضامیـن دینـی بـرای کـودکان و نوجوانـان کار سـاده ای 
بهتریـن  از  تعـدادی  زیـر  متـن  در  دارد.  نیـاز  بسـیاری  ظرایـف  و  نیسـت 
کتاب هایـی کـه بـرای ایـن گـروه سـنی بـا موضـوع آشـنایی بـا زندگـی امیرالمومنین 

علـی )ع( منتشـر شـده اسـت، بـه اختصـار معرفـی شـده اند. 

     یک باغ لبخند
کتاب مجموعه ای اســت از بعضی وقایع در زندگــی پیامبر )ص( و حضــرت علی )ع( و 
فرزندانــش که به صــورت داســتان روایت شــده اند. هــر کــدام از ایــن وقایع می تواند خســتگی 
جویندگان راه فضیلت را به لذت تبدیل کند و آبی بر عطش معنوی آنهاباشد. نویسنده با زبان 
ســاده و روان خوانندگان را به مهمانی منــش و اخالق آن بــزرگان می برد و باغ لبخنــد را در قلب 

جوینده آن ها شکوفا می سازد. تصویرگری این کتاب بر عهده محمد حسین صلواتیان است. 

     ماه در چاه
این کتــاب مشــتمل بر چنــد داســتان مذهبی اســت بــه منظــور آشــنایی کــودکان و نوجوانان 
بــا شــخصیت و زندگی نامــه امیرمؤمنــان علــی )ع( کــه در آن نمونه هایــی از شــجاعت و ایثــار 
و بخشــش ایشــان را ذکر کــرده اســت. در این کتــاب تالش شــده تا به کمــک زبانی شــاعرانه، 
حــوادث بیــن دو مقطــع تاریخــی )والدت در کعبه و شــهادت در محراب مســجد( بــه بهترین 
کنون کتب بسیاری به  وجهی در پیش چشم مخاطبان نوجوان قرار گیرد. از شهرام شفیعی تا
چاپ رسیده که موفق به دریافت چندین جایزه شده اند. این کتاب نیز موفق به دریافت سه 

جایزه از جشنواره های کتاب کودک و نوجوان شده است.

     آن سه مرغابی
این کتاب داستان زندگی امام علی )ع( از زمان آغاز خالفت تا شهادت ایشان را روایت می کند. 
شــخصیت اصلی داســتان، کودکی به نام رشــید اســت که بــا مــادرش زندگی می کنــد. عنوان 
کتاب برگرفته از ســه مرغابــی معروف اســت که روز شــهادت امام علــی )ع( در خانــه بوده اند و 
هنگام رفتن ایشــان به ســمت مســجد به نحوی مانع رفتن امام می شــوند. همه کســانی که 
جلوی خانه علی )ع( خوابیده بودند با صدای گریه ای که از خانه می آمد، بیدار شــدند. رشید 
گهان دستی آتشین را دید که یکی  با چشمان ورم کرده و خواب آلود به مرغابی ها نگاه کرد. نا
از مرغابی هــا را ربود و با خــود برد. دو مرغابی دیگر به دنبال دســت آتشــین به پــرواز درآمدند. 

سعد گفت: مرغابی ها رفتند و این یعنی امام علی)ع( دیگر نیست.

     جنگجوی جوان
داســتان این کتــاب دربــاره دوران ۲۵ ســاله دوری امام علــی)ع( از سیاســت اســت. در این اثر 
زوایایی از زندگی و کار کردن امام علی )ع( برای مخاطبان نوجوان به گونه داســتانی تشــریح 
شده اســت. در این کتاب، دوازده داســتان از زندگی امام علی علیه الســالم روایت شده است. 
عناوین برخی از داســتان ها عبارت اســت از: نوری در کعبه، هدیه، یاور کوچک، چهل خنجر 
و یک بدن، انــاری از بهشــت، روز تلخ و شــب شــیرین و ماه قطعه قطعه شــده. عنــوان کتاب 
برگرفته از یکی از عناوین اســت که در آن داســتان نبــرد شــجاعانه و جوانمردانه حضرت علی 

)ع( با عمرو بن عبدود در جنگ خندق روایت شده است.

پدر

     هدیه شیرین
کتاب »هدیه شــیرین« به بیان داســتان هایی از امیرمؤمنان 
علی )ع( پرداخته است که یکی از آ نها، داستان ایمان آوردن 
حضــرت علــی )ع( بــه رســالت پیامبــر اســالم اســت. حضرت 
علی )ع( اولین کســی بــود که به رســالت ایشــان ایمــان آورد. 
یتیم نوازی های شــبانه و قضاوت هــای عادالنــه و برخورد با 
کودکان و... از موضوعاتی اســت که در کتــاب به آن پرداخته 
شــده اســت که مطالعه هر کدام از آنها می تواند بــرای ما مفید 
و سازنده باشد. این داســتان ها به صورت مصور و برای گروه 
ســنی ب تألیف شــده اســت. تصویرگری این کتــاب بر عهده 
محمدحسین صلواتیان بوده است. این کتاب دومین کتاب 

از مجموعه قصه های شیرین از ائمه معصومین )ع( است.

     امام علی )ع( برای دبستانی ها
کنون کتب بســیاری  در زمینه آشــنایی با حضرت علی )ع( تا
نگاشــته شــده اند که هر کدام گوشــه ای از زندگی سراســر نور 
آن حضرت را در بــر می گیرد. انتشــارات قدیانی مجموعه ای 
۱۴ جلــدی را روانه بــازار کرده اســت کــه در آن ۱۴ قصــه از ۱۴ 
معصــوم بــرای گروه ســنی ج روایت شــده اســت. ایــن کتاب 
کــه در آن بخشــی از  دومیــن جلــد از ایــن مجموعــه اســت 
زندگانــی حضرت علــی )ع( بــا تصویرگــری محمدرضــا دادگر 
روایت شده است. زبان کودکانه و بیان ساده در کنار تصاویر 

به ارتباط مخاطب با کتاب کمک بسیاری می کند.

     آفتاب در محراب
»آفتــاب در محــراب« عنــوان جلــد ۲ از مجموعــه »چهــارده 
خورشــید و یــک آفتــاب« اســت. ایــن چهــارده جلــد بــه زندگــی 
ائمــه معصومین)ع( و ســیره آنها می پــردازد. قالــب روایت گونه 
و همچنین قلم جــذاب نویســندگان این مجموعه بســیار گیرا 
و دلنشــین اســت. در کتاب پیــش رو صد داســتان روایت شــده 
که منابع آن نیز همگــی در پایان کتاب ذکر شــده اســت. یکی از 
ح اســت: قصاب گفــت: »این  داســتان های کتاب بــه این شــر
گوشت خوب است، بیا بخر.« گفت: »االن پول ندارم.« قصاب 
گفت: »نســیه می دهم، صبر می کنم پولش را بیاوری.« گفت: 
»به جای آنکه تو صبر کنی برای گرفتن پولت، من صبر می کنم 

برای خوردن گوشت. این طوری بهتر است.«

     یک کاسه شیر
»یــک کاســه شــیر«، توصیفــی از صحنــه شــهادت حضــرت 
علی)ع( است که در قالب داســتانی کودکانه روایت می شود. 
ایــن کتــاب در ۲۴ صفحــه برای گــروه ســنی ب و ج بــه چاپ 
رســیده اســت. تصویرگری کتاب بر عهــده محمدتقی جاللی 
اســت. پیام عدالت از محســن پرویز ۵ عنوان کتــاب در حوزه 
کودک و نوجوان و با تصویرگری محمدتقی جلیلی چاپ کرده 
اســت. وی تا کنون کتاب های بی شــماری را به رشته تحریر 
درآورده است که از آن میان می توان به کتا ب های »بوی گل 
بوی او«، »آن روز در کنار تو«، »خورشید خانه ما«، »ما کاروان 
الله ها«، »عکســی در آینــه دلم«، »کــدام آدم برفی قشــنگ تر 

است«، »آدم برفی بزرگی به اندازه دنیا« اشاره کرد.
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تقدیر از طالب خوزستانی
برای تشکیل قرارگاه مقابله با کرونا

اهلل  تحبــون  کنتــم  ان  قــل 
فاتبعونــی یحببکــم اهلل و یغفر 

لکم ذنوبکم واهلل غفور رحیم.
 )آل عمران/۳۱(

از  یکــی  اســامی،  روایــات  بــر  بنــا 
محورهــای رضایــت و غضــب الهــی در 
عصر غیبت، عبارتســت از رضایت و غضب نائبانی که به طور عام 
از جانب ائمه هدی و حضرت ولی عصر )عــج( برای هدایت مردم 
منصــوب گردیده انــد و ایــن همــان جایگاهیســت کــه معمــار کبیر 
انقاب حضرت امام خمینی )ره( از آن به والیت فقیه تعبیر کردند 

و فرمودند که والیت فقیه همان والیت رسول اهلل است. 
با ایــن مقدمه می تــوان به ضــرس قاطع گفــت که امــروزه رضایت 
ولــی فقیــه کــه امــروز متعیــن در شــخصیت الهــی حضرت آیــة اهلل 
العظمی امــام خامنه ای)مدظلــه العالی( ســت، قطعــًا دربردارنده 
کرم )ص( و رضایت ایشان مازم رضایت پروردگار  رضایت رسول ا

و بخشش خطاها و سبب جلب رحمت الهی می باشد.
مقام معظم رهبری در سخنرانی روز نیمه شعبان از موارد برجسته 
همبســتگی و همدلی اجتماعــی در مقابله با کرونا ســخن به میان 
آوردند کــه از آن جملــه تقدیر از طاب خوزســتانی، جهت تشــکیل 
قــرارگاه مقابلــه بــا کرونــا و ضدعفونی کــردن معابــر و منــازل مردم 
بود که این امر موجبات شــعف و شــادمانی و توان مضاعف طاب 
گر نبود هدایتگری و اشارات عالمانه  خوزستانی گردید. بی شــک ا
و الهی حضرتشــان بــه طاب و فضــای حوزه هــای علمیــه، قطعًا 

این قبیل فعالیت ها به منصه ظهور نمی رسید.
انقابــی  از جمــع طــاب  کمتریــن طلبــه  عنــوان  بــه  اینجانــب 
خوزســتان که توانســتند رضایت مقتــدای خویش را جلــب کنند و 
به عنــوان خدمتگــزار برخــی از آن عزیــزان در جمعیت هــال احمر 
خوزستان، بر این توفیق و نعمت الهی ســجده شکر به جا می آورم 
و ضمن سپاسگزاری و تشکر فراوان از تفقد لذت بخش و رحیمانه 
مقــام معظــم رهبــری، آمادگــی طــاب خوزســتانی و کانون هــای 
طــاب را بــرای ادامــه مقابله بــا ایــن چالــش بین المللــی و هرگونه 
تهدیــدی نســبت بــه اســام و مســلمین و بشــریت را تحــت فرمان 

ایشان اعام می دارم. و آخر دعوانا ان الحمدهلل رب العالمین.     

از زمانی که جمعیت هال احمر ایران وظیفه امداد و نجات 
گرفــت، پایگاه هــای متعــددی  بین شــهری را بــه عهــده 
راه اندازی کرد و فعالیت های زیادی انجام داد، به طوری که در این 
سال ها ۴۷۹ پایگاه امداد و نجات بین شهری در سراسر ایران ایجاد 
شــد. همچنیــن ۶۰ پایــگاه کوهســتان و ۲۰ پایــگاه ســاحلی کــه در 
مجموع تعــداد پایگاه های ذکر شــده بــه ۵۵۹ پایگاه می رســد. این 
تعداد رقم قابل توجهی است، اما با رشد روزافزون جمعیت و توسعه 
کشــور، طبیعتــًا در ســال های آینــده بــه  شــبکه راه هــا در سراســر 

پایگاه های بیشتری نیاز است.
جمعیــت بیشــتر، می تواند ســوانح جــاده ای بیشــتری هم داشــته 
باشد. برای همین به ســنجش دقیق تری برای ایجاد پایگاه های 
امداد و نجــات جاده ای نیــاز اســت. اقدامی که بــه همت جمعیت 
هال احمــر ایران صــورت گرفــت و آمایــش ســرزمینی انجام شــد و 
براساس آن نیاز ایران به پایگاه های امداد و نجات مشخص شد.  

این برآورد نشان می دهد که در ۱۰ ســال آینده به ۱۲۰۰ پایگاه امداد 
و نجــات در سراســر ایــران نیــاز اســت. چیــزی که عــاوه بــر بودجه 
برای تأمین زیرساخت های آن، همت بلند مســئوالن و البته یاری 

نیروهای داوطلب و امدادگران را می طلبد.     

تجلیل نماینده مقام معظم 
رهبری در آذربایجان شرقی
از فعالیت های هالل احمر

تشکر از تالش داوطلبان
مصداق جهاد

کانون های طالب  آمادگی 
برای تدوام خدمت

ایجاد 470 پایگاه امداد و 
کنون نجات بین شهری تا

اهدای هزار ماسک پارچه ای
به طلبه های خراسان رضوی

بازدید مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در 
جمعیت هالل احمر استان خوزستان

از کارگاه دوخت ماسک 

تقدیر نماینده مردم بوشهر
در مجلس خبرگان رهبری

مسؤل دفتر نمایندگی ولی فقیه در جمعیت
هالل احمر استان هرمزگان از پایگاه های جاده ای 

غربالگری و تب سنجی بازدید کرد

نماینده مقام معظم رهبری در استان و امام جمعه تبریز از 
تاش هــای نیروهــای جمعیــت هــال احمــر در مقابلــه بــا 
شــیوع کرونا ویــروس تقدیر کــرد. به گــزارش پایــگاه اطاع رســانی 
حــوزه نماینئگی ولی فقیــه در هال احمــر به نقــل از روابط عمومی 
هال احمر اســتان آذربایجان شــرقی، حجت االســام والمسلمین 
محمدعلی آل هاشــم در برنامه پیام جمعه در شبکه سهند استان، 
از تاش هــای امدادگــران و نجاتگــران جمعیت هال احمر اســتان 
آذربایجان شرقی که در مبادی ورودی و خروجی شهرها به منظور 
غربالگــری و تــب ســنجی سرنشــینان خودروهــا تــاش می کننــد 

تجلیل و قدردانی کرد.     

تعداد یــک هزار ماســک پارچه ای توســط دفتــر نمایندگی 
ولی فقیه در هال احمر استان، تقدیم مرکز خدمات حوزه 
علمیه شد. در راستای تفاهم نامه منعقد شــده میان دو نهاد، این 
ماســک های بهداشــتی که از تولیــدات خیریــن و داوطلبان هال 
احمــر تایبــاد بــود بــه نماینــده مرکــز خدمــات حــوزه علمیــه بــرای 
اســتفاده طاب اهدا شــد. کانون طاب هــال احمر در تعــدادی از 
حوزه های علمیه فعال بوده و زیر نظر ســازمان جوانان هال احمر 
دوره هــای مختلف آموزش امــدادی و فرهنگی در مــدارس علمیه 

دایر می کند.     

مســئول دفترنمایندگــی ولی فقیــه در جمعیــت هال احمر 
اســتان خوزســتان با حضور در حرم مطهر حضرت علی ابن 

مهزیار اهوازی  از کارگاه دوخت ماسک و گان بازدید کرد.
حجــت االســام انصــاری در ایــن بازدیــد ضمــن تقدیــر از عوامــل 
جمعیت هــال احمر اهواز و همــه نیروهایی که در ایــن زمینه تمام 
تاش خــود را بــرای مقابله با ویــروس کرونــا انجــام می دهند، این 

کوشش ها را مصداق جهاد در راه خدا دانست.
مســئول دفترنمایندگــی ولی فقیــه در جمعیــت هال احمر اســتان 
خوزســتان در ادامه افــزود: از تمام مردم خواهشــمندیم تــا در خانه 
بمانند و بهداشــت فــردی را رعایت کنند تــا هرچه ســریعتر زنجیره 
بیولوژیکی انتقال این ویروس قطع شده و جامعه به حالت طبیعی 

خود بازگردد.     

نماینده مردم استان بوشــهر در مجلس خبرگان رهبری در 
تماس تلفنــی با دکتــر حاجیانی مدیر عامــل جمعیت هال 
احمر استان بوشهر مراتب تشکر و تقدیر خود را از تاش ها و زحمات 
شــبانه روزی مجموعه مدیریت، پرســنل، داوطلبان، امدادگران و 
همچنین دفتــر نمایندگی ولی فقیــه در جمعیت هال احمر اســتان 

بیان نموده و برای همگان آرزوی سامتی و موفقیت کرد.     

مسؤل دفتر نمایندگی ولی فقیه 
در هال احمر استان هرمزگان و 
رییس شعبه بندر خمیر این جمعیت، از 
دوپایــگاه جــاده ای منبــع آب و دشــت 
جیحــون و دو پایــگاه غربالگــری و تــب 
سنجی واقع در پاسگاه دشت جیحون و 
ســه راهی شــهرک علوی بازدید کرد. به گزارش پایگاه اطاع رســانی 
حوزه نمایندگی ولی فقیه در هال احمر، حجت االسام و المسلمین 
شــهابی در ایــن بازدیــد ضمــن تبریــک ســال نــو و اعیــاد شــعبانیه از 
تاش هــای دلســوزانه نجاتگــران و همــکاری داوطلبــان و جوانــان 

فعال در پایگاه های هال احمر تقدیر وتشکر کرد.
بازیــد از منــازل تخریب  شــده در یکــی از روســتاهای بندر خمیــر در اثر 
بارندگی های اخیر از دیگر برنامه های مسؤل دفتر نمایندگی ولی فقیه 

در جمعیت هال احمر هرمزگان در سفر به بندر خمیر بود.     

توسط داوطلبان هالل احمر تایباد تولید و اهدا شد
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کلمه نخست

روز هالل احمر 
کرامت انسان است روز بزرگداشت 

ک و اراده های معطوف به زدودن رنج از  جان و  کــه با دل های  پــا روز هالل احمــر را بــه همــه افــرادی 
چهره رنجدیدگان عالم به خدمت مشغول اند تبریک می گویم. 

گزارش عملکرد اداری و  سازمانی نیست . روز  روز هالل احمر روز یک نهاد و سازمان نیست. روز ارایه 
بزرگداشــت مقام کرامت انســان اســت. کرامت صفتی اســت که خالق متعال به انســان عطا فرموده و 
غ از رنگ و  نژاد و عقیده و دانش و ثروت از  هیچ کس نمی تواند آن را از او بازستاند. همه انسان ها فار
کسانی است  کرامت بشر است. روز احترام به  کرامت برخوردارند. روز هالل احمر روز احترام به  وصف 
کاستن از رنج های انسان ایستاده اند.  امسال روز هالل با ماه مبارک رمضان هم زمانی دارد.  که برای 
که  کرامت انسانی است . ماه مبارک رمضان نیز ماهی است  جان مایه همه فعالیت های هالل احمر  

کرامت خود قرار داده است .)1( در آن خداوند انسان ها را اهل 
امســال هجوم ویروســی ناشــناخته آرامش و آســایش زمین را برهم زده اســت. میلیون ها نفر را مبتال 
کــرده و  زندگــی همــه اهــل زمیــن را  دســتخوش تغییــرات جــدی کــرده اســت. امروز رنج مشــترک بشــر 
گمان می کرد مرزهای دانش  که  گلوی زندگی را فشرده و نفس انسانی را  که  بیماری ناشناخته ایست 
گردیده به شــماره انداخته اســت.  بشــر  گاه  گردیده و به اســرار عالم آ را درنوردیده و  بر هســتی مســلط 
دریافته در برابر پیش آمدهای ناآزموده ضعیف و  بی دفاع است. آنچه بیش از همه چیز در این بحران 
کرده بوده  خ نمود دریافتن این حقیقت بود که بشر بیش از حد بر ثروت و  دانش تجربی تکیه  گیر ر فرا
که برای دســت یافتن به زندگی بهتر  اســت. نگاه بشــر آینده به دنیا متفاوت خواهد بود. بشــر دریافته 
باید عدالت در برخورداری از امکانات بهتر برای همه فراهم شود. در بحران های بزرگ  جوامع بدون 
پشتوانه معنویت شکننده تر هستند. روزگار کنونی دوره عبرت های بی نظیر  برای انسان معاصر است. 
که از شش جهت هجوم می آورد اهل هالل درخشیده اند. خادمان  در میانه میدان مقابله با ویروسی 
بی منــت مــردم در  مجاهــدت خــود پرفــروغ بودنــد. هالل احمر همه توان خود را در این راه بســیج کرد 
و انصافــا همــه مرتبطیــن هــالل بی واهمــه از خطر و  بی پروای از ابتال در صف مقدم مقابله با ویروس و 

خدمت به مبتالیان پیشتاز بودند. تالششان ماجور و عنداهلل عمل خیرشان محفوظ است.
ماه مبارک رمضان امســال صحنه تجلی همدلی مومنانه مردم خیرخواه ایران اســت. دلبســتگی به 
یکدیگر و غم دیگری را غم خود دانســتن بزرگترین جلوه انســجام اجتماعی اســت. تاریک اندیشــان 
دنیا فشــار اقتصادی را ابزار شــکاف اجتماعی و مســیر فروپاشــی جامعه همدل ایرانی پنداشته بودند. 
کریم ترین مردم باتقواترین آنان اند. صحنه های ایثار و   دست گیری در این ماه در سراسر  در حالی که 

کوچک در آینه قلب های مومنان تکثیر و بی نهایت شد.  گردید. سفره های  کشور نمایان 
درود بر همت بلند مردم ایران . هالل احمر در این عمل خیر نیز مشارکت موثری داشته و  واسطه خیر 
در رساندن کمک های مردمی به نیازمندان است. امید که این خیرخواهی ملی مستدام باشد و سایه 

گردد. کوتاه  فقر ویرانگر از این دیار 
حوادث اخیر نشان داد آمادگی برای مواجهه با انواع بحران ها ضروری است. مسئوالن و برنامه ریزان 
هالل احمــر اهتمــام خــود را مصــروف افزایــش آمادگی نماینــد. در این راه مراقبت از ســرمایه بی   بدیل 

همکاران خدوم هالل احمر و اعضا و داوطلبان ایثارگر اولویت دارد. 
انشــااهلل بــه برکــت ادعیــه خالصانــه مــردم مومن در این ماه شــریف و در شــب های قدر همــه مردم از 

نعمت عافیت برخوردار باشند.

ْهِل َکَراَمِة اهلِل 
َ
)1( هو  شهر دِعیُتْم ِفیِه ِإَلی ِضَیاَفِة اهلِل َو ُجِعْلُتْم ِفیِه ِمْن أ

فرازی از خطبه پیامبر مکرم )ص(. در آستانه ماه مبارک رمضان و در توصیف این ماه

عبدالحسین معزی 
مدیر مسئول



بخـش اول »مهـر و مـاه« را بـا توجـه بـه شـیوع بیمـاری کرونا که به مسـأله 
نخسـت جهـان تبدیل شـده، بـه این موضوع اختصـاص داده ایم. در این 
بخـش ضمـن بیـان راهبردهـای رهبـر معظـم انقـاب در مواجهـه بـا ایـن 
بحـران، از منظـر دینـی و اخاقـی نیـز تأثیـرات ایـن همه گیـری را بررسـی 
کرده ایـم. همچنیـن چنـد مقالـه و یادداشـت دربـاره مفهـوم »مواسـات« در 
کیـدات حضـرت آیـت اهلل  گـردآوری شـده اسـت. مواسـات از تأ ایـن بخـش 
خامنـه ای خطـاب بـه مـردم برای همدلی در ماه مبـارک رمضان در جهت 

کرونا اسـت. کاهـش تبعـات 
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این حادثه رایج کشــور کــه حادثــه کرونا اســت؛ این یک ابتــالی عمومی اســت، یک 
آزمون اســت؛ آزمون برای دنیا اســت؛ هم برای دولت ها، هم برای مّلت ها؛ دولت ها 
هم در این حادثــه امتحان می شــوند، مّلت هــا هم در ایــن حادثــه امتحان می شــوند؛ آزمون 
عجیبــی اســت. البّتــه در مــورد آمارهــا و اقدام هــای بســیار خوبــی کــه انجــام گرفتــه اســت و 
توصیه هایی که مســئولین می کننــد، حرف زیاد زده شــده و به قــدر کافی مطالبــی را گفته اند؛ 
صدا و سیما هم انصافًا در این زمینه بسیار خوب عمل کرده و خوب کار کرده است؛ من در این 

زمینه ها عرضی ندارم، لکن چند نکته را می خواهم عرض بکنم.
 یک نکته این اســت کــه مّلــت ایــران در این آزمــون، خوش درخشــید؛ مّلــت ایــران در آزمون 
کرونا، در ایــن بیمــاری عمومی کــه در واقــع باید گفت ایــن وبای مــدرن، خوب درخشــیدند. 
اّواًل اوج ایــن افتخــار مّلــی متعّلق اســت به مجموعــه درمانی کشــور که مــن بارها گفتــه ام، باز 
کاری اینها را؛ چه پزشــکان، چه پرســتاران،  هم باید تکــرار کنم عظمــت کار اینها و ارزش فــدا
چه متخّصصین علوم آزمایشــگاهی، چه رادیولــوژی، چه ِبهَورزاِن خانه های بهداشــت، چه 
بخش های خدمات، چــه بخش های تحقیقات، چه مدیرّیتهایی در خــوِد وزارتخانه و حول 
و حوش وزارت بهداشــت که در این زمینه فّعالند؛ اوج این افتخار، متعّلق به اینها است؛ اینها 
جان خودشــان را و ســالمت خودشــان را در خدمت مردم قرار داده انــد؛ این خیلــی بااهّمّیت و 
باعظمت اســت. رنج دوری از خانواده را تحّمل کردند؛ حّتی در نــوروز و تعطیالت نوروزی هم 
خیلی از اینها به خانواده هایشان سر نزدند؛ دچار بی خوابی، دچار مشکالِت فشارهای عصبِی 
ناشــی از برخورد با بیمار بدحال ]شــدند و[ همه اینها را به جان خریدند و ایــن ]به عنوان[ یک 
خاطره خوشــی از دســتگاه و مجموعه های درمانی کشــور در ذهن این مّلت خواهد ماند؛ این 
یک خاطره خوشی اســت و در این دوره، جامعه پزشــکی و پرســتاری و جامعه درمانی کشور از 

خودش یادگار خوبی و خاطره خوبی را به جا گذاشت.

     صحنه های شگفت انگیز انسانی
در کنار اینها، داوطلبان، آن کســانی که جزو مجموعه هــای درمانی هم نبودنــد، اّما داوطلبانه 
آمدند وارد این میدان شدند؛ طاّلب جهادی، دانشجویان جهادی، هزاران بسیجی ُپرتالش در 
بخش های مختلف کشور، و آحاد مردم، خدمات باارزشی را که واقعًا از توصیف باالتر است ارائه 

کردند که انسان را حقیقتًا خرسند می کند از سویی و ممنون و متشّکر می کند از سوی دیگری.
در کنــار اینها نیروهای مســّلح که انصافــًا نیروهای مســّلح از همه توان ســازندگی خــود و ابتکار 
خود اســتفاده کردند؛ حّتی در زمینه علمی، حّتی در زمینه مســائل کشــفّیات و ســاخت و ســاز و 
تولیــد امکانــات بهداشــتی و درمانــیـ ـــ از بیمارســتان ها تــا نقاهتگاه هــا تا بقّیــه وســایلی که در 
اختیــار نیروهای مســّلح بودـ ـــ بهترین بخش هــای خــود را در خدمت ایــن کار گذاشــتند؛ توان 
سازندگی شان، توان ابتکارشان را در عرصه علم و عمل ]گذاشتند[. بعد ظرفّیت های جدیدی 
کشف شد، پیدا شد؛ معلوم شد ظرفّیت های بسیار زیادی در داخل نیروهای مسّلح و همچنین 

بیــرون نیروهــای مســّلح وجــود دارد که ایــن ظرفّیت هــا را ما 
نمی شــناختیم. ایــن جوان هایــی کــه می آینــد در تلویزیــون 
توضیــح می دهنــد کارهایی را کــه کرده انــد، چیزهایــی را که 
ساخته اند، اینها را غالبًا ما نمی شــناختیم؛ این ظرفیّت های 

کشف شده جدید است.
و مــردم؛ انصافــًا مشــارکت های مردمــی هم، مشــارکت های 
بسیار زیبا و صحنههای جالب و شــگفت انگیزی را به وجود 
آورده کــه در همــه جا هســت؛ مــن چنــد مــورد را به خصوص 
اســم می آورم. این به معنای این نیســت که ایــن چند مورد 
اختصــاص دارنــد؛ نــه، حــاال اینهــا بــه بنــده گــزارش شــده، 
ح »هر محّله  اینها را من عــرض می کنم: مثاًل در ســبزوار، طــر
یــک قربانی« شــروع شــده؛ اهــل محل جمــع می شــوند یک 
گوســفند قربانی می کنند، به نیازمنداِن همان محل گوشت 
می دهند؛ ایــن خیلی چیــز الزم و مهــم و کار جالبی اســت که 
اینها انجام می دهند برای ِاطعام نیازمنــدان. یا در یزد، مادر 
شــهیدی با همکارِی جمعی از بانوان که همــراه کرده با خود 
عّده ای از بانــوان را، خانه های خودشــان را تبدیــل کرده اند 

گسترده مواسات رزمایش 
و همدلی به وجود آید

رهبر معظم انقالب با اشاره به اینکه
ماه رمضان ماه انفاق است، تأکید فرمودند:

رهبر معظم انقالب در خجسته میالد حضرت بقیةاهلل االعظم)عج( در سخنان 
زنـده تلویزیونـی خطـاب بـه ملـت ایـران، نکاتـی را دربـاره معنـای حقیقـی و 
سـازنده انتظار فرج بیان و پس از آن در بخش دوم سخنانشـان به مسـأله روز کشـور 

یعنـی کرونـا اشـاره فرمودنـد. این بخش از فرمایشـات ایشـان را مرور می کنیـم.   
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به خّیاط خانه که در این خّیاط خانه ها ماسک تولید می کنند 
و مّجانــی در اختیار مــردم می گذارند. یا در نهاونــد، گروهی از 
بانوان که در زمان دفاع مقّدس نان می پختند و برای جبهه 
می فرســتادند، فّعــال شــده اند بــرای مهــار بیمــاری و کمــک 
می کننــد. در خوزســتان، طــاّلب قــرارگاه تشــکیل دادهانــد و 
حّتــی داخــل خانههــای مــردم را هــم ضّدعفونــی می کننــد. 
ک -صاحبان  در شــیراز، معتمدیــن محّلــی با صاحبــان امــال
خانههــا و مغازههــا- صحبــت می کننــد کــه اجــاره نگیرند یا 
تخفیــف بدهند یــا مهلــت بدهند و کمک بشــود به کاســب. 
در تبریــز، رئیــس حــوزه علمّیه خودش وارد شــده و به شــکل 

میدانی مشغول فّعالّیت است. 
در یکی از شــهرها، نامزد حزب اللهی ای که در انتخابات رأی 
نیاورده، ستاد خودش را تعطیل نکرده و نگه داشته و فّعاالن 
را در خدمــِت حرکِت جهــادی و مبــارزه با کرونا ســازمان دهی 
کرده. اینهــا البّته گزارش های محدودی اســت که بنده حاال 
علی العجاله در اختیار داشتم؛ ولیکن صدها مورد شبیه این، 
بلکه هزارها مورد شــبیه این در سرتاســر کشــور به شکل های 
گون وجود دارد که من به بعضــی از اینها هم در صحبت  گونا
قبلی اشــاره کــرده ام. ایــن مهم اســت که توّجــه کنیــم اینها 
نشــانه عمــق فرهنــگ اســالمی و رســوخ فرهنگ اســالمی در 

مردم ما است، در دل مردم ما است. 
بر خــالف خواســته و اّدعــای کســانی کــه بخصــوص در این 
یکی دو دهه اخیر متأّســفانه تالش کردند که فرهنگ ایرانی 
تحقیر  کننــد، فرهنگ اســالمیـ  ایرانی را تحقیــر کنند، برای 
اینکه مــردم را متوّجــه فرهنگ غربی و ســبک زندگــی غربی 
بکنند، خوشــبختانه ایــن احســاس تفّکر اســالمی و فرهنگ 
اسالمی و زنجیره ارزش های اسالمی در مردم بسیار احساس 

قوی و راسخی است.

     تربیت غربی
متقابــاًل، فرهنــگ و تمــّدن غربــی هــم محصــول خــودش را 
نشان داد؛ آنچه در کشــورهای غربی، در اروپا و آمریکا اّتفاق 
افتاد -که بعضــی از آنهــا را تلویزیون ما گفت، لکــن بعضی از 

آنها هم در تلویزیون گفته نمی شــود و اّطالعاتی اســت که به 
ما می رسد و ما می دانیم- محصول تربیت خود را نشان داد. 
یک دولتی ماســِک متعّلق به یــک دولت دیگر را، دســتکِش 
متعّلــق به یک دولــت دیگر را ســِر راه مصادره کنــد و به طرف 
خودش ببرد که ایــن در مورد چنــد دولت در اروپــا و در آمریکا 
اّتفــاق افتــاد. یــا مــردم هــر روز در ظــرف مــّدت کوتاهــی، در 
ظرف یک ســاعت یا دو ســاعت فروشــگاه ها را تخلیــه کنند، 
کــه برونــد یخچال هــا و  حــرص بزننــد بــرای خریــد بیشــتر 
فریزرهــای خانه خودشــان را ُپر کننــد و دّکان ها خالی بشــود 
که قفســه های خالــی را در تلویزیون های دنیا نشــان دادند، 
و تلویزیــون مــا هــم از آنهــا نقــل کــرد؛ یــا کســانی بــرای چند 
دســتمال توالت بــه جان هــم بیفتند، یا کســانی بــرای خرید 
اســلحه صف بکشــند، نشــان داد که مردم صف کشیدهاند 
بروند اســلحه بخرند، چــون احســاس خطر می کننــد در این 
اّیام که باید اســلحه داشــته باشــند؛ یا برای بیمارهــا اولوّیت 
قائــل بشــوند، بیمــار پیــر را معالجــه نکننــد؛ می گویــد لزومی 
نــدارد ما زحمــت بکشــیم و بــا ایــن محدودّیــت، بیمــار پیر و 
از کارافتاده و دچار مشــکالت اساســی را معالجــه کنیم؛ اینها 
حوادثی است که در آنجا اّتفاق افتاده. بعضیها از ترس کرونا 
خودکشــی کردهاند، از ترس مرگ خودکشــی کردهاند؛ اینها 
رفتارهایی اســت کــه برخــی از مّلت هــای غربی از خودشــان 
نشــان دادهاند. ایــن البّته نتیجــه منطقی و طبیعی فلســفه 
کم بر تمّدن غربی است؛ ]یعنی[ فلسفه فردگرایی، فلسفه  حا
گر اعتقادی هم  ماّدیگری، فلسفه های غالبًا بی خدایی که ا
به خدا هســت، آن اعتقاد توحیدی صحیِح عمیِق معرفت زا 

نیست. این هم یک مسئله است.
مــن اینجا ایــن را هــم عــرض بکنم کــه یکــی از ســناتورهای 
غربی در همین چند روز گفته بود که غرِب وحشی زنده شده؛ 
این حــرف آنهــا اســت. وقتی کــه مــا می گوییم در غــرب یک 
روح وحشــی گری وجود دارد که با ظاهر آراســته و ادکلن زده و 
کراوات بسته اش منافاتی ندارد، بعضی ها تعّجب می کنند و 
انکار می کنند؛ این را حاال خودشــان می گویند کــه این، نماد 

زنده شدن غرِب وحشی است.

یکی از 
بی  سناتورهای غر

در همین چند 
که  گفته بود  وز  ر

غرِب وحشی زنده 
شده؛ این حرف 

آنها است. وقتی 
که ما می گوییم 

وح  در غرب یک ر
وحشی گری وجود 

که با ظاهر  دارد 
آراسته و ادکلن زده 
کراوات بسته اش  و 

منافاتی ندارد، 
بعضی ها تعّجب 

می کنند و انکار 
می کنند؛ این را 

حاال خودشان 
که این،  می گویند 

نماد زنده شدن 
غرِب وحشی 

است
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     نظم عمومی
یــک ُبعد دیگــری که در مــورد ایــن حادثــه وجــود دارد، رفتار 
عمومــی مّلــت عزیــز مــا اســت در بــه کار بســتن توصیه ها که 
انسان واقعًا مشــاهده می کند مردم آنچه را ســتاد مّلی مبارزه 
]با کرونا[ به صورت قاطــع بیان می کند عمــل می کنند. بله، 
ممکن اســت یک وقتی یک چیــزی را به صورت مــرّدد بیان 
کنند، مردم به این نتیجه نرســند که باید ایــن کار را کرد، اّما 
آنجایی که به صورت قاطع مطلبی گفته می شود و احساس 
می کنند کــه ایــن کار بایــد انجــام بگیرد، مــردم بــا مصّوبات 
مســئولین همراهــی می کنند؛ یــک نمونهــاش روز ســیزدهم 
فروردیِن امسال بود؛ انسان باور نمی کرد که مردم سیزدهِبدر 
را تعطیل کننــد اّما تعطیل کردنــد؛ مردم ســیزدهِبدر نرفتند. 
این نشــان دهنده آن اســت که مردم به معنــای واقعی کلمه 
یک نظم عمومی را در مواجهه با ایــن حادثه پذیرفتهاند که 
البّتــه باید ادامه پیــدا کند؛ ایــن نظم عمومی بایســتی وجود 
داشــته باشــد، باید تصمیمهای ســتاد مّلــی ]مبارزه بــا کرونا[ 
-که در این زمینه، مســئول درجه اّول اســت- جــّدی گرفته 

بشود و بر طبق آنها  عمل بشود.
یک ُبعد دیگــر در این قضیه این اســت کــه البّته امــروز کرونا 
بــرای بشــرّیت یــک مشــکل بــزرگ و یــک ابتــالی بــزرگ و 
کــی اســت کــه بــه آنهــا رو آورده، لکــن این مشــکل در  خطرنا
مقایسه با بســیاری از مشکالت، مشــکل کوچکی به حساب 
می آید؛ مــا مشــکالت فراوانــی را در دنیــا و در کشــور خودمان 
مشــاهده کرده ایم و داشــته ایم که از این حادثــه کمتر نبود، 
بلکه بیشــتر بود؛ از جملــه، ]اینکه[ درســت در 32 ســال قبل 
از ایــن، در همیــن اّیامــی کــه کرونــا بــه منطقــه مــا وارد شــد، 
هواپیماهــای صّدام مــواّد شــیمیایی را در یــک بخش هایی 
ریختنــد و هــزاران نفــر از مردِم مــا و مــردِم خودشــان را  بــا گاز 
خــردل و ماننــد اینها کشــتند؛ ایــن اّتفــاق افتــاد. البّتــه همه 
قدرت های دنیــا هــم آن روز از صــّدام حمایــت می کردند، به 
او کمــک می کردنــد؛ بعضــی از همیــن کشــورهای متمــّدن و 
مترّقی -]البّته[ در اّدعا- مواّد شــیمیایی را به او دادند، سالح 
شــیمیایی را در اختیار او گذاشــتند و تا امروز هم َاحدی از آنها 
حســاب پس نداده، جواب نداده که چرا ایــن جنایت را اینها 
انجام دادند. و آن جنایت کار، ]یعنی[ صــّدام، با مردِم ما این 
جور عمل کــرد، با مــردِم خــودش در حلبچه هــم همین جور 
عمل کرد؛ به خاطر اینکه احساس کرده بود که ممکن است 
مردم حلبچه با رزمندگان جمهوری اسالمی همکاری داشته 
باشند، آنجا هم ]مواّد شیمیایی[ ریخت و مردم را در کوچه و 

خیابان به کام مرگ کشاند؛ اینها هست.

     از دشمن غفلت نکنید
در جنگ های بزرگ دنیــا، در دو جنگ جهانی میلیون ها نفر 
کشــته شــدند؛ حاال در قضّیــه کرونا گفته می شــود کــه مثاًل تا 
حاال یک میلیون و خرده ای در ســطح دنیا مبتال شــده اند. در 
جنــگ اّول و دّوم ]جهانــی[ که با فاصله حدود بیســت ســال 
در اروپا اّتفاق افتــاد، چندین میلیون ]نفــر[ -حاال االن دقیق 
یادم نیســت، اّما می دانــم بیــش از ده میلیــون جمعّیت- به 
قتل رســیدند؛ در جنگ ویتنام کــه آمریکا به آنجــا حمله کرد 

گون دیگــر. در همین اواخر  همین جور؛ و در جنگ های گونا
به وسیله عوامل آمریکا، در حمله به عراق عّده زیادی کشته 
شــدند، بــه شــهادت رســیدند؛ و امثــال اینهــا فــراوان اّتفــاق 
افتاده. پــس ما وقتی که راجــع به این قضّیه فکــر می کنیم از 
بقّیه حوادث مهّمی که در دنیا همواره وجود داشته نبایستی 
غفلــت بکنیم و بدانیــم که همین حــاال هم میلیونها انســان 
زیــر فشــار ظلــم و ســتم دشــمن و دشــمنی های دشــمنان و 
قدرتمندان رنــج می برند؛ مــردم در یمن، مردم در فلســطین 
و در بســیاری از نقــاط دیگــر جهــان زیــر فشــار هســتند. پــس 
مســئله کرونا مــا را از توطئه دشــمن ها غافل نکنــد، از توطئه 
اســتکبار غافل نکنــد؛ ]چون[ دشــمنی اســتکبار هــم با اصل 
نظام جمهــوری اســالمی اســت. اینکه کســی خیــال کند که 
ما دشــمنی نکنیم تا با ما دشــمنی نکنند، این نیســت؛ اصل 
نظام جمهوری اســالمی، اصل مردم ســاالری اســالمی از نظر 
آنهــا قابــل قبول نیســت، قابــل فهــم نیســت و قابــل تحّمل 

نیست. این هم یک نکته.
ما عرض می کنیم که مسئوالن در ستاد مّلی ]مبارزه با کرونا[ 
بــه طــور جــّدی مشــغول کارنــد و گزارش هایــش بــه مــا داده 
می شــود و اّطــالع پیــدا می کنیــم. و بــرای برخی از قشــرهای 
ضعیــف هــم فکرهایــی کرده انــد کــه مــن توصیــه می کنــم، 
کیــد می کنم کــه ایــن برنامه هایی را کــه مســئولین دولتی  تأ
بــرای برخــی از قشــرهای ضعیــف در نظــر گرفته انــد، هر چه 
ســریع تر، هر چــه بیشــتر، هر چــه بهتــر ان شــاءاهلل به اجــرا در 
بیاورند؛ لکــن در کنار این، مــردم هم وظیفه دارنــد. عّده ای 
هستند که در این شرایط و در این اوضاع حقیقتًا زندگی شان 
به ســختی قابل گــذران اســت و نمی تواننــد زندگــی معمولِی 
عادِی خودشــان را اداره کنند؛ مردمی که دستشان باز است 
و توانایــی دارنــد بایســتی در ایــن زمینــه فّعالّیــت وســیعی را 
ه« می خوانیم:  ُبّوَ شروع کنند. در صلوات شــریف »َشــَجَرُة الّنُ
ــعَت َعَلّیَ  رَت َعَلیــِه ِمن ِرزِقَک ِبَما َوّسَ َو ارُزقنی ُمواســاَة َمن َقّتَ
ــک؛ یعنی ایــن یکی از  ِمــن َفضِلــَک ... َو َاحَییَتنــی َتحَت ِظِلّ
کارهای الزمی است که بایســتی انجام بگیرد؛ بخصوص که 

ماه رمضان در پیش است. 

     رزمایش همدلی
مــاه رمضــان، مــاه انفاق اســت، مــاه ایثــار اســت، مــاه کمک 
بــه مســتمندان اســت؛ چــه خــوب اســت کــه یــک رزمایــش 
گسترده ای در کشــور به وجود بیاید برای مواسات و همدلی و 
گــر اّتفاق بیفتد،  کمک مؤمنانه بــه نیازمندان و فقــرا که این ا
خاطره خوشی را از امسال، در ذهنها خواهد گذاشت. ما برای 
اینکه ارادتمان به امام زمان ثابت بشــود، بایستی صحنه ها 
و جلوه هایــی از جامعه مهــدوی را خودمان به وجــود بیاوریم 
که عرض کردیم، جامعه مهدوی، جامعه قسط و عدل است 
و جامعه عّزت اســت، جامعــه علم اســت، جامعه مواســات و 
برادری اســت؛ اینها را بایســتی مــا در زندگی خودمــان تحّقق 

ببخشیم، به قدر امکان خودمان؛ این ما را نزدیک می کند.
نکتــه آخــری کــه عــرض می کنــم، ایــن اســت کــه در غیــاب 
ع و خشــوع در  جلســات عمومی ماه رمضــان  از عبــادت و تضّر

تنهایی غفلت نشود.    

ماه رمضان، ماه 
انفاق است، 

ماه ایثار است، 
کمک به  ماه 

مستمندان است؛ 
چه خوب است 

زمایش  که یک ر
گسترده ای 

کشور به  در 
وجود بیاید 

برای مواسات 
و همدلی و 

کمک مؤمنانه 
به نیازمندان و 

گر  که این ا فقرا 
اّتفاق بیفتد، 

خاطره خوشی را از 
امسال، در ذهن ها 

گذاشت خواهد 
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مواســات به معنی شــریک کــردن دیگــران در مال خود اســت؛ یعنــی از آنچــه نصیب 
انســان شــده به دیگرانی که از رزق کمتری برخوردار شــده اند، داده شــود تا بین افراد 
جامعه برابری و برادری برقرار باشــد؛ هر چند مواسات مفهوم وســیعی دارد که تنها محدود به 
بخشش های مادی نیســت؛ از این رو بود که رهبر معظم انقالب با اشــاره به فرازی از صلوات 
شــعبانیه و در شــرایط ویژه امروز جهان کــه ایران عزیزمــان نیز مبتال بــه ویروس کرونا شــده و 

بسیاری از مردم در تأمین معیشت خود مانده اند، مورد توجه قرار گرفت.
ح آن در کتاب شــریف کافــی آمده اســت، مواســات را جزو  امــام صــادق )ع( در حدیثــی که شــر
عالمات مؤمن دانســته اند. همچنین امــام باقر )ع( مواســات را یکی از بهتریــن اعمال معرفی 
کرده اند و فرموده اند: سرور اعمال ســه چیز اســت؛ یکی انصاف دادن به مردم است؛ و امام در 
ادامه انصــاف دادن به مــردم را این گونه معنا کرده اند کــه هر چه تو را خوشــحال کند همان را 
برای مردم بخواهی و به دنبال خوشــحال کردن مردم باشی؛ مواســات با برادر دینی در مال و 
یاد خدا در هر حالی. امام سجاد )ع( نیز دراین باره در دعای بیست و چهارم صحیفه سجادیه 
ح شــده از ســوی حضرت  می فرماینــد مؤمن هفت حــق بر مؤمــن دارد کــه یکی از حقــوق مطر
مواسات و برابری با برادر ایمانی در مال اســت؛ این هفت حق عبارتند از تعظیم در بزرگداشت 
مؤمن هنگام دیدن او، دوســت داشــتن مؤمن در دل و مواســات و برابری در مال خود، غیبت 
برادر دینی خود را نکند، ســخن گفتن پشــت ســر برادر خود را حرام بداند، هنــگام بیماری از او 
عیادت کند، درتشــییع جنازه برادر دینی خود شــرکت کند و وقتی که برادر دینی او از دنیا رفت 

جز نیکی درباره او سخن نگوید.
فرهنگ مواسات در دین اسالم نشــان دهنده این است که در دین اسالم نوع ارتباط انسان ها 
با یکدیگر و افزایش همدلــی واخوت ایمانی با دیگران جزو شــروط و الزام های ایمان به شــمار 
می رود؛ و یکــی از عالئــم بــرادری ایمانی بــه کارگیــری مواســات در زندگــی فــردی و اجتماعی 
اســت. انســان توانمند به لحاظ مالی، زمانی مؤمن حقیقی اســت کــه از مال خود بــه دیگران 

به خصوص به نیازمندان بخشش کند.
مواســات یکی از ســنت های دیرینه و بی نظیری اســت که قرن هاســت در ماه مبــارک رمضان 
به ویژه در قالب ســفره های احســانی کــه برای اطعــام فقرا پهن شــده، ادامه داشــته اســت. در 
روایت های دینی، افطار دادن به روزه داران ولو با یک خرما و یک لیوان شیر یعنی در ساده ترین 

شــکل ممکــن ســفارش شــده اســت. مــاه رمضــان امســال 
متفــاوت از ســایر ماه هــای مبارکی اســت کــه در طــول حیات 
خود دیده ایم؛ امروز بسیاری از مردم جهان و مردم کشورمان 
گیــر و دار ویــروس منحــوس کرونــا بــا مشــکالت عدیــده  در 
مالــی و معیشــتی دســت و پنجــه نــرم می کننــد؛ به خصوص 
درآمــد طبقه ضعیــف جامعه دچــار اخــالل شــده و دراین بین 
انسان های آبرومند زیر فشار زندگی شرمنده همسر و فرزندان 
خود می شوند؛ بنابراین مواســات به ما یادآوری می کند که با 
حمایت از این افــراد نباید اجازه دهیم حرمــت و کرامت آنها از 
بین بــرود. ماه مبــارک رمضان امســال بهتریــن فرصت برای 
تبیین و نهادینه سازی فرهنگ مواسات است تا به برکت ماه 
رمضان هیچ هموطنی به واسطه فقر مالی در تنگنا نباشد و در 
خیزش مواسات به نفع همه نیازمندان جامعه و لطف خدا از 

شرایط سخت کنونی عبور کنیم.
پیامبر گرامی اسالم در خطبه معروفی که در آخرین جمعه ماه 
شــعبان در توصیف ماه مبارک رمضان بیان فرمودند، پس از 
گر کســی در این ماه عمــل خیری به  حمد الهی می فرماینــد: ا
قصد قربت انجام دهــد، خدای متعال اجر عمــل واجب را به 
او عطا می کنــد؛ و در ادامه می فرمایند: این ماه، ماه مواســات 
و همدردی با دیگران است و خداوند روزی مردم را دراین ماه 
افزایش می دهد. این بیان گهربار نشــان می دهد که مردم از 
تنگدســتی های احتمالــی خود یا نگرانی ناشــی از تنگدســتی 
بعد از مواســات نباید بهراســند؛ چرا که پیام آور رحمت دراین 
باره فرموده اند: خداونــد روزی مردم را در مــاه مبارک رمضان 
افزایــش می دهد. بی شــک افزایش روزی فقــط بحث مادی 
آن نیســت؛ هر چند کــه نوید وســعت رزق و روزی بــه مؤمنان 
داده شده اســت. این مسئله نشــان دهنده آن اســت که رزق 
فقط به تالش انســان بســتگی نــدارد و لطف خداونــد متعال 
هم در این باره مهم اســت؛ و انســان هایی که اهل مواســات 
هســتند خداوند راه های برکــت رزق و روزی را پیش پایشــان 
هموار می کند؛ از این رو پســندیده اســت که در مــاه رمضان با 
اعتماد بــه خداوند یکتــا از ظرفیت فراهم شــده بــرای ارتقای 
معنوی خود و افزایش رتبه های ایمان خود به واسطه انجام 

مواسات استفاده کنیم.   

راه های برکت پیش پای
اهل مواسات هموار می شود
حجت االسالم و المسلمین علیرضا پیروزمند 
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     معنای مواسات
مواســات، اصطالحی ناظر به ســبک زندگی اســالمی و از مهم ترین وظایــف اخالقی و 
عاطفی انســان و به معنای همراهی کــردن و کمک کردن به بــرادر مؤمن در همه امور اســت. 
به لحاظ لغوی و در زبان عربی، این واژه »مؤاسات« است و معنای آن ناظر به وضعیتی است 
که آدمی، بخشــی از مال خویش را در اختیار نیازمندی قرار دهد و او را در اســتفاده از مال خود، 

مساوی با خود و شریک قرار دهد.
در تحلیلی از کاربرد مواســات در احادیث اهل بیت )علیهم الســالم( اینچنین به دست می آید 
که کمک کردن به دیگران، ســه مرتبه و درجه دارد: یک. کمک کردن به نیازمندان از اضافه 
بر نیاز خود؛ این نــوع از کمک کردن، با توّجه بــه چگونگی آن به »انفــاق«، »اهدا«، »صدقه« 
و »ســخا« و امثــال آن نامبــردار اســت؛ دو. ناظر بــه وضعی که ُوســع مــا کفــاف نیازهای مان را 
می دهد؛ وقتــی از حّد کفــاف و از آنچه بــه اندازه نیازمــان به افــراد نیازمند کمــک می کنیم، با 
آنها در مشکالتشــان شــریک شــده ایم؛ بــه این بخشــش و همدلــی و غمخــواری »مواســات« 
گذار کردن همه آنچــه خودمــان بــه آن نیازمندیم و بــدان محتاجیم؛  گفته می شــود؛ ســه. وا

ایــن باالتریــن مرتبه کمــک کــردن بــه دیگــران و از باالترین 
ارزش های اخالقی است که به آن »ایثار« می گویند. اهمیت 
و جایــگاه »مواســات« از جنبه هــای مختلفــی در نظــام واره 

فکری رهبر انقالب قابل پی جویی است:

     مواسات به مثابه نظام سازی
از مهم تریــن وجــوه کاربــرد مســاوات در ایــن نظام اندیشــه، 
نقــش آن در تحقــق اهــداف عالــی و اصلــی نظــام اســالمی 
اســت. همــواره »رســتگاری و ســعادت انســان« و »تحقــق 
عدالت و اقامــه قســط« از زمره مهم تریــن آرمان هــا و اهداف 
نظام اسالمی هستند. بر همین اساس اســت که مواسات، از 
تکالیف دشــوار و مهّم مؤمنین معرفی و شــناخته شده است؛ 
چرا که ســهم بزرگی در تحقق اهداف عالی نظام اســالمی، از 

جمله در تحقق عدالت و رفع فقر در جامعه دارد.
»عالج فقــر به شــکل اصولی در هــر جامعــه ای، از راه اســتقرار 
عدالت اجتماعــی و نظام عادالنه در محیط جامعه اســت، تا 
کســانی که اهل دســت اندازی به حقــوق دیگراننــد، نتوانند 
کــه حــّق همــگان اســت، بــه ســود خــود مصــادره  ثروتــی را 
کننــد. این یــک وظیفــه دولتــی و حکومتی اســت؛ امــا مردم 
هم بــه نوبه خــود وظیفــه ســنگینی بــر دوش دارنــد. اجرای 
میان مــّدت  و  بلندمــّدت  در  فقــط  اجتماعــی  برنامه هــای 
و به تدریــج امکان پذیــر اســت امــا نمی شــود منتظــر مانــد تــا 
برنامه هــای اجتماعــی بــه ثمــر برســد و شــاهد محرومیــت 
محرومان و فقر گرســنگان در جامعــه بود. ایــن وظیفه خوِد 
مردم و همــه کســانی اســت کــه می تواننــد در ایــن راه تالش 
کنند. همه باید خود را موّظف به مواســات بدانند. مواســات 
یعنی هیچ خانواده ای از خانواده های مســلمان و هم میهن 
و محــروم را بــا دردهــا و محرومیت هــا و مشــکالت خــود تنها 
نگذاشــتن؛ بــه ســراغ آنهــا رفتــن و دســت کمــک رســانی بــه 
ســوی آنها دراز کــردن. امــروز این یــک وظیفه جهانــی برای 
همه انســان هایی اســت که دارای وجدان و اخالق و عاطفه 
انســانی هســتند؛ اما برای مســلمانان، عــالوه بــر این که یک 

وظیفه اخالقی و عاطفی است، یک وظیفه دینی است.« 
)1381/09/15 (

     مواسات به مثابه امر اخالقی و هویتی
در نظام فکری رهبــر انقالب، نســبتی وثیق و بنیــادی میان 
اخــالق و هوّیــت جامعــه وجــود دارد. ازنظــر ایشــان »هویــت 
حقیقی جامعه، هویت اخالقی آنها است؛ یعنی درواقع سازه 
کله اخالقی آن جامعه اســت و  اصلی بــرای یک اجتمــاع، شــا

همه چیز بر محور آن شکل می گیرد.« ) 11/ 09/ 1383(
مواســات، به مثابــه امــر اخالقــی، محور مهــّم دیگری اســت 
کــه در نظــام واره فکــری رهبــر انقــالب مــورد توجــه اســت: 
»روایتی از حضــرت أبی عبــداهلل) ع( اســت؛ و روایت دیگری 
هم هســت که آن روایت دوم بیشــتر مورد توجه مــن بود؛ اما 
هر دو روایــت را می خوانــم. روایــت اول از حضــرت أبی جعفر 
علیه الســالم اســت؛ حضرت باقر) ع( فرمود: »ثالث ِمن أشــّد 
ما عمل العباد«؛ ســه چیز هســت که جزو تکالیف بســیار مهم 
و دشــوار مؤمنیــن اســت؛ کارهــای ســخت. یکــی »انصــاف 

جامعه مهدوی
جامعه مواسات است

نگاهی به مفهوم »مواسات«
و ابعاد آن در نظام فکری رهبر انقالب

بخشـی از بیانات رهبر انقالب در سـخنرانی تلویزیونی ایشـان به مناسـبت 
والدت حضـرت امـام زمـان )عـج( حاوی تأکیدی ویژه بر مفهوم »مواسـات« 
بـود؛ به خصـوص آنجـا کـه از مـردم خواسـتند مـاه رمضـان را تبدیل به فرصتـی برای 
»رزمایـش گسـترده مواسـات و همدلـی و کمـک مؤمنانـه بـه نیازمنـدان« کننـد. امـا 
معنای مواسات چیست؟ و این مفهوم از منظر تفکر اسالم ناب چه تاثیراتی در روند 

نظام سـازی و جامعه پـردازی اسـالمی دارد؟   

سعید اشیری
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المؤمن من نفســه«؛ این که انســان در قبال دیگــران انصاف 
ج بدهد. یعنی آن جایی که امر دائر می شود بین اینکه  به خر
حــق را به خاطر خود زیر پــا بگذارد یــا خود را به خاطــر حق زیر 
پا بگــذارد، ایــن دومی را انجــام بدهــد. آن جایی کــه حق به 
طرِف مقابل هســت و شــما حق نداریــد، منصفانه حــق را به 
گــر چنانچــه موجب کوچک شــدن و  او بدهیــد. خودتــان را ا
گذاشــتن اســت، زیر پــا بگذارید. این کار ســختی اســت  زیر پا
امــا کار مهمی اســت. امام باقــر می گویــد این جــزو مهم ترین 
کارهاســت؛ البتــه ســخت اســت و هیــچ کار خــوب و بزرگــی 
بدون ســختی که امکان ندارد. دوم »و مواســاة المرء اخاه«؛ 
مواســات ورزیدن بــا بــرادر مؤمن. مواســات با مســاوات فرق 
دارد؛ برابری نیست. مواســات یعنی همراهی کردن و کمک 
کردن بــه بــرادر مؤمــن در همــه امــور. انســان وظیفــه بداند؛ 
کمک فکری، کمک مالی، کمک جســمانی، کمک آبروئی. 
این مواسات اســت. ســوم »و ذکراهلل علی کل حال«؛ در همه 

کر خدای متعال باشد. ذکر این است. حال ذا
آن وقــت حضــرت باقــر در همیــن روایــت، »ذکــر اهلل علی کل 
کرده انــد: »و هــو أن یذکــر اهلل عّزوجــل عنــد  حــال« را معنــا 
المعصیــة یهّم بهــا«؛ وقتی کــه مــی رود به ســمت معصیت، 
ذکر خدا او را مانع بشــود. ذکر؛ یــاد کند خــدا را و این معصیت 
را انجــام ندهــد؛ انــواع معاصــی را؛ خــالف واقع گفتــن، دروغ 
گفتن، غیبت کــردن، حق را پوشــاندن، بی انصافــی کردن، 
اهانت کردن، مال مــردم را، مال بیت المال را، مــال ضعفا را 
ج دادن. اینها  تصرف کردن یا درباره آنها بی اهتمامــی به خر
گون اســت. در همه اینها انســان توجــه کند به  گناهــان گونا
خدا؛ ذکر خدا مانع بشــود از اینکه انســان به ســمت این گناه 

برود.«  ) 1386/06/31(

      مواسات به مثابه درس تاریخی
در منظومــه فکــری رهبــر انقــالب، همــواره فصــل مهمــی از 
مباحــث ایشــان دربــاره »درس هــا و عبرت هــای تاریخــی« 
متمرکــز اســت و در میــان درس هــا و عبرت هــای تاریخــی، 
تحلیل قیام عاشــورا و محورهــای مهم و درس آمــوز آن برای 
امروز و آینده انقالب اســالمی، نکته ای مهم و حیاتی اســت. 
در ایــن مباحــث، مواســات، یکــی از درس های قیام عاشــورا 
است. »بحث درس های عاشورا اســت که یک بحث زنده و 
جاودانه و همیشگی است و مخصوص زمان معّینی نیست. 
کاری و دینــداری و شــجاعت و  درس عاشــورا، درس فــدا

مواسات و درس قیام اهلل و درس محّبت و عشق است.«
)1377/2/18 (

     مواسات به مثابه سبک زندگی
تحقــق ارزش هــا و آرمان هــای اســالمی در ســاحت زندگــی 
واقعی و روزمــره و توجه به الگوهــای واقعی در متــن زندگی، 
محور مهّم دیگری در نظام اندیشــه رهبر انقالب اســت؛ این 
کم بر نظام  محور، همواره با مباحث نظام سازی و شرایط حا

مردم ساالری اسالمی پیوند خورده است.
»اســالم به ملت هــا اســتقالل و آزادی می دهد؛ هــم آزادی در 
محیــط زندگــی خودشــان - آزادی از قدرت هــای دیکتاتور و 

مســتبد، آزادی از خرافات و جهالت ها، آزادی از تعّصب های 
کمنــد قــدرت  کــج فکری هــا - و هــم آزادی از  جاهالنــه و 
اقتصادی و فشــار سیاســی اســتکبار. اســالم به ملت ها رفاه و 
پیشــرفت اقتصادی همراه با عدالت اجتماعی هم می دهد. 
آن پیشــرفت اقتصادی که فاصلــه بین طبقات مــردم را زیاد 
کند، مورد نظر اسالم نیســت. آن نســخه اقتصادی که امروز 
کشــورهای غربی برای مردم دنیا می پیچند و ارائه می دهند 
که طبقاتی را مرّفــه می کند و رونــق اقتصادی را بــاال می برد و 
به قیمت ضعیف شــدن و فقیر شــدن و زیر فشــار قــرار گرفتن 
طبقاتــی از جامعه تمام می شــود؛ این را اســالم نمی پســندد. 
رفاه اقتصــادی همــراه بــا عدالت، همــراه بــا روح مواســات و 

همراه با روح برادری، باز در سایه اسالم به دست می آید.«
)1378/3/12 (

     مواسات به مثابه سبک زندگی مهدوی
تحقــق مواســات، هــم به مثابــه نظام ســازی و هــم به مثابه 
امــر اخالقــی و هویتــی و ناظر به ســبک زندگــی اســالمی، اوج 
و نهایتــی دارد کــه آن اوج، در دوره ظهــور امــام زمــان )عــج( 
الهــی حضــرت بقیــه اهلل  محقــق خواهــد شــد. »حکومــت 
کم بر  )ارواحنــا فــداه( حکومتــی اســت کــه در آن مقــررات حا
مردم، خواســت آمریــکا و دیگــر قدرت هــای زورگوی شــرق و 
غرب نیســت، بلکه حکومت عدالت، مواســات و مســاوات و 

حکومت معنویت و فضیلت است.« )1373/10/27(
»عّده ای هســتند کــه در ایــن شــرایط و در این اوضــاع حقیقتًا 
زندگی شان به سختی قابل گذران اســت و نمی توانند زندگی 
معمولِی عادِی خودشــان را اداره کنند؛ مردمی که دستشــان 
باز است و توانایی دارند بایستی در این زمینه فّعالّیت وسیعی 
ة« می خوانیم:  ُبّوَ را شروع کنند. در صلوات شریف »َشــَجَرُة الّنُ
ــعَت َعَلّیَ  ــرَت َعَلیِه ِمــن ِرزِقَک ِبَما َوّسَ َو ارُزقنی ُمواســاَة َمن َقّتَ
ــک؛ یعنی ایــن یکی از  ِمــن َفضِلــَک ... َو َاحَییَتنــی َتحــَت ِظِلّ
کارهای الزمی است که بایستی انجام بگیرد؛ به خصوص که 
ماه رمضان در پیش اســت. ماه رمضان، ماه انفاق است، ماه 
ایثار اســت، ماه کمک به مســتمندان اســت؛ چه خوب است 
که یک رزمایــش گســترده ای در کشــور به وجــود بیایــد برای 
مواســات و همدلی و کمــک مؤمنانه بــه نیازمنــدان و فقرا که 
گر اّتفاق بیفتــد، خاطره خوشــی را از امســال، در ذهن ها  این ا
خواهد گذاشــت. ما برای اینکه ارادتمان به امــام زمان ثابت 
بشــود، بایســتی صحنه ها و جلوه هایــی از جامعه مهــدوی را 
خودمان به وجود بیاوریم که عرض کردیم، جامعه مهدوی، 
جامعه قسط و عدل اســت و جامعه عّزت اســت، جامعه علم 
اســت، جامعه مواســات و برادری اســت؛ اینها را بایستی ما در 
زندگــی خودمان تحّقق ببخشــیم، بــه قدر امــکان خودمان؛ 

این ما را نزدیک می کند. )1399/1/21(
در فرآیند ایجاد یک گفتمان در جامعه و در بســیاری موارد، 
حرکت اولیه از ســوی نخبگان آغاز می شــود، اما این حرکت 
اولیه، از یکســو با وقایــع و زمینه ها و حوادث مقــارن و پیش 
از خود، متباین نیست و با آنها نســبتی دارد و از سوی دیگر، 
نقــش مــردم و پذیــرش و همراهــی آنهــا، نقشــی اساســی و 

کلیدی است.    

تحقق مواسات، 
هم به مثابه 

نظام سازی و 
هم به مثابه امر 

قی و هویتی  اخال
و ناظر به سبک 
زندگی اسالمی، 

اوج و نهایتی دارد 
که آن اوج، در 

دوره ظهور امام 
زمان )عج( محقق 

خواهد شد. 
»حکومت الهی 
حضرت بقیه اهلل 

واحنا فداه(  )ار
حکومتی است 

رات  که در آن مقر
کم بر مردم،  حا

یکا و  خواست آمر
دیگر قدرت های 

ق و  ورگوی شر ز
غرب نیست، 

بلکه حکومت 
عدالت، مواسات 

و مساوات و 
حکومت معنویت 

و فضیلت است
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افــول و غروب معنــاداری در زندگی غربی زمانی آغاز شــد کــه انســان دوره جدید دچار 
بــا مبانــی انسان شناســی  علــم زدگــی شــد و روش هــای تجربــی و پوزیتیویســتی 
سکوالریســتی و اومانیســتی را پیــش گرفــت و بــه اصالــت لــذت و بهره منــدی هرچه بیشــتر از 
امکانات مادی رو آورد، مقصران این رهاورد، مردم عادی نیســتند بلکــه متفکران و معماران 
تمدن جدید غــرب ماننــد فرانســیس بیکــن، دکارت، کانــت، نیچه و … هســتند، زیــرا تفکر و 
اندیشــه بســتری را درطول تاریخ درســت می کند که میوه های آن به تدریج و در گســتره زمان 
خود را نشــان می دهد. فرانســس بیکــن هدف علم جدید را تســلط هرچه بیشــتر بــر طبیعت و 
ح کرد بر اســاس این  منابــع آن معرفی کرد، المتری مســئله »انســان به مثابــه ماشــین« را مطر
نظریه رفتار انسان و حیوان را می توان به طور کامل بر اســاس قوانین فیزیکی و بدون دخالت 
دادن عوامل متافیزیکی تبیین کرد لذا حیوانات و از جمله انســان به ماشین شبیه اند و به طور 
کامل به طبقه پدیده های فیزیکی تعلق داشــته و فاقــد هرگونه جاودانگــی و اراده آزادند، این 

نظریه مورد توجه دکارت قرار گرفت و سعی کرد حرکات بدن انسان را مکانیکی تفسیر کند.

دکارت در عرصــه معرفتــی عقــل خودبنیــاد و بریــده از دیــن 
را در همــه عرصه هــای معرفتــی ســرایت داد و کانت نــه تنها 
افق هــای متعالــی را بــرروی انســان بســته و دســت نیافتنی 
معرفی کرد، بلکه حتی آنها را متعلقات و موضوعات شایسته 
ل و برهان  برای تفکر انسان ندانســت و بدون اینکه اســتدال
کافی در نفی وجــود خدا و عالم ملکــوت ارائه کند با شــبهات 
معرفتی بشــریت را بــه کجراهه بــرد. این متفکران خواســته 
یا ناخواســته شــرایط الزم برای ظهــور مکاتــب و رویکردهای 
مادیگرایانه و تفسیری دنیوی و مادی از بشر هموار ساختند. 
توفیقــات بشــر در عرصــه علــم جدیــد را منکــر نیســتیم، ولی 
ســخن در تفرعن، اســتکبار، غرور و تکبر و القــاء تعارض علم 
با دین اســت که از نتایج شــوم پیشرفت بشــر در عرصه علوم 
طبیعــی بــود. در میــان متفکــران غربــی کســانی بودنــد کــه 
درباره آثار شــوم غیبت معنویت و دین و نفی یا نادیده گرفته 

افق های مابعدالطبیعی هشدار دادند.

     کرامت جعلی
ایــن فقط کرونا نیســت کــه نتایــج شــوم تربیت انســان دوره 
جدیــد را بــا آن مشــاهده می کنیــم بلکــه پیــش از این نیــز در 
بســیاری مصائب مانند جنــگ جهانی اول و دوم بشــر نتایج 
تربیت تمدن جدید مبتنی بــر نفی عقالنیت دینــی و تکیه بر 
عقل خودبنیاد و مســتقل خود را دیده بــود، در این جنگ ها 
و تجاوزهــای کشــورهای ماننــد آمریــکا و انگلیــس بــه ملــل 
دیگر میلیون هــا نفر قربانی تفرعــن و خوی ســیری ناپذیری 
انســان مــدرن شــد. و انســان تربیت شــده در فرهنــگ غربی 
وقتی در فراســوی زندگی خود افق های معنوی و انسانی را از 

استیصال

رونمایی نهیلیسم از بی معنایی
در سبک زندگی غربی

حجت االسالم ابوالحسن غفاری
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دســت رفته دید و از زیســت مادی محور دنیایی خود خســته 
شــد احســاس پوچی و بی هدفی در زندگی کرد، بدون تردید 
در هیچ برهه تاریخی زندگی بشر دوره ای به وسعت مدرنیته 
نمی توان یافت که در آن بشــر احساس بی معنایی و تنهایی 
در زندگی کرده اســت. متفکران غربی و به ویژه روانشناسان 
به دنبال راه حل اساســی در مواجه با نهیلیســم و بی معنایی 
گون پیشــنهاد  بوده و در مواجهه بــا بحران راه حل های گونا
داده اند کــه هیچکدام در طول قــرن نوزدهم و بــه ویژه قرن 
بیســتم و بیســت و یکم مســئله و مشــکل بشــر را حــل نکرده 
کــم بــر مدرنیتــه و متفکــران آن تفکر،  اســت، زیرا فضــای حا
زیســت در عالم بی خدایی و انــکار یا حداقــل در نظر نگرفتن 
مبدأ و معــاد و علت فاعلی و علــت غایی عالم اســت، در واقع 
انســان مدرن محصــول تفکراتــی بود که دو مســئله اساســی 
یعنی پرســش از مبدأ و غایت زندگی انســان و جهان در آن به 
محاق رفته و خدا در زندگی بشر جایگاهی ندارد و بشر با عقل 
خودبنیاد و مســتقل خــود همــه امــورات را ســامان می دهد. 
عده ای غایــت و هدف را برای انســان و جهان منکر شــدند و 
همچون زنگی مست در اثر سرمتسی از باده مدرنیته شمشیر 
به دســت در هرکوی و بــرزن بر هر چه و هرکســی که ســخن از 
وجود حقایــق و غایات و اهــداف برتر مــی زد، تاختند و برخی 
دیگر علــت فاعلــی را در حد ماده تنــزل دادنــد، گروهی مانند 
دکارت هــر چنــد بــرای وجــود خــدا اســتدالل های پنجگانــه 
کوئینی را اقامــه می کرد ولی خــدای او بریده از خلق  توماس آ
بوده و در کاربســت عملــی در متــن زندگی فــردی واجتماعی 

جایگاهی ندارد. 
گر  فیلســوف معروف قــرن بیســتم آمریکایی تبار می گویــد: »ا
نظام امــور بی هــدف و بی معنا باشــد، زندگی نیــز بی هدف و 
بی معنــی خواهــد بــود در نتیجه هــر چیــزی عبــث و بیهوده 
و هــر تالشــی درنهایــت بــی ارزش اســت. البتــه هنــوز ایــن 
امکان هســت که انســان در پی اهداف متفرقی چــون پول، 
شــهرت، هنر و علــم باشــد و احتمااًل از آنها کســب لــذت کند؛ 
امــا زندگــی او در ُبــن و بنیــاد بی معنا اســت. روحیــه ناراضی، 
بی قراری، یأس و ســرخوردگی انســان جدید از همین نشئت 
می پذیــرد، به گمــان من تصویــر یک جهــان بی معنــی و نیز 
زندگــی انســانی بی معنــا موضــوع اصلــی بخــش عظیمــی از 
هنر و ادبیات و فلســفه در دوره جدید اســت«. اســتیس هنر و 
ادبیات و فلســفه جدیــد را مقصــر اصلــی وضعیت نابســامان 
غرب می داند واذعان دارد که بی معنایی که انسان غربی در 
آن گرفتارشــده اســت نتیجه نگرش پوزیتیویســتی و هیومی 
به عالم و آدم است و چنین نگرشی انسان را به مثابه ماشین 
متحرک و حیوانی کــه هیچ غایــت و هدف متعالــی در پیش 
رو نــدارد ترســیم کــرده و در نتیجــه »کرامت جعلــی« به جای 
»کرامت ذاتی« نشسته است. و البته خود او برای برون رفت 
از چنیــن وضعی »جعل معنــا« را پیشــنهاد می دهــد او معتقد 
اســت زندگی گرچه »معنای ذاتی« ندارد، ولی برای رهایی از 

پوچی و ولنگاری در زندگی باید »جعل معنا« کرد.

     معنادرمانی
ک در  پدیــده کرونا اولیــن و آخریــن پدیــده عجیــب و خطرنا

جهان نیســت ولــی محکــی و معیاری اســت کــه آموزه های 
کشــید و از نهلیســم و بی معنایــی  مدرنیتــه را بــه چالــش 
نهفتــه در تمدن غــرب بیــش از پیش پــرده بر داشــته و آن را 
کشــورهای بــزرگ  کرونــا نشــان می دهــد در  کــرد.  نمایــان 
اروپایــی و آمریکایــی کــه ســردمدار مدرنیته اند چگونه بشــر 
گرفتــار شــده و مســتأصل  دوره جدیــد بــه بن بســت روحــی 
گون  شــده و بحران هــای روحــی خــود را در قالب هــای گونا
نشــان می دهــد و در مفاهیمــی همچــون انســان دوســتی، 
کاری رنــگ باختــه اســت. حملــه  ع دوســتی، ایثــار و فــدا نــو
بــه فروشــگاه ها و تصاحب همــه چیز بــرای خــود، تجهیز به 
ســالح های گــرم، دزدی و غــارت امــوال و امکانــات توســط 
دولت ها، بــی توجهی بــه ســالمندان و … نمونه هایی از این 
وضعیت بــوده و تابلویــی از تفکــر و رفتار انســان مــدرن را به 
نمایش می گذارد.  این وضعیت نشــان می دهد دین افیون 
توده ها نیست، بلکه زیستن در عالم »بی معنایی« که فرزند 
نامشروع  دوره مدرن و غیبت دین در عرصه زندگی فردی و 
اجتماعی است افیون توده هاســت. رفتار مردم ایران نشان 
داد که دین موتور محرکه ای است که سراسر کشور را مملو از 
ع دوســتی، از خود گذشتگی و  کاری، شجاعت، نو ایثار، فدا
… کرده اســت. در ایران همه غم دیگران را می خورند و این 
محصول عقالنیت و معرفــت دینی و تربیــت در مکتب اهل 

بیت عصمت و طهارت است.
در ســاحت دین و عقالنیت دینی راه حل اساســی برای معنا 
دار کــردن زندگــی و رهایــی از پوچی و نهیلیســم بــر »اصالت 
قــرار دادن خــدا در زندگــی« و زندگــی در »تحت والیــت اهلل« 
اســت، در این ســاحت توجه به دین هرگز بــه معنای حذف 
علم نیســت، مســئله تعارض علم و دین را مدرنیتــه بر گرده 
انســان جدیــد تحمیــل کــرد و بزرگترین نیــاز فطری انســان 

یعنی نیاز به دین را نادیده گرفت.
در ســاحت دیــن و تفکــر اســالمی در معنــادار بــودن زندگــی 
انسان در هر مرحله زندگی آفریده خدا و خلیفه او است که در 
روح خود در آن دمیده اســت وچون مخلوق اوســت وابســته 
به علــت خویش اســت و همــواره در خوشــی ها و گرفتاری ها 
خــدا بــا او اســت و او نیــز بــه خالــق و موالیــش حدوثــًا و بقائــًا 
وابســته و محتاج اســت، خــدای آشــکار او همان خــدای در 
نهان اســت او را با بیمــاری و ســالمت، فقر و غنــی می آزماید 
و هرگز به خود وانهاده نشــده اســت و زندگی غــرض و هدفی 
باالتــر و واالتــر دارد، مــرگ بطــالن و نابــودی نیســت بلکــه 
مســافرت و انتقــال از عالمــی بــه عالم دیگــر و نوعــی تکامل 
اســت و انســان محصول اعمال و افــکارش را در جهانی برتر 
از جهــان مــاده خواهــد دیــد، بنابرایــن آدمــی بایــد در مرتبه 
کــر« و به یاد  نظر و اندیشــه »خداشــناس« در مرتبه عمل  »ذا
خدا باشــد و همیشه احســاس حضور در پیشــگاه او را داشته 
باشــد این وضع شــیرینی و لذت و معنایی خاصــی به زندگی 
می دهــد و انســان را در بازگشــت به »فطــرت الهــی« و اصیل 
خــود یــاری کــرده و راه حــل واقعــی مشــکالت روانــی اســت 
چنیــن نگرشــی در نظــر و عمــل از بســیاری ســرخوردگی ها 
و خودکشــی ها و ناامیدی هــا در زندگــی فــردی و اجتماعــی 

انسان چاره ساز خواهد بود.    

ونا نشان  کر
می دهد در 
کشورهای 

وپایی  رگ ار بز
یکایی  و آمر
که سردمدار 
مدرنیته اند 

چگونه بشر دوره 
جدید به بن بست 

گرفتار  وحی  ر
شده و مستأصل 

شده و بحران های 
وحی خود را  ر

در قالب های 
گون نشان  گونا

می دهد و در 
مفاهیمی همچون 

انسان دوستی، 
نوع دوستی، ایثار 
کاری رنگ  و فدا

باخته است
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کرونا چگونه خواهــد بود؟ این پرســش را  نگاه به خلقــت، هســتی و معنویــت در پســا
ح کرد: الف. چه بایــد کرد؟ ب. چه خواهد شــد؟ این دومی  می توان به دو گونه مطــر
گر بخواهیم روی محور  پرسش از هست و نیســت و به بیانی دیگر از ســنت های الهی اســت. ا

دوم تمرکز کنیم باید به نکات زیر عنایت ویژه داشته باشیم:
کم اســت. یکی از آنها که  سیر جوامع و حرکت تاریخ تکاملی اســت. بر تاریخ و جامعه سننی حا
سنت گرایش به حق است. این یک ســنت مطلق رقابت پذیر است. این سنت در بیان شهید 
گرچه می توانند در مقابل چنین گرایشی  صدر اینگونه توضیح داده شده اســت که انســان ها ا

موضع منفی بگیرند،  اما قادر نخواهند بود آن را محو کنند.
دقیقًا بــه خاطر همیــن بر ایــن باوریم کــه منحنی ســیر جامعــه و حرکت تاریــخ نهایتــًا تکاملی 
و حرکت رو به بــاال و صعودی اســت، هرچند فرازونشــیب های فراوان و چشــمگیری می تواند 
داشــته باشــد و حتــی در دوره هایــی بــا رکــود و ســیر قهقرایــی مواجه شــود. ایــن همــان آینده 
قطعی اســت که که انتظار آن ســازنده و امیدبخش اســت. اما اینکه تکامل به چه معناســت، 
خودش یــک بحث مفصــل دیگــری دارد. از نگاه اســالم تکامــل به معنای توأم شــدن بــا امور 
انســانی و معنوی یعنی »صــالح و تقــوا« و بــه معنــای گام نهــادن در راه رضای حــق و قرب به 
حق اســت. نظریه تکاملی جوامع و تاریخ )به عنوان یک مبنا که در بحث های فلسفه تاریخ، 

صورت بندی می شود( خود با دو مبنای جهان شناختی و انسان شناختی در ارتباط است:
الف. مبنای جهان شناختی: جهان هم در جهت تکامل بی تفاوت نیست و نسبت به حوادث 
جهان، عکس العمل موافق یا مخالف نشــان می دهد. پــس تاریخ به صورت یــک امر مجزا از 

سایر اجزاء دستگاه عالم وجود ندارد.
ب. مبنای انسان شــناختی: انســان فطرتًا حق گراســت و انحرافاتش به باطل از قبیل خطای 
در تطبیق اســت. این خطاها برای همیشــه در انســان باقی نمی ماند، موقت اســت و انســان 
باالخره بــه حق واقعی خــودش و به کمال واقعی خودش می رســد و این فطرت انســان اســت 

که انســانیت را به ســوی یک وحــدت و یــک تشــابه می برد، 
اختالف هــا تدریجــًا در آینــده کمتــر می شــود و انســاِن آینــده 
هرچه بیشــتر بــه فکرش و بــه عقیــده اش و به اخالقــش و به 
معنویت خودش وابسته می شود و همان چیزی که اسمش 
را »جامعه واحد انسانی« می گذاریم در آینده به وجود خواهد 

آمد.
بــا ایــن توضیحاتــی کــه داده شــد؛ بــه نظــر می رســد جهــان 
کرونا به آن هویــت واحد جهانــی خیلی نزدیــک خواهد  پســا
شد. این زمان زمانی است که بشــر خطاهای خودش را بهتر 
درک کرده و تــالش خواهد کرد که آن را جبــران کند و در واقع 
از حیث معرفتــی و عملی بســتر برای تحقــق جامعه مهدوی 
)به عنوان نقطه مطلوب در حرکت تکاملــی جوامع( بیش از 

پیش فراهم خواهد بود.

     تغییرات معرفتی و عملی در جوامع پساکرونایی
جامعه از ســه بعِد انســان، طبیعــت و رابطه )رابطه انســان با 
طبیعت و انسان با انسان( برخوردار است و جامعه مطلوب در 
صورتی شکل می گیرد که این ابعاد سه گانه ارتقا و بهبود یابد.

الف. در بعد انســانی این تغییرات معرفتــی و رفتاری از همین 
االن پدیــدار شــده اســت. روح تمدن غــرب که ادعــا می کرد بر 
کم اســت و همه بایــد در ایــن چارچوب  مناســبات جهانی حا
فکر و زندگی کنند، بر مأل شــده اســت. به این نکته در بیانات 
رهبری در تاریخ 21 فروردین ســالجاری توجه شــده است که 

گشت به باز
آغوش پروردگار

منظومه ارتباطی انسان
در جهان پساکرونا چگونه است؟

حجت االسالم و المسلمین قاسم ترخان
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رفتارهایی مانند: غارت ماســک و دستکش متعلق به دولتی 
توســط دولت دیگــر؛ خالــی کــردن فروشــگاه ها در عــرض دو 
ساعت توسط مردم؛  به جان هم افتادن مردم برای دستمال 
توالــت؛ صف کشــیدن بــرای خرید اســلحه؛  معالجــه نکردن 
بیمــاران پیر؛  خودکشــی از تــرس کرونــا، محصــول فرهنگ و 
تمدن غرب بوده اســت. اینها همان روح وحشــی گری تمدن 

غربی است که االن زنده و برمال شده است.
این تمــدن و نظام ســرمایه داری بر مبانی ماننــد: فردگرایی، 
لیبرالیســم،  اومانیســم، توجــه به عقــل خودبنیــاد و ابزاری، 
لــذت طلبــی، خودخواهــی، علــم زدگــی، ادعــای تســلط بــر 
طبیعــت،  دوری از خــدا و معنویــت، بی هدفــی و بی معنایی 
زندگــی، تکیــه کــرده و چنیــن انســان هایی را تربیــت کــرده 
اســت. از این جهــت مبانی چنیــن نظامــی با چالــش مواجه 

شده است.
نتیجــه طبیعــی چنیــن چالــش معرفتی برگشــت بــه فطرت 
یعنی گرایش به خدا اســت. از این رو ما معتقدیم جهان پس 
از کرونا جهانی اســت که بــه خدا بر می گــردد نه اینکــه از خدا 
برگردد. شــواهد فراوانــی وجــود دارد که می توان ســخن ما را 
تأیید کند. بشر امروز فهمیده است موجودی غیر از خدا توان 
نجات وی را ندارد. از این جهــت با خدا ارتباط می گیرد و دعا 

کن عمومی تعطیل شده باشد. می کند، هرچند اما
گرچه کرونا به ســالمت آســیب هایی  ب. در بعد طبیعت نیز ا
زده اســت، اما آثــار مثبــت چنیــن بیمــاری بر محیط زیســت 

انسانی قابل بررسی است.
کرونا دســت خوش تغییرات خواهد شــد.  یقینــًا طبیعت پســا
بخشــی از این تغییــرات بســته بــه تغییر انســان اســت که بر 
اســاس ســنت الهی به وقــوع خــواه پیوســت. متــون دینی از 
ســویی ایمان و تقوا پیشــگی مردم شــهرها را از اســباب نزول 
ْهــَل اْلُقری 

َ
َنّ أ

َ
برکات آســمان ها و زمین بر می شــمارد:  »َو َلــْو أ

ْرض 
َ
ــماِء َو اْل َقــْوا َلَفَتْحنــا َعَلْیِهــْم َبــَرکاٍت ِمــَن الَسّ آَمُنــوا َو اَتّ

)اعراف، 96(. از ســویی دیگر اسبابی مانند ظلم و رفتارهای 
ناشایســت را عامــل قحطــی، حبــس بــاران، خشکســالی، 

کاهش رزق و روزی، کاهش عمر و ابتالء به بالها. 
رهبر انقالب اســالمی در بیانــی می گویند: ظلــم و بی عدالتی، 
گون  خاســتگاه همه بدبختی هایی اســت که در جوامع گونا
کــودکان از  گوشــه ای از عالــم،  گــر در  مشــاهده می شــود. ا
بی غذایی جــان خود را از دســت می دهند، ظاهــر قضیه این 
است که به دلیل نیامدن باران، خشک سالی شده است؛ اما 
باطن قضیــه، بی عدالتی اســت. بر اثر بی عدالتی، انســانیت 
گر عدالت از نســل های  دچــار این بیماری هــا و دردهاســت. ا
گذشــته بــر آن جامعــه و محیط زندگــی بشــر حکم فرمــا بود، 
انســان می توانست در ســایه اســتقرار عدالت، محیط زندگی 
خود را طوری بســازد که برای او قابل زیســت باشــد و فرزند او 

کت نیفتد و زندگی، این قدر زشت و دردآور نشود. به آن فال
ج. یقینًا در ارتباط انسان با انسان و طبیعت تغییرات مهمی 

را شاهد خواهیم بود.

     ارتباط انسان با انسان
در ایــن بــاره بــه ایــن نکتــه بســنده می کنیــم کــه پیشــرفت 

جوامــع در گــرو انســجام و وحــدت قابــل تحقــق اســت، امــا 
همبســتگی های مبتنــی بــر امــور اعتبــاری و قــراردادی کــه 
ریشــه ای در فطــرت آدمــی ندارنــد، زوال پذیــر می باشــند و 
دقیقًا به همین معنا ایــن وحدت را در پرتــو جامعه توحیدی 

دست یافتنی می دانیم.
شــهید مطهری )ره( دراین بــاره توضیــح می دهد کــه توحید 
عملی- اعم از توحید عملی فردی و توحید عملی اجتماعی- 
عبــارت اســت از یگانــه شــدن فــرد در جهــت یگانــه پرســتی 
خــدا و نفــی هرگونه پرســتش قلبی از قبیــل هواپرســتی، پول 
پرســتی، جاه پرســتی و غیره، و یگانه شــدن جامعه در جهت 
یگانــه پرســتی حــق از طریــق نفــی طاغوت هــا و تبعیض ها و 
بی عدالتی ها. فــرد و جامعــه تا به یگانگی نرســد به ســعادت 
نائل نمی گردد و جز در پرتو حق پرســتی به یگانگی نمی رسد. 
کریــم در ســوره مبارکــه زمــر آیــه 29 تفــّرق و تشــّتت  قــرآن 
شخصیت انسان و سرگردانی او و بی جهتی او را در نظام شرک 
و متقابــاًل یگانگــی و بــه وحــدت رســیدن و یک جهت شــدن 
و در مســیر تکامل واقــع شــدن او را در نظــام توحیــدی چنین 
ِکُســوَن َو  بیان می کند: َضــَرَب اهلُل َمَثــاًل َرُجاًل ِفیِه ُشــَرکاُء ُمَتشا
َرُجاًل َســَلمًا ِلَرُجٍل َهْل َیْســَتِویاِن َمَثاًل. خدا َمَثلی می آورد، َمَثل 
مردی که بنده چند فرد بدخوی ناسازگار است )که هرکدام با 
خشــونت و بدخویی او را به ســویی فرمان می دهند( و مردی 
دیگر که تســلیم یک فرد اســت؛ آیا این دو ماننــد یکدیگرند؟ 
انســان در نظام شــرک هر لحظه به ســویی و به جانب قطبی 
کشیده می شود، خسی اســت بر دریا، موج ها هر لحظه او را در 
جهتی با خود می برند؛ اما در نظام توحیدی مانند یک کشتی 
مجهز به دستگاه های راهنمایی است، در یک حرکت منظم 

و هماهنگ تحت فرمان مقامی خیرخواه .
)مرتضی مطهری؛ مجموعه آثار؛ ج 2، ص 117(

بــه بیانــی دیگــر؛ از ســویی مدیــران اصلــی جوامع شــرک آلود 
گاهی بــه تمــام ابعــاد و زوایای کلیــت نظام  بــه جهت عــدم آ
اجتماعــی و نیــز اعضــاء تشــکیل دهنــده، در جهان بینی هــا 
متفاوت هســتند و این تفاوت در جهان بینی ها به تفاوت در 
ایدئولوژی ها می انجامــد و همین باعث می شــود که جامعه 
از ثبــات برخــوردار نباشــد و دائمًا جهت، مســیر، ســرعت و … 
خود را تغییــر دهد. از ســوی دیگــر، قانونمندی هــا در جوامع 
شــرک آلود به جهت عــدم ابتنا بــر فطرت توحیدی بر اســاس 
بــا تشــتت  سرشــت مشــترک انســانی و جوامــع نمی باشــد 
مواجه انــد و بالطبــع حرکت ایــن گونــه از جوامع یــک حرکت 
قســری خواهــد بــود کــه پیشــرفت واقعــی را دســت نیافتنی 

می نمایاند یا با کندی مواجه می سازد.

     رابطه انسان با طبیعت
جهــان پــس از کرونــا جهانی اســت کــه انســان متوجه شــده 
است، سهم بزرگی در پیدایی بالهای خانمان برانداز داشته 
از آن جهــت کــه تصرفاتی ناســازگار بــا حرکت کلــی طبیعت و 
نظام ربانــی آن در طبیعت کرده  و بالهــای طبیعی و تخریب 
محیــط زیســت و… از پیامدهــای آن اســت. بــر ایــن اســاس 
پایداری اهداف توســعه را در دوری از  فســق و فجور جستجو 

خواهد کرد.    

جهان پس از 
ونا جهانی است  کر

که انسان متوجه 
شده است، سهم 
رگی در پیدایی  بز

بالهای خانمان 
برانداز داشته 

که  از آن جهت 
تصرفاتی ناسازگار 

کلی  با حرکت 
طبیعت و نظام 

ربانی آن در 
کرده  و  طبیعت 
بالهای طبیعی 

یب محیط  و تخر
یست و… از  ز

پیامدهای آن 
است
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اساسًا مفاهیم بنیادی اسالمی را باید با نگاه تمدن ساز نگریست. مفهوم مواسات نیز 
مانند بسیاری از مفاهیم دیگر یک مفهوم تمدن ساز است. مواسات، نقش اساسی در 
ساختن جامعه و کشور اســالمی )به عنوان یکی از مراحل مهم تمدن نوین اســالمی( دارد. به 
کرم )ص( می فرماید: »مثل مؤمنان در پیوند و دوستی و محبت و رحمت  همین دلیل پیامبر ا
گر عضوی از آن به  به هم )واهمیت دادن به سرنوشت یکدیگر( مثل یک پیکر زنده است که ا
درد آید، سایر اجزای پیکر با آن اظهار همدردی می کنند.« لذا وقتی ایشان حکومت اسالمی را 
در مدینه تأسیس کردند، به ویژه در اوایل هجرت، با توصیه به مواسات، پایه های حکومت 
اســالمی را ایجاد و تقویــت کردنــد. همان گونه کــه در تاریخ معروف اســت، مهاجــرت پیامبر و 
یارانشــان به مدینه، ســختی های بســیاری را  برای مهاجران، به وجود آورده بود، مانند نبود 
خانه، مشــکالت اقتصادی و... در این میان، انصار با عمل به دستور مواسات، توانستند این 

مشکالت را برطرف کرده و نظام اسالمی را »قوی« کنند.
انصــار، در خانه های خود با مهاجرین مشــترک زندگــی می کردند، محصول خرمــای خود را با 
مهاجرین تقسیم می کردند. این رفتار پیامبر )ص( و مواســات انصار و مهاجرین، یک الگوی 
کامل برای »تقویت« نظام اســالمی و عبور از مشــکالت است و به خوبی نشــان می دهد اساسًا 
نســخه کارآمد بــرای »قوی کــردن« نظــام اســالمی در دوران ســختی ها و مشــکالت، عمل به 

»مواسات« است.
لذا رهبر انقالب اسالمی دوره کنونی را فرصتی برای رزمایش همدلی مردم می دانند: »عّده ای 
هســتند که در این شــرایط و در این اوضــاع حقیقتًا زندگی شــان به ســختی قابل گذران اســت 
و نمی تواننــد زندگــی معمولِی عــادِی خودشــان را اداره کنند؛ مردمی که دستشــان باز اســت و 
توانایی دارند بایستی در این زمینه فّعالّیت وسیعی را شروع کنند... یک رزمایش گسترده ای 

در کشور به وجود بیاید برای مواسات و همدلی و کمک مؤمنانه به نیازمندان و فقرا.«

در اهمیت مواســات همین بس که حکومت نبــوی و علوی 
مبتنی بــر مواســات بودنــد و حکومت مهــدوی نیز بر اســاس 
مواســات اداره می شــود. حضرت آیــت اهلل خامنــه ای درباره 
الهــی  مهــدوی می فرماینــد: »حکومــت  ویژگــی حکومــت 
حضــرت بقیــه اهلل )ارواحنا فــداه( حکومتی اســت کــه در آن 
کم بــر مردم، خواســت آمریکا و دیگــر قدرت های  مقررات حا
زورگــوی شــرق و غــرب نیســت، بلکــه حکومــت عدالــت، 
مواســات و مســاوات و حکومــت معنویــت و فضیلــت اســت 
و امروز هر کســی کــه بــرای عدالــت، در راه دیــن و خدمت به 
محرومان حرکت می کند باید خوشــحال و امیدوار باشــد زیرا 

آینده متعلق به اوست.«
 

گی های مواسات  ویژ
جامعه ای که می خواهد به مواسات عمل نماید، می بایست 

مؤلفه های مهمی را در رفتار رعایت کند.

  ۱. در مواسات خود، به دیگران منت نگذارد و آنها را با زبان 
و کنایه نرنجانــد؛ بلکه عزت و کرامــت انســانی و ایمانی آنها 
ذیــَن آَمُنوا ال 

َ
َهــا اّل ّیُ

َ
را حفظ کنــد. قرآن کریــم می فرماید: »یــا أ

ذی« )ای مؤمنان، صدقه های 
َ
ُتْبِطُلوا َصَدقاِتکْم ِباْلَمــّنِ َو اْل

خود را با مّنت نهادن و آزار رساندن تباه نکنید.(

اجتماعــات  »جوانــان،  می بایســت  مواســات  بــرای   .2   
کمک هــای افــراد خانــواده را  خانوادگــی تشــکیل دهنــد و 
جمع کنند و در درجــه اّول به مصرف فقــرا و نادارهای همان 
گــر نیازی نبود، بــه فقرای دیگر  خانواده و فامیل برســانند و ا

رسیدگی کنند.«

گر کســی وســعت مالــی و امکان مواســات مالــی ندارد،    3. ا

همدلی فقط برای
گار سختی نیست روز

حجت االسالم و المسلمین برات محمد هدایتی

رهبـر انقـالب در بیانـات اخیرشـان همـه مـردم را بـرای کمـک مؤمنانـه بـه 
نیازمندان توصیه کردند. ایشان در جهت تبیین این اخالق اجتماعی تعبیر 
»رزمایـش« بـرای مواسـات و همدلـی را بـکار بردنـد و آن را یکی از ویژگی های جامعه 
مهدوی برشمردند. به همین مناسبت مفهوم اجتماعی و تمدن ساز مواسات و آثار 

و فوایـد آن در ایـن یادداشـت بـه صـورت تحلیلـی بررسـی شـده اسـت.   

تحلیل مفهوم اجتماعی »مواسات« 
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می تواند به مصادیــق دیگر مواســات )آبرویی، علمــی و...( 
گر هیچ کدام برایش مقدور نیســت، می بایست  عمل نماید. ا
از درد فقیران ناراحت و اندوهگین باشد و در قلب و زبان ابراز 

همدردی کند.

  4. هرچنــد مواســات، در مــوارد شــدت و ســختی نمــود 
بیشتری پیدا می کند؛ اما محدود به آن نیست. بلکه باید به 
گر مواســات بعد از دوران سختی  این نکته توجه داشــت که ا
و مشــکالت ادامه پیدا نکند، خــود به یک دغدغــه و نگرانی 
برای کمک شوندگان تبدیل می شــود. بنابراین رفتار مبتنی 
بــر مواســات، رفتاری اســت کــه ادامه داشــته باشــد و آرامش 

خاطر افراد جامعه را نیز تأمین نماید.

  5. مواســات، مراحــل باالتری نیــز دارد کــه بیانگــر اهمیت 
زیــاد ایــن ویژگــی اســت. امــام باقــر )علیه الّســالم( در روایتی 
می فرمایند: »ای َحّجاج! مواسات شما چگونه است؟ گفتم: 
خوب اســت ای ابو جعفر! حضرت فرمود: آیا هــر گاه فردی از 
شــما نیاز پیدا کند، دســتش را در جیب بــرادرش می کند و به 
گر  اندازه نیــازش برمی دارد؟ گفتــم: در این حد، نــه! فرمود: ا

این گونه رفتار کرده بودید، نیازمند نمی شدید.«
 

ثار مواسات برای فرد و جامعه  آ
در  ارزشــمندی  بســیار  آثــار  مواســات،  دســتور  بــه  عمــل 
ســاحت های فردی و اجتماعی دارد که در ادامــه به برخی از 

آنها اشاره می کنیم:

     الف. تقویت فضائل اخالقی
مواسات، برخی ویژگی های اخالقی مهم را در انسان تقویت 
و برخــی رذایل مهــم را نیــز از بیــن می بــرد. اخــالص، تواضع 
و ســخاوت را تقویت می کند و انســان را برای رســیدن به اوج 
ارزش های اخالقی یعنی »ایثار« آماده می کند. انســان هایی 
کــه اهــل مواســات هســتند در یــک نقطــه اخالقــی متوقــف 
نمی مانند و همین طور رشد می کنند تا به اوج فضایل اخالقی 
می رســند. لذا امام کاظــم )ع( می فرمایند: »مؤمــن با چیزی 
برتر از مواسات نســبت به مؤمن، به خداوند عّزوجّل نزدیک 
نشــده اســت، و این، همان ســخن خدای متعال اســت که: 
»هرگز به نیکوکاری نخواهید رســید تا اینکه از آنچه دوســت 

دارید، انفاق کنید.«
همچنین غرور، خودبینی، بخل و حسادت را از بین می برد. 
کســی که با دیگران همــدردی، همدلــی و همراهــی می کند، 
ج شــده و به دیگران می اندیشــد. همچنین  از خودبینی خار
گران فروشــی،  رباخــواری،  چــون  ناپســندی  پدیده هــای 

رشوه خواری و سایر گناهان را از جامعه می زداید.
 

     ب. استجابت دعا 
امام صادق )علیه الّسالم( در روایت مهمی می فرمایند: »سه 
دعاســت که از درگاه خداونــد متعال رد نمی شــود: دعای پدر 
بــرای فرزندش، هــر گاه کــه بــه او نیکــی کنــد، و نفرینش در 
حّق او، آن گاه کــه از او نافرمانی نماید؛ نفرین ســتم دیده در 

حّق کســی که به او ســتم کرده اســت، و دعایش برای کســی 
که انتقــام او را از ســتمگری گرفته اســت؛ و دعــای مرد مؤمن 
برای برادر مؤمنش که به خاطر ما نسبت به او مواسات کرده 
است، و نفرینش در حّق او که می توانسته به وی کمک کند 

و نکرده، در حالی که وی به آن محتاج بوده است.«

     ج. تقویت مهربانی در جامعه
یکــی از آثــار مهــم مواســات، ایجــاد انــس و الفــت در میــان 
جامعــه اســت. روایــات بســیاری در ایــن زمینــه وارد شــده 
اســت. به عنوان نمونه امام علی )علیه الّسالم( می فرمایند: 
ُة به مثــل اْلُمواســاةه« هیچ چیــزی مانند  ُخــّوَ

ُ
»َمــا ُحِفَظــِت اْل

گــر بــه مکتب  مواســات، پیونــد بــرادری را حفــظ نمی کنــد. ا
شــهید حاج قاســم ســلیمانی توجه کنیم، یکــی از مهم ترین 

مؤلفه های این مکتب را این ویژگی تشکیل می دهد.

     د. ترمیم شکاف طبقاتی
مواســات، یکــی از راهکارهــای مهــم بــرای ریشــه کنی فقــر و 
برقــراری عدالــت اجتماعــی اســت. ایــن راهــکار، را بایــد در 
منظومــه فکــری اقتصــاد مقاومتــی و تمدن ســازی دینــی، 
تحلیل کرد. به ویــژه اینکه یکــی از ارکان اقتصــاد مقاومتی، 
»مردمــی بــودن« آن اســت. لــذا »هــر کاری در کشــور صورت 
می گیرد، باید بــا هدف رفع فقر و محرومیــت و ایجاد رونق در 
زندگی عموم مردم - نه بخشــی از مردم و قشرهای خاص - 
باشــد. در چنین فضایی اســت که مردم می توانند به اهداف 
واالی نظام اســالمی - یعنی معنویت و تکامل روحی و تعالی 
اخالقی - دســت پیــدا کننــد؛ فضایی کــه خیــرات جامعه به 
نحو صحیح میان مردم تقسیم شــود؛ هر کس استعداد خود 
را به صحنه بیاورد و بهره آن را ببرد و نظام و حکومت مراقب 
باشــد که هم به کســی ظلــم نشــود و هــم هیچ کــس محروم 
نماند. معنای ریشــه کنی فقر این اســت.« همه افــراد جامعه 
باید به این نکته معتقد باشــند که فقرا، یتیمان و مسکینان 
جامعه اسالمی، برای آبرومندان، برخورداران و  ثروتمندان، 
یک میــدان آزمایش و یک فرصت تعالی و پیشــرفت اســت و 
همان گونه که بــه عبادات فــردی توجــه دارند، بــه عبادات 

اجتماعی نیز باید توجه داشته باشند.

     هـ. لطف و عنایت خدا
یکــی از مهم تریــن آثــار مواســات این اســت که مــردم جامعه 
در پناه خداوند، از شــر دشــمنان و مشــکالت در امان خواهند 
بــود و خداوند همــواره آنــان را مورد لطــف و عنایت خــود قرار 
خواهد داد. امام صادق )علیه الّسالم( در روایتی می فرمایند: 
»شــیعیان ما تــا زمانی کــه در روابــط میان خــود و خدایشــان 
نیک بنگرند و به پیشوایانشان حسن نّیت داشته باشند و به 
برادرانشان نیکی کنند و با ناتوانشان دلسوز و مهربان باشند 
و به نیازمندانشــان کمک کننــد همواره از جانــب خداوند عز 
و جــل مــورد عنایــت، محفــوظ، و در پنــاه و مصــون خواهند 
بود. ما به ســتم کــردن، دســتور نمی دهیــم؛ بلکه شــما را به 
پارسایی، به پارسایی، به پارسایی دســتور می دهیم و نیز به 

مواسات، مواسات با برادرانتان!«    

مواسات، برخی 
ویژگی های 

قی مهم را  اخال
در انسان تقویت 

و برخی رذایل 
مهم را نیز از بین 

می برد. اخالص، 
تواضع و سخاوت 

را تقویت می کند 
و انسان را برای 
رسیدن به اوج 

زش های  ار
قی یعنی  اخال

»ایثار« آماده 
می کند. 

که  انسان هایی 
اهل مواسات 

هستند در یک 
قی  نقطه اخال

متوقف نمی مانند 
و همین طور رشد 

می کنند تا به اوج 
قی  فضایل اخال

می رسند
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غ از مسائل پزشکی آن، جوانب سیاسی- ع ویروس کرونا درکشورهای دنیا، فار شیو
اجتماعی متعددی دارد که الگوهــای مختلفی برای مدیریت آن به کار گرفته شــده 
که لزومــًا بــه موفقیت دســت نیافته انــد. در این میــان، منطق سیاســی رهبر معظــم انقالب، 
حضرت آیــت اهلل خامنه ای در مدیریــت این پدیده، نیازمند دقت و بررســی اســت تا بتوان در 
دنیایی که کشــورهای مدعی تفکر و تخصــص، در مدیریــت تخصصی و روانــی پدیده کرونا 
دچار عجــز و نگرانــی هســتند، در عرضــه نمــودن منطقی مســتحکم بــا صورتــی عامه فهم و 

جهان شمول برای گذار بشریت از این بحران نقش آفرینی کرد. 

 زمینه شناسی عقالنیت سیاسی
ع کرونا در شرایط فعلی کشور، چالش ها و دوگانه های مختلفی بر سر راه تصمیم گیران و  شیو

مسئولین ایجاد نموده که عبارتند از:
  الف( اقتصاد: جمهوری اســالمی ایران مشابه بسیاری از کشــورهای درگیر با این ویروس، 
با یک دوگانه اساســی در ماه پایانی زمســتان 1398 روبــرو گردید؛ دوگانه ســالمت و اقتصاد. 
اولویــت دادن بــه اقتصــاد و ممانعــت از ایجــاد محدودیت هــا، ســبب بــه خطر افتــادن جان 
مردم می شد و اولویت بخشــی به ســالمت و جان مردم، وضعیت اقتصادی را برای مردم، به 

خصوص قشر کم درآمد و روزمزد، دچار مشقت و دشواری می نمود.

  ب( فرهنگ: در حــوزه فرهنگ نیز جمهوری اســالمی ایران با دوگانه هــای چالش زایی روبرو 
بوده اســت. وقوع چنین بحرانی در یک جامعــه، به صورت طبیعی امکان تقویــت و دامن زده 
شــدن به گرایش های فردگرایانــه را در فرهنــگ عمومی افزایــش می دهد. همچنیــن، دوگانه 
برخورد سنتی یا متجدد با پدیده کرونا نیز بخشی از چالش های فرهنگی بوده که توسط برخی 
چنین برجسته شده است که: الزمه برخورد سنتی با این ماجرا، اهمیت ندادن )و چه بسا عمل 

مخالف( به توصیه های پزشکی مدرن اســت و الزمه برخورد 
تجددگرایانــه بــا این پدیــده، نفــی تمام شــیوه های ســنتی و 

معنوی برای مقابله با این بیماری می باشد.

  ج( سیاســت: کارآمــدی سیاســی در دنیــای امــروز، بیــش 
از هــر چیزی بــه عملکــرد حکومت هــا و میــزان رضایتمندی 
بنابرایــن، چالــش سیاســی  دارد.  بســتگی  آن  از  عمومــی 
ع کرونا، مســأله کارآمدی  جمهــوری اســالمی در پدیده شــیو
یا عــدم کارآمدی اســت؛ بــه خصــوص اینکــه ایــران در کنار 
بســیاری از کشــورهای دیگــر در قاره هــای مختلــف جهان، 
به طــور همزمــان درگیــری این بیمــاری شــده و مــردم برای 
کارآمد از نظام، کاماًل آماده مقایسه  درکی از تصویرکارآمد یا نا
هســتند. الزم بــه ذکــر اســت یکــی از مهم تریــن هدف هــای 
دشــمنان از تهدیدهــای ســخت و نــرم در ســال های اخیــر، 
مخدوش کردن همین عنصــر کارآمدی نظام در ذهن و باور 

مردم می باشد.

رفتارشناسی عقالنیت سیاسی
با توجه بــه معنــا و زمینه هــای عقالنیــت سیاســی در دوران 
ع کرونا، می توان تصمیمــات رهبر معظم انقــالب را به  شــیو

ح نمود: ح زیر مطر شر

     بهره گیری حداکثری از تمام فرصت ها
درک صحیــح از گســتره میدانــی مقابلــه بــا ویــروس کرونــا، 
این ضــرورت عقالنی را به دنبال داشــت کــه مجموعه های 
مختلفی که سابقه و تجربه فعالیت های گسترده و جهادی 
دارند، فعــال شــوند. با حکــم مســتقیم رهبر معظــم انقالب 
عالوه بر ادامــه و گســترش فعالیت های نیروهای مســلح در 
مقابله با ویروس کرونا، دســتور تشــکیل قرارگاه بهداشتی و 

درمانی صادر گردید.
ظرفیت های دیگــری نیز که ذیــل دفتر رهبر انقــالب تعریف 
می شــوند، با دســتور ایشــان موظف به تأمین امکانات برای 
عموم مــردم شــدند. عــالوه بــر نیروهــای مســلح و نهادهای 

تجلی
عقالنیت
انقالبی

نگاهی تحلیلی به گفتار 
و ُکنش های رهبر انقالب 
در مسئله کرونا

سید مهدی موسوی نیا

رهبـر معظـم انقـالب از همـان روزهای ابتدایی مطرح شـدن مسـئله کرونا، 
در میـدان مقابلـه بـا ایـن بیمـاری و کمـک بـه حـل مشـکالت ناشـی از آن 
را در عالی تریـن سـطح حاکمیـت دنبـال و  گوناگونـی  حضـور داشـته و اقدامـات 
عملی کرده اند. بخشـی از این فعالیت های حضرت آیت اهلل خامنه ای جنبه های 
گاهی دهنده داشـته و برخی دیگر اقدامات مسـتقیم یا غیرمسـتقیم  فرهنگ سـاز و آ
مدیریتـی و عملیاتـی بـوده اسـت. یادداشـت تحلیلـی زیـر گفتـار و اقدامـات رهبـر 
انقـالب اسـالمی در عرصـه مقابلـه بـا کرونـا را از زاویه بحث »عقالنیت سیاسـی« و 

با اسـتناد به بیانات و رفتارهای شـاخص ایشـان بررسـی و تحلیل کرده اسـت.   
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زیرمجموعه رهبری، ایشان در حاشیه گزارش وزیر بهداشت 
درباره اقدامات صورت گرفته، توصیه به بهره گیری از کمک 
نیروهای بسیج و داوطلبان مردمی برای رهایی کشور از این 
عارضه همه گیر نمودند. تمام این تالش ها نشان دهنده آن 
است که ظرفیت های مختلف حل مسأله و مدیریت بحران 
که از دیدگاه آیــت اهلل خامنــه ای، توانایــی نقش آفرینی مؤثر 
و مفید دارند، در خدمــت هم افزایی و همــکاری با نهادهای 

مسئول قرار گرفته است.

     وحدت در فرماندهی و اجتناب از کارهای موازی
ع ویــروس کرونــا، بــدون   بــه طــور طبیعــی، مقابلــه بــا شــیو
وحدت در فرماندهی فعالیت ها امکان پذیر نبوده و نیست. 
وحــدت در صــدور حکــم و کثــرت مناســب در مجریــان آن، 
می توانــد بــه اجــرای کامــل تصمیمــات کمــک کند. بــا این 
ضــرورت مهــم، آیــت اهلل خامنــه ای در چندیــن نوبــت، بــه 
کید نموده  نقش راهبری وزارت بهداشــت در این بیماری تأ
اســت. به عنوان نمونــه، در بیانات مورخــه1398/12/13، 
بــا وزارت  کشــور خواســتند  از همــه دســتگاه های  ایشــان 
قــرار دارد،  ایــن زمینــه در صــف مقــّدم  کــه در  بهداشــت 
قــرارگاه  تشــکیل  حکــم  در  همچنیــن  کننــد.  همــکاری 
بهداشــتی و درمانــی، بــر هماهنگــی تمامــی دســتگاه ها بــا 

کید شده است. وزارت بهداشت تأ

ر از عوامل میدانی       حمایت های مکّر
 یکــی از کلمــات پرتکــرار در تمامــی بیانات حضــرت آیت اهلل 
خامنــه ای در طــول ایــن بحــران، تقدیــر و تشــکر از زحمات 
کیــد بــر عمــل بــه توصیه هــا و  مجموعــه درمانــی کشــور و تأ
تصمیمات مســئولین وزارت بهداشــت بوده است. حمایت 
ع کرونا،  رهبری از دســتگاه ها و عامالن اصلی مقابله با شــیو
ســبب افزایش اراده نیروهــای درمانــی و مدیریتــِی درگیر در 
این صحنه عملیاتی است. ایشان در این زمینه، از تعابیری 
نظیر مســئولیت پذیری، تعهد انســانی و دینــی، جهادگری، 
کاری اســتفاده نمــوده و همین مســأله بر  افتخــار ملــی و فــدا

عزم مجموعه درمانی کشور در این مقابله افزود.

ع       واقع نگری در برخورد با موضو
ع کرونا در کشــور که   برخــورد واقعــی و معقول در قبــال شــیو
کید  همــواره از طریــق مســئولین و متخصصیــن ذی ربــط تأ
شــده، رعایت توصیه هــای بهداشــتی و حفظ خونســردی و 
ع،  غلبه بر نگرانی بوده اســت. افراط و تفریــط در این موضو
هرکــدام بــه نوعــی می توانــد امــکان ابتــال را به ایــن ویروس 

افزایش دهد.
کاشــت  گــر تصویــر حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای در مراســم  ا
نهال کــه توجــه و اهتمام بــه رعایــت نــکات بهداشــتی مورد 
مکــرر  توصیه هــای  کنــار  در  می رســاند  را  پزشــکان  کیــد  تأ
ایشــان مبنی بر ضرورِت رعایت مسائل بهداشــتی قرار دهیم 
آنــگاه برآینــد مجموعه ایــن گفتــار و رفتــار، رد و نفــی هرگونه 
بی توجهی به دستورالعمل های بهداشتی بوده است. عالوه 
بر ســفارش های عمومــی، چندین اقــدام عملی ایشــان پیاِم 

رعایت جوانب بهداشتی مســئله را به صورت مضاعف و ویژه 
کید قرار داده اســت. ایشــان ســعی کردنــد جنبه های  مورد تأ
افراطی و برجسته سازی این مسأله را نیز طرد کنند تا مواجهه 
همــگان بــا ایــن موضــوع، بــه دور از هیجــان و نگرانی هــای 

غیرضروری و مضّر و توأم با عقالنیت و منطق باشد.

     توجه به معنویات
 یکی از مهمترین ویژگی های عقالنیت سیاسی از منظر رهبر 
معظــم انقــالب، پیونــد مولفه های مــاّدی و معنوی اســت، 
به گونه ای که در دســتگاه محاســباتی، هم قواعــد دنیایی 
اثرگذار باشد و هم امور معنوی و فراماّدی. ایشان در بحران 
ع کرونا در کشــور، با پیوند امر ظاهری بهداشت با تزکیه  شیو
درونی و روحی، ســعی در تذکر این مطلب داشــته اند که امور 
معنوی باید در ذهن و محاسبات مردم حضور داشته باشد. 
ع در برابــر خداونــد متعــال،  کیــد ایشــان بــر توســل و تضــر تأ
ضمــن رعایــت توصیه هــای بهداشــتی، نمونــه ای از ایــن 

تالش ها است.
همچنین ایشــان با معرفــی توصیه های بهداشــتی به مثابه 
یــک تکلیف و امــر دینــی، ماهیت مهم تــری به رعایــت امور 
بهداشــتی بخشــید: »یقینــًا هــر چیــزی کــه کمــک کنــد بــه 
ع ایــن بیمــاری، یــک حســنه  ســالمت جامعــه و عــدم شــیو
ع این  است؛ در نقطه مقابل هر چیزی که کمک کند به شیو

بیماری، یک سّیئه است.«

     مثبت اندیشی و خوش بینی به آینده
 تشــویق حرکت های همدالنــه عمومی از ســوی رهبر معظم 
انقالب، نشــان از نــگاه مثبت ایشــان و تالش برای تشــویق 
نگاه خوش بینانــه به آینده در ســطح جامعــه دارد. حضرت 
آزمــون  در  را  ایــران  مّلــت  وضعیــت  خامنــه ای،  آیــت اهلل 
کرونا، موفــق توصیــف کــرده و در مواضع متعــددی به بیان 
مصادیقــی از همراهــی و محبــت اقشــار مختلف مــردم نظیر 
کادر درمانــی، مجموعه هــای خدماتــی، جوانــان، طــالب 
جهــادی، دانشــجویان جهادی، هــزاران بســیجی ُپرتالش 
و کســبه پرداختــه و از مجاهدت هــای خالصانه آنــان تقدیر 

نموده اند. 

     حساسیت به دشمن
کشــور مبنــی بــر  هرچنــد در ایــن ایــام برخــی زمزمه هــا در 
کــره بــا آنــان برای  لــزوم تســامح بــا قدرت هــای غربــی و مذا
ح گردیــد و حتــی کشــورهایی نظیر  حل معضــل کرونــا مطــر
آمریکا در یک حرکت نمایشــی وانمــود کردند کــه در صورت 
درخواســت ایــران بــه کمــک مــردم خواهنــد آمــد، امــا رهبر 
ح  معظــم انقــالب بــا نکاتــی کــه ســوم فروردیــن 1399 مطر
نمودند، این تالش ها را بی ثمر گذارده و خاطر نشــان کردند 
که حساســیت نســبت به دشــمن، در دوران بحــران حتی  از 
کیــد دارند  شــرایط عادی اهمیــت بیشــتری دارد. ایشــان تأ
کــه نبایــد مســأله کرونــا، فضــای عمومــی کشــور را از توطئه 
مســتکبرین و دشــمنی آنــان بــا جمهــوری اســالمی و مــردم 

ایران غافل سازد.    

 تشویق 
حرکت های 

نه عمومی  همدال
از سوی رهبر 

معظم انقالب، 
نشان از نگاه 
مثبت ایشان 
و تالش برای 
تشویق نگاه 

خوش بینانه به 
آینده در سطح 

جامعه دارد. 
حضرت آیت اهلل 

خامنه ای، 
وضعیت مّلت 

ایران را در آزمون 
ونا، موفق  کر

کرده و در  توصیف 
مواضع متعددی 

به بیان مصادیقی 
از همراهی و 

محبت اقشار 
مختلف مردم 

پرداخته اند
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از جمله راه های شناخِت »باطِن جامعه« و پی بردِن به »واقعّیت های پنهان و نهفته 
آن«، مطالعه جامعه در »وضِع مرضی و نابســمانی« اســت؛ یعنــی در حالتی که جامعه 
دچاِر آفتی گردیــده و پاره ای از نظم ها و قواعِد جاری، سســت شــده اند و در نتیجــه، جامعه تا 
ج شــده است. در این حال است که مشاهده و مطالعه  حّدی از حالِت »تعادل« و »ثبات«، خار
»نمودهای عینی« و »تجلّیاِت ظاهری« می توانند به روشــنی، بیانگر »روندها و حقیقت های 
درونِی جامعه« باشــند. به عبارت دیگر، همین که جامعه دچاِر »بحران« و »آشوب« می شود، 
آنچه را که در »وضِع طبیعی و عادی«، در دروِن خویش، نهفته دارد، بیرون می ریزد و »ضمیِر 
گیر و جان گیِر کرونا، چنین فرصتی را فراهم  گاِه« خویش را آشکار می سازد. بیمارِی فرا ناخودآ
کرد و در »عمــل« و »عاَلِم عین« نشــان داد کــه جامعه ایران، چــه اندازه بــه ارزش های دینی، 
»وفادار« و »دلبســته« اســت. از این آشکارشــدگی می توان بهره های فراوان برد و بــه پاره ای از 

پرسش های مناقشه برانگیز، پاسِخ قطعی گفت:
آنکه یک دیدن کند ادارِک آن

سال ها نتوان نمودن از زبان

     برآمدِن نتایِج فلسفه غربی 
ِد غربی«، عاَلــِم اخالق و معنوّیت و ســتودِن فضیلت های عالِی انســانی نیســت،  عاَلِم »تجــّدُ
بلکــه دعــوِت ایــن عاَلــم، به ســوی »تفــّرد« و »خودپرســتی« و »بهره منــدِی هرچه بیشــتر از 
لّذت های ماّدی« اســت. ازاین رو، انساِن معاصِر غربی که ســاخته وپرداخته همین »بینش« 
و »نظاِم معنایی« اســت، چنین خویشــتن و هوّیتی دارد و جــز در این جهــت، گام برنمی دارد. 
این وضع در جامعه غربی، وضِع »رسمی« و »غالب« است، هر چند ُپر واضح است که همگان 
در مغرب زمین، چنین ســلوک و روحّیــه ای ندارند و از اخالق و انســانّیت، دوره نشــده اند. این 
موقعّیــت نشــان می دهــد کــه چگونــه »فلســفه های غربــی« در »زندگــِی روزمــره انســان های 

غربی«، اثر نهاده و آنها را گرفتاِر دشواری ها و مصائِب جامعه سوز کرده است:
َشه، یکی جان ست و لشکر، ُپر ازو

روح، چون آب ست واین اجسام، جو
آِب روِح شاه اگر شیرین ُبود

جمله جوها، ُپر ِز آِب خوش شود
چون که رعّیت، دیِن شه دارند و بس

این چنین فرمود سلطاِن عبس
پــس »تعّدی گــری و غلظــت و خویش مرکزبینــِی انســاِن غربــی«، ریشــه در »تجویزهــای 

این جهانی و ماّده اندیشــانه فلسفه های غربی« دارد و این 
فلسفه های غربی هســتند که باید به محکمه داورِی عقل 
و وجداِن انسانی خوانده شــوند و پاسخگوی واقعّیت های 
اجتماعِی تلخ و ناموّجِه کنونی شوند و در مقابل، تاب آوری 
و خویشتن دارِی جامعه ایران، ریشــه در هوّیِت دینِی عمیِق 
آن دارد، چنان که در روایاِت اســالمی آمده اســت که مؤمناِن 
کــه ســختی و دشــواری، آن هــا را از پــا در  راســتین، چناننــد 
کــه می تواننــد گرفتارهای ها  نمی آورد و عقــب نمی راند، چرا
و ابتالئــات را در خویش، هضم کننــد و آنها را بــه حکِت الهی 
َلْت  ِتی ُنّزِ

َ
ْنُفُســُهْم ِمْنُهْم ِفی اْلَباَلِء َکاّل

َ
َلْت أ ارجاع دهند: َلُهْم ُنّزِ

َخــاِء؛ ]مّتقیــن،[ در ســختی چنــان به ســرمی برند، که  ِفــی الّرَ
گویی به آسایش اندرند.

     دستاویزی برای تصویرسازی
بزرگ نمایی هــای رســانه ای و مبالغه هــای تبلیغاتــی، مــا را 
از »واقعّیت هــا« دور می کننــد و »تصویرهــای وارونــه« ای از 
آنچه کــه می گــذرد، پیــِش روی مــا می گذارنــد، به خصوص 
از این جهــت کــه عمده ترین رســانه های جهانــی، در اختیاِر 
سرمایه ســاالراِن صهیونیســِت بی مــرز و قدرتمنــد اســت و 
جهان، آن گونــه که منافِع آنها اقتضاء می کنــد، به توده های 
مردم نمایانده می شود. چه بسا این قبیل »تصویرسازی ها« 
به این دلیل باشــد که ذهنّیِت مردِم جهان به سمت وسویی 
کــه آنهــا بافتــه و ســاخته اند تــا »مســأله های  کشــیده شــود 
اصلی و ماندگار«، به حاشــیه ســوق داده شــوند و پرسش ها و 
دغدغه های معطوف بــه آنها، خامــوش گردند. باید بــر فراِز 
این چنین خدعه هایی نشســت و عقل و منطِق خویش را در 
برابِر القاءها و تلقین های رسانه ای، غیرفّعال و منقاد نکرد و 

به طوِر مستقل، پشت پرده را دید و شناخت:
آن مقّلد، صد دلیل و صد بیان
در زبان آرد، ندارد هیچ جان    

کرونایی جوشش های اخالقی در وضِع 
خویشتن فرهنگی جامعه ایرانی

مهدی جمشیدی



اولیـن مطلـب ایـن بخـش، شـرح دو فـراز از »دعـای سـحر« بـه قلـم امـام 
خمینـی )ره( اسـت کـه مفهـوم جمال و جـال در این دعای مأثور را تشـریح 
می فرماینـد. در مطلـب بعـدی امـام موسـی صـدر مفهـوم عبـادت و عبودیت 
کاوی قرار داده اسـت. تبیین اسـتاد حكیمی درخصوص  در اسـام را مورد وا
دعـای روزانـه رمضـان بـرای رفـع فقـر، گزارشـی از سـخنرانی آیت اهلل مجتبی 
مبـارک رمضـان،  مـاه  آسـمان در  گشـایش درهـای  تهرانـی دربـاره معنـای 
ارتبـاط عبودیـت، تقـوا و روزه از نـگاه شـهید مطهـری و تفسـیر دکتـر دینانـی 
از یـک غـزل رمضانـی حافـظ دیگـر مطالـب ایـن بخش را تشـكیل می دهند.

ماه خدا
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از آزادی تا بندگی
پاسخ خدا را بده!
ک میکده عشق زیارت خا



ماهخدااندیشه

اردیهبشت  99     مشاره  2419
 دوره جدید

جان بی جمال جانان 
میل جهان ندارد

حضرت حق و نزدیکی به عالم وحدت و بساطت و آفریده دو 
دســت لطف و قهر  خداوند بودن مانند کســی اســت کــه او را 
خلیفه خود قرار داده و لذا، در بردارنده صفات متقابل است. 
به موجب همین، حق تعالی به ابلیس اعتــراض کرد که »ما 
منعک أن تســجد لما خلقــت بیدّی؟  چــه چیز تو را از ســجده 
بر آنچه با دو دســت خــود آفریدم بازداشــت؟« یعنی چــرا تو با 
اینکه آفریده یک دســت هستی از ســجده بر آفریده دو دست 

من سرباز زدی؟
حاصل آنکه هر صفتی که به لطف تعلق داشــته باشد صفت 
جمــال اســت و هــر صفتــی که بــه قهــر تعلــق داشــته باشــد از 
صفات جــالل، لذا ظهــور عالــم و نورانیت و درخشــندگی اش 
از  جمــال اســت و مقهــور شــدنش در تابــش نور حق و ســلطه 
کبریایــی و عظمت خداونــد از جــالل.  ظهور جــالل به جمال 

است و اختفای جمال به جالل:
جمالک فی کل الحقائق سائر

 جاللک ساتر
ّ

ولیس له إال
جمالــت در همه حقایــق جاری اســت و جز جاللــت حجاب و 

پوششی ندارد. 
هــر نــوع انــس و خلــوت و صحبتــی از جمــال اســت و هــر نوع 
گر پروردگار  سرگشتگی و هیبت و  وحشتی از جالل. از این رو، ا
بر قلب ســالک با لطف و مؤانســت تجلی کنــد، او  باید صفت 
جمال را متذکر شــود و بگوید: »اللهم انی اسئلک من جمالک 
گر  با قهر و عظمت و کبریا و سلطنت بر او تجلی  باجمله...« و ا
کند، باید صفت جالل را یادآور شود و  عرضه بدارد: »اللهمانی 

اسئلک من جاللک باجّله«.
رهروان طریــق اهلل و مهاجران به ســوی او و طــواف کنندگان 
حریم کبریایــی اش حال ها و وقت هــا و واردات و مشــاهدات 
و خطــورات و اتصاالتــی دارنــد. محبــوب و معشوقشــان نیــز  

شرح دعای سحر

»اللهــم اّنی اســئلک من جمالــک بأجملــه و کّل جمالــک جمیــل. اللهم اّنی اســئلک 
بجمالک کّله. اللهم إّنی اســئلک مــن جاللک بأجّلــه و کّل جاللک جلیــل. اللهم اّنی 
اسئلک بجاللک کّله.  بارالها، از تو درخواست می کنم به جمیل ترین جمالت حال آنکه همه 
جمال تو جمیــل اســت. پــروردگارا، از تــو درخواســت می کنم به همــه جمالــت. بارالهــا، از تو 
درخواســت می کنــم بــه جلیل تریــن جاللــت و همــه جــالل تــو جلیــل اســت. پــروردگارا، از تو 

درخواست می کنم به همه جاللت.«
 بدان ای عزیز، که وجود هرچه بسیط تر و به وحدت نزدیک تر باشد شمولش بر کثرات بیشتر 
و احاطه اش بــر امور متضــاد کامل تر اســت. اموری کــه در عالم زمــان متفرق انــد در عالم  دهر 
ج بــا هــم متضادند در ظــرف ذهن با هــم هماهنگ   مجتمع انــد و چیزهایــی که در ظــرف خار
هســتند. اموری که در نشــئه اول متفاوت اند در نشــئه آخرت با هــم متفق اند و این به ســبب  
وســیع بودن ظرف هــا و نزدیکی آنها به عالم وحدت و بســاطت اســت. شــنیدم یکــی از ارباب 
معرفت، رضــوان اهلل تعالی علیــه، می فرمود: »جرعه ای آب در بهشــت شــامل همــه لذت ها، 
اعــم  از شــنیدنی ها )انــواع موســیقی و نغمه های مختلــف( و دیدنی هــا )لذت هــای حاصل از 
دیدار صورت های نیکو و دیگر شکل ها و رنگ ها( است. ســایر حواس هم بر همین قیاس اند 
گانــه و متمایز از دیگر حواس درک می شــوند. و این به ســبب   و  لذت های هــر یک به طور جدا

حکومت نشئه خیال و بروز سلطنت آن است« .
پس، حقیقت وجودـ  که مجرد از جمیع تعلقات شــش گانه اســتـ  از تعلق خلــق و تجرد  امر نیز 
منزه است، زیرا بســیط الحقیقه و عین وحدت و نور بدون آمیختگی با ظلمت عدم و  کدورت 

نقص است. پس، همه اشیاء است در عین حال که هیچ یک از آنها نیست.
پس، صفــات متقابل در حضــرت حقیقت بســیط، وجــود واحدی دارنــد که از کثــرت عینی و  
ک و از تعّیــن خارجی و ذهنی منزه اســت. پروردگار در ظهور خود بطــون و در  بطونش  علمی پا
ظهور و در رحمتش غضب و در غضبش رحمت اســت. پس، آن حقیقت لطیــف و  قاهر و ضار 
و نافع است. از امیرالمؤمنین)ع(، نقل است که فرمود: »ســبحان من اّتسعت رحمته الولیائه 
فی شــّده نقمته و اشــتّدت نقمتــه العدائه فی ســعه   رحمته ؛ پیراســته اســت خداونــدی که در 
شدت نقمتش رحمت خود را بر اولیائش  گسترانیده و در وســعت رحمتش سختی و فشار را بر 

دشمنانش شدت بخشیده  است«.
خدای متعال به حسب مقام الهیت در بردارنده صفات متقابل مانند رحمت و غضب و  بطون 
و ظهور و اولیت و آخریت و خشم و رضاست. پس، خلیفه او )انســان( نیز به سبب  نزدیکی به 

امام خمینی)ره(

کتاب »شـرح دعای سـحر« اولین اثر عرفانی امام خمینی )ره( اسـت . از امام 
رضـا)ع( نقـل شـده اسـت کـه امـام باقـر )ع( ایـن دعـا را کـه بـه دعـای مباهلـه 
نیـز مشـهور اسـت، در سـحرهای مـاه مبارک رمضـان می خواندنـد. این دعا 
شـروح متعـددی دارد کـه یکـی از مهم تریـن آنهـا شـرح امـام خمینـی )ره( اسـت کـه در 
سـن 27 سـالگی آن را تألیف کرده  اند. در این مطلب شـرح امام خمینی )ره( بر یکی از 

فرازهـای ابتدایـی ایـن دعـا را می خوانیم.   
     نویسنده: امام خمینی )ره( 

     انتشارات:   موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی )ره(
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کرامت هــا و اشــاره ها و  تجلی هــا و ظهورهــا و لطف هــا و 
جذبه هــا و جذوه هایــی دارد و در هــر  زمانــی و حالــی، بــه 
فراخور حالشــان بر آنها تجلی می کند. از آنجا که گاهی این 
تجلیات  برخــالف ترتیب و تنظیم اســتـ  مثــاًل، تجلی اول 
لطف و تجلی دوم قهر است و تجلی سوم  لطفـ  گاه کلمات 
و فرازهــای ادعیه نیز برخــالف ترتیــب واقع می شــوند؛ زیرا 

ظاهر عنوان باطن و دنیا مربوط به آخرت است.
 

     بارقه ای از نور
قلــب اولیای خــدا و ســالکان آینــه تجلیــات حــق و جایگاه 
ظهور اوســت، چنانچه خداوند  فرموده اســت: »یا موسی، 
الیســعنی أرضــی وال ســمائی ولکــن یســعنی قلــب عبــدی 
المؤمن ؛  ای موســی، زمین و آســمان گنجایش مرا ندارند، 
اما قلــب بنــده مؤمنــم گنجایــش مــرا دارد«. امــا  قلب ها از 
حیث بــروز تجلیــات الهــی در آنهــا متفاوت اند؛ یعنــی گاه، 
قلــب قلــِب عشــقی و ذوقــی  اســت کــه پــروردگار در آن بــه 
جمــال و حســن و بهــاء تجلــی می کنــد و گاه، قلــب خوفــی 
اســت که پــروردگار به جــالل و عظمــت و کبریــا و هیبت در 
آن تجلــی می فرمایــد و گاه، قلب عشــقیـ   خوفی اســت که 
پروردگار به جمال و جالل و صفات متقابل یا به اسم جامع 
اعظم در آن تجلی می فرمایــد که البته مقام اخیر به پیامبر 
خاتم و اوصیای ایشان، علیهم السالم،  اختصاص دارد. از 
این رو، محی الدین عربی  حکمت آن حضرت را به فردّیت 
اختصاص داده اســت، زیرا مقام جمعیت الهیــهـ  بر خالف 

دیگر اولیاءـ  منحصر به آن حضرت بوده  است.
خداوند بــر هر یــک از اولیــاء خــود نیز به اســمی که بــا حال 
او تناســب دارد تجلــی  می فرمایــد؛ مثــاًل، بــر شــیخ االنبیــاء 
والمرسلین حضرت ابراهیم  به صفت جالل تجلی فرمود. 

اســتغراق آن حضرت در بحر عشق الهی و شــیفتگی او  به نور 
جمال خداونــدی باعث شــد کــه پــروردگار از ورای جــالل به 
جمال تجلی کند. به همین  ســبب بود که حضــرت به خّلت 
و دوســتی حق تعالی اختصاص یافت ]و خلیل نــام گرفت[ و 
حکمت ایشــان حکمت مهّیمیت گردید. خداوند بر حضرت 
یحیی)ع( هم که قلبش  خاضع و خاشع و در حال قبض بود 
بــه صفت جالل که شــامل عظمــت و کبریــا و قهر و  ســلطنت 
بود تجلی فرمــود و حکمت وی بــه جالل اختصــاص یافت. 
البتــه، گاه نیــز خداونــد بــه  جمــال خــود تجلــی می فرمــود، 
چنان که بر حضرت عیســی)ع(. به همین ســبب هم بود  که 
وقتی حضرت یحیی)ع(، ایشــان را خندان دیــد و با عتاب بر 
او اعتراض کــرد که  »کأّنــک قد آمنت مکــر اهلل وعذابــه؛ گویا 
آن جناب خــود را از مکر و عذاب خــدا در امان  یافته اســت؟« 
عیســی)ع(، پاســخش داد: »کأّنک قد ایســت مــن فضل اهلل 
ورحمتــه؛  ظاهــرًا، آن حضــرت از فضــل و رحمت حــق ناامید 
گشته اســت؟« آنگاه، به آن دو بزرگوار  وحی شد که »أحّبکما 
الّی أحسنکما ظّنا بی ؛ محبوب ترین شما نزد من کسی است 

که به  من خوش گمان تر باشد«.
پس، خداوند بــر حضرت یحیی)ع( به مناســبت حالت قلب 
و نشئه خاصش به  قهر و سلطنت تجلی فرموده و بر حضرت 
عیســی)ع( به مقتضای نشــئه و مقامش  به لطــف و رحمت 
تجلــی فرمــوده بــود، بــرای همیــن، هــر یــک از آن دو بزرگوار 
آن پاســخ ها را  دادند. امــا، وحی خدای متعــال درباره این که 
محبوب ترین شــما کسی اســت که حســن ظن  بیشــتری به 
من داشته باشد، به مناسبت تقدم رحمت بر غضب و تجلی 
ابتدایــی محبت الهــی در مظاهــر جمــال اســت، چنان که در 
روایــات آمده اســت: »یا من ســبقت رحمته غضبــه ؛ ای آنکه 

رحمتش بر غضبش پیشی گرفته«.    

 قلب اولیای خدا 
و سالکان آینه 
تجلیات حق و 

جایگاه ظهور 
اوست، چنانچه 
خداوند  فرموده 

است: »یا موسی، 
الیسعنی أرضی 

وال سمائی ولکن 
یسعنی قلب 

عبدی المؤمن ؛  
ای موسی، زمین 

گنجایش  و آسمان 
مرا ندارند، اما 

قلب بنده مؤمنم 
گنجایش مرا دارد«
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از آزادی تا بندگی
واکاوی معنای عبادت و عبودیت در اسالم

امام موسی صدر

متنـی کـه در ادامـه مـی خوانیـد گزیـده ای از سـخنرانی امـام موسـی صـدر 
در جلسـات هفتگـی اعضـای ارشـد جنبـش امـل اسـت کـه در آنهـا مباحـث 
گاهـی  فرهنگـی، اعتقـادی، اقتصـادی، سیاسـی و نظامـی بـرای اعتـالی سـطح آ
کادرهـای جنبـش امل مطرح می شـد. متن کامل این سـخنرانی در کتـاب »ادیان در 

خدمـت انسـان« بـا عنـوان »عبـادت و عبودیـت« منتشـر شـده اسـت. 

آنکــه قــرآن را مطالعه می کنــد، پیونــد و هماهنگی و 
تناســبی میــان روزه و قــرآن می یابــد: »ُکِتــَب َعَلیُکُم 
قوَن«؛  ُکــم َتَتّ

ّ
ذیــَن ِمــن َقبِلُکــم َلَعَل

ّ
یــاُم َکمــا ُکِتــَب َعَلی اَل الِصّ

ــذی ُانــِزَل فیــِه الُقــرآُن.« چــرا قــرآن کریــم 
ّ
»َشــهُر َرَمضــاَن اَل

هنگامی که زمــان روزه را بیان می کند و می گویــد روزه باید در 
مــاه رمضــان باشــد، می افزاید: »ماهــی کــه قــرآن در آن نازل 
شــد«؟ در زبان عربــی، این وصــف به پیونــدی میــان روزه و 
قرآن اشاره دارد؛ قرآن کریم که سرچشمه و مصدر وحی الهی 
است. پس ما می توانیم ماه رمضان را ماهی متفاوت از دیگر 
ماه ها برشــماریم. تمایز این ماه به علم و حکمت و مطالعه و 
تحقیــق اســت. روزه باعث می شــود آدمــی در این مــاه، بهتر 
بحــث و مطالعــه و تحقیــق کنــد. در حدیــث آمــده اســت که 
برتریــن عمــل در شــب قدر، شــبی کــه مخصوص دعاســت، 

مباحثه علمی است.
سخن من، به مناسبت آغاز ماه روزه که از مهم ترین عبادات 
اســت، درباره عبادت و عبودیت اســت. برآنم تا در سخنانم 
بــه تمایــالِت آزادی خواهانــه انســاِن معاصــر پاســخی دهــم 
و پرتــوی بر آن هــا بیفکنم؛ به ویژه نســل آینــده داری که آرزو 

دارد آزاد و رها باشد و از قیودش بکاهد.
آنچه مرا به بحث برمی انگیزاند، صورت مخدوشی است که 
به عبادات در اسالم داده شده است؛ گویی نماز و روزه مالیاتی 
اســت کــه مســلمان بایــد تقدیــم خداونــد کنــد. این صــورِت 
مخدوش از نماز که بار مســئولیت را ســنگین می کنــد، میل و 
رغبِت آزادی خواهانه انســان را به نماز از میــان می برد، و نماز 
را کاری ناخوشــایند جلــوه می دهــد. قــرآن در این بــاره چنین 

ماه خدااندیشه



اندیشه
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ماه خدا

ها َلَکبیَرة ِااّل َعَلی الخاِشعیَن.« این مسئله یکی  می گوید: »َو ِاَنّ
از اسباب دوری مردم و جوانان از نماز است. به محض اینکه 
این فکر به زبان بیاید که ما بندگان خدا هستیم، مخالفت ها 
گر بگویی که  آشکار می شود که ما نمی خواهیم بنده باشیم. ا
این بندگی اســتثنایی دارد، ما بنده بشــر نیســتیم بلکه بنده 
خدا هســتیم، پاســخ این اســت که این استثناســت یــا اینکه 

این گونه اندیشیدن اجباری و غیرواقعی است.
من می خواهــم بگویم که اساســًا عبادِت خداونــد به معنای 
عبودیت و تقیــد نیســت، بلکه عبــادت خداونــد دقیقــًا برابر 
اســت بــا آزادی. عبــادت خداونــد یعنــی آزادی مطلــق. و هر 
اندازه عبــادت فزونی یابــد و در راه عبــادت بیشــتر گام نهی، 

آزادتر خواهی شد.
نمی دانم چــرا عبــادت و عبودیت با هــم آمیخته شــدند و به 
یک معنــا بــه کار می رونــد، با اینکــه ایــن دو واژه بــا هم یکی 
نیســتند. بنابر آنچه از زبان هــای دیگر می دانم، اساســًا واژه 
عبادت، از نظر ماده و شــکل آن، از ریشــه ای غیــر از عبودیت 
اســت. از جملــه در زبــان فارســی عبــادت بــه »پرســتش« و 
عبودیت بــه »بندگی« ترجمــه می شــود. در زبان فرانســه دو 
واژه »adoration« و »esclavage« به کار می رود و همین طور 
در زبان هــای دیگــر. چــه انــدازه میــان ایــن دو واژه تفــاوت 
گر نیک بنگریم، درخواهیم یافت که عبادت چیزی  است! ا
اســت و عبودیت چیز دیگر. نزدیکی این دو واژه )و هم ریشه 
بودنشــان( باعــث َخلــط آنهــا و باعث ایــن شــکِل مخدوِش 
عبادات شــده اســت. عبادت بــه معنــای عبودیت نیســت، 
بلکــه آزادی اســت. امــا چــرا و چگونه؟ ایــن مســئله موضوع 

سخن امروز ماست.

     عبادت چیست؟
اســالم  در  عبــادت  مفهــوم  دربــاره  روشــن  و  ژرف  اندکــی 
می اندیشــیم. عبادت چیســت؟ عبادت در اصطالح فقهی، 
یعنی در اصطالح اســالمی، هر عملی اســت که به قصد قربت 
صورت گیــرد، یا هــر عملی اســت که بــرای خداوند بــه جای 
آورده شود. این اصطالح در مقابل اصطالح »توصلی« است، 
و آن هر عملی است که نیازی به قصد قربت ندارد. فی المثل 
گر کســی  در واجبــاِت نماز، وضــو عمل تعبدی اســت، یعنی ا
بــدون قصــد قربــت وضــو بگیــرد، وضــوی او باطــل اســت. 
گر من لباســم را  طهارت لبــاس نیز از شــروط نماز اســت. امــا ا
ک  ک کردم، پذیرفته می شــود و لباس پا بدون قصد قربت پا
گر باد لباســم را اتفاقی در آبی بینــدازد و لباس،  اســت، حتی ا
گر لباس را با آب غصبی  ک شــود. ا خود به خود، در این آب پا
گر کســی را نیز وادار کنم که لباسم  ک اســت. ا هم بشویم، پا
کی لباس به هر شکلی ممکن  ک است. پا را بشوید، باز هم پا

است، اما وضو فقط باید به قصد قربت باشد.
فقه می گوید هر عملی که به قصد تقرب به خداوند و اطاعت 
امر او صــورت می گیرد، عبادت اســت، و هر عملــی که به غیر 
گر کســی  از ایــن انگیــزه باشــد، عبــادت نیســت. بنابرایــن، ا
بــدون قصــد تقــرب بــه خداونــد، بلکــه بــرای جلــب اعتمــاد 
مردم، نمــاز بگــزارد، طبیعتًا نمــاز او عبادت نیســت و اجرش 

نیــز بــر عهــده خداونــد نیســت. فقــه ایــن نمــاز را از عبــادات 
گر کسی از ترس پدر یا مادر نماز بخواند، خدا  نمی شمارد. آیا ا
ع  را عبادت کرده اســت؟ هرگز. این عبادت نیســت. این رکو
و ســجود و حرکتی بیش نیســت. کســی که بنا بر عــادت نماز 
بخواند و ندانــد که چه کاری می کند، همچون کســی اســت 
که صبح ها، از روی عادت، کارهــا را در خانه انجام می دهد. 
چنین کسی برای نماز نیز حرکت می کند، اما عملش عبادت 

و نماز نیست.
اما عکس این مسئله درست اســت. یعنی هر عملی که برای 
گر نمــاز و روزه  تقرب به خداوند باشــد، عبادت اســت، حتی ا
نباشــد. از جمله تجارت و زراعت و ســاختن خانه و راه سازی 
و دیدار دوســت و ســالم و احوالپرســی با دیدارکننــدگان، و هر 
گر برای خداوند باشــد، عبادت اســت، حتــی خواب.  عملی ا
آیا عملی آســان تر از خواب هســت؟ ممکن اســت خــواب هم 
عبادت باشد. ممکن است خوردن نیز عبادت باشد. ممکن 
اســت نشســتن نیز عبادت باشــد. همچنین، با هــم بودن و 
شب نشینی و توجه به فرزندان و بازی با آنها نیز ممکن است 

عبادت باشد.
پــس نخســتین نکتــه ایــن اســت کــه عبــادت، در اصطــالح 
اســالمی، هر عملی اســت که برای امتثال و اطاعــت امر الهی 
و تقرب به خداوند، از انســان صادر می شــود. بر این اســاس، 
لختی در این مفهــوم درنگ می کنیم، یعنــی در هر عملی که 

برای تقرب به خداوند است. 

     تقرب چیست؟
معنای تقرب بــه خداوند چیســت؟ تقرب یعنی تــالش برای 
به دســت آوردن قرب. من می خواهم به شــما نزدیک شوم؛ 
بلند می شــوم، حرکت می کنم و، ســرانجام، به شما می رسم 
و به شــما نزدیــک می شــوم. آیا منظــور از تقــرب بــه خداوند، 
که از نظر  نزدیکی مکانی است؟ طبعًا پاســخ منفی است، چرا
اســالم، خداوند مکان نــدارد، بلکــه خالق مکان اســت. امام 
 ِبأیــَن« یعنی خداوند مــکان ندارد. 

ّ
)ع( می فرماینــد: »الُیَحُد

پس تقرب به خداونــد یعنی چه؟ بیایید اندکی بیندیشــیم و 
ج  مفاهیم کهنه ای را که از کودکی با مــا بوده اند، از ذهن خار
کنیم. نزدیکی به خداوند یعنی چه؟ مکان خداوند کجاست 
تا بدان سو رویم و به او برسیم؟ نه، چنین چیزی نیست و ما 

نیز به چنین مفهومی اعتقاد نداریم.
تقــرب بــه خداونــد یعنــی تقــرب معنــوی. دریافتــن مفهــوم 
تقرب معنوی آســان اســت. مــن در اینجا هســتم، اما ممکن 
اســت کســی در اروپا یا هنــد نزدیک مــن باشــد. او چگونه به 
من نزدیک است؟ آیا نزدیکی ای غیر از نزدیکی مکانی وجود 
دارد؟ اسباب نزدیکی غیرمکانی چیست؟ گاهی علِت قرابِت 
معنوی نســبت اســت، یعنی برادر، یا پســر عمو بودن. این را 
کــه خداوند نه زاده شــده و  نمی توان به خدا نســبت داد، چرا
نه زاده اســت. نمی زاید، یعنی فرزندانی ندارد، وزاده نشــده، 
یعنی پدر و مادر و عمو و دایی و... ندارد. خویشانی ندارد. به 

قبیله خاصی تعلق ندارد. پیوند َنسبی برای او وجود ندارد.
قرابت دو نوع اســت: یکی قرابت عاطفی و دیگــری قرابت از 

که برای   هر عملی 
تقرب به خداوند 

باشد، عبادت 
گر  است، حتی ا

وزه نباشد.  نماز و ر
از جمله تجارت و 
راعت و ساختن  ز
خانه و راه سازی 
و دیدار دوست و 

سالم و احوالپرسی 
با دیدارکنندگان، و 
گر برای  هر عملی ا

خداوند باشد، 
عبادت است
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ماه خدا

جهــت هم صفت بــودن. وقتــی می گوییم فالنی به کســی 
نزدیک است، یعنی در صفات آن دو، نزدیکی و هماهنگی 
وجــود دارد. نزدیکــی بدین معنــا مفهومی اســالمی اســت: 

ُکم.« تقا
َ
کَرَمُکم ِعنَداهلِل أ

َ
»ِاَنّ أ

میزان تقرب به خداوند، به اندازه اتصاف به صفات الهی و 
تخلق به اخالق خداوندی است، زیرا خداوند مکانی ندارد 
تا من به او نزدیک شــوم. و میــان من و او پیوندی نیســت 
تا خویِش او باشــم. نمی توان به خداوند نزدیک شــد، مگر 
قوا 

ّ
با اتصاف به اوصاف الهی. در حدیث آمده اســت: »َتَخَل

ِبأخالِق اهلِل.« )بــه اخالق الهی متخلق شــوید.( اما صفات 
خداونــد کدام اند؟ علــم؛ پس اتصــاف به اوصــاف خداوند 
گر آن را کســب کنیم؛ و قدرت  یعنی کســب علم؛ و رحمت ا
گر بتوانیم  گر قدرت و عزت به دســت آوریم؛ و آفرینندگی ا ا

چیزی بیافرینیم؛ و همین گونه است دیگر صفات الهی.
خدمت بــه مردم نیــز اتصــاف بــه صفتی الهــی اســت، زیرا 
گر من  خداوند رب و راعی و خالــق و رازق و رحیم اســت، و ا
به مردم خدمت کنم، یعنی به آنــان روزی دهم و مهربانی 

کنم و فرهنگ بیاموزم، متخلق به اخالق الهی شده ام.
میــان دو مفهــوم تقرب بــه خداوند و عبــادت پیونــد برقرار 
می کنیم. تقرب به خداوند یعنی اتصاف به اوصاف الهی. 
عبادات نیــز فعالیت هــا و ورزش هــا و کارهایی هســتند که 
ثمره آنها تخلق به اخــالق الهی اســت. می توانیم بگوییم 
کســی کــه نمــاز می گــزارد، در نمــازش خداونــد را مخاطــب 
می ســازد و احســاس می کند که او را ندا می دهد و از او یاری 
می جوید و همراه اوست. پس، از او صفت یا صفاتی کسب 
می کند یا آن صفات در او قوی تر می شود، و از صفات رذیله 
کــه نتیجه ضعــف اســت، دور می شــود. سرچشــمه بیشــتر 
صفات رذیله، ضعف اســت. چرا آدمــی دروغ می گوید؟ یا از 
روی ترس دروغ می گوید یا طمع مــی ورزد. چرا اصرار داریم 

احساس فقر بکنیم؟
چرا نفاق؟ ســبب اینها ناتوانــی در ابراز حقیقت اســت. چرا 
فریب و ریا؟ ســبب آن نیاز به کســب اعتماد دیگران است. 
منشأ بســیاری از رذایل، ضعف و سستی اســت که با تقرب 
به خداونــد زدوده می شــود. بــر این اســاس، صفــات نیکو 
صفــات خداوند اســت، زیرا در اســالم، خداونــد جامع همه 
صفات کمال اســت. پس هر گامی که در آن کســب صفتی 
از صفــات خداونــد باشــد، مــا را بــه او نزدیک می کنــد. این 

اصل کلی است.
دوبــاره به همــان مبحث نخســت بــاز می گردیــم. عبادت 
چیســت؟ هــر عملــی کــه بــرای تقــرب بــه خداونــد صورت 
می گیرد، یا هــر عملی که مرا بــه خداوند نزدیک می ســازد. 
به دیگر ســخن، عبــادت یعنی هــر عملی که مــرا به صفتی 
گــر چنین  از صفــات خداونــد متصــف می کنــد. بنابرایــن، ا
گر چنین نشــود،  چیزی روی دهــد، عبادت خواهــد بود و ا
عبــادت نخواهد بود. پس اســاس عبــادِت خداوند، یعنی 
گام نهــادن در مســیر علــم و آزادی و عــزت؛ گام نهــادن در 
راه کســب دیگر صفات حســنه الهی که ما آن را انسانیت و 

تعالی و تکامل می نامیم.
کارهــا و  بــر ایــن اســاس، می توانیــم بگوییــم عبــادات، 

فعالیت هایی هســتند همچون نماز و روزه و حج و زکات و... 
که خداوند آنها را راه ها و اســباب و انگیزه هایی برای رساندن 
انســان به کمال قرار داده اســت. پس هر نمازی که به شــکل 
درست به جای آورده شــود، رهایی و آزادی از یک قید است، 
زیرا هر نمــازی، آدمــی را گامــی از جهــل دور و به علــم نزدیک 
می کند. آیا حرکت از جهل به ســوی علم بندگی است؟ فرض 
بر این اســت که نمــاز، انســان را از فحشــا و منکــر دور می کند، 
پس نمازی کــه چنیــن نمی کند، عبادت شــمرده نمی شــود. 
هر عبادتــی به تقــرب می انجامــد. تقــرب نیز منجر بــه کمال 
می شود و کمال، آزادی است. نماز چگونه مرا از جهْل دور و به 
علم نزدیک می کند؟ نمــاز مرا وامی دارد تــا متصف به صفات 

الهی و متخلق به اخالق الهی شوم.

     عبودیت چیست؟
مفهوم عبادت در اســالم، به کلی بــا مفهوم عبودیــت بیگانه 
اســت. در اســالم عبودیت نیســت. عبودیــت خداونــد یعنی 
آزادگــی، بندگــی خداونــد یعنی حرکت به ســوی علــم و عدل 
و قــدرت و رأفــت و صــدق و بلندهمتــی و همه کمــاالت. این 
است مفهوم عبادت در اسالم و چقدر این مفهوم با عبودیت 
کید می کند، این اســت که  فاصله دارد. آنچه بر ایــن اصل تأ
اخالص شــرط بنیادین عبــادت اســت؛ نمــاز و روزه من فقط 
باید برای خداوند باشد. برای خداوند باشد یعنی چه؟ یعنی 
انگیزه الهی داشــتن و جــذب خداوند بــودن. پس مــا باید در 
بســیاری از کارهامــان نظــری دوبــاره بیفکنیم. وقتــی گفته 
می شــود »نیت«، برخی گمان می کنند نیت یعنی ایســتادن 
در مقابل قبله و گفتن اینکه چهار رکعت نماز عشــا می خوانم 
قربًة إلی اهلل. این نیت نیســت، بلکه این نیز لهو است. نیت 

یعنی انگیزه.
عبادت هر عملی است که به انگیزه تقرب به خداوند صورت 
می گیــرد و تقــرب یعنی اتصــاف بــه اوصــاف الهــی و اوصاف 

الهی، همگی، کمال اند.
پس عبــادت یعنی تــالش برای رســیدن بــه کمــال. عبادت 
آزادی اســت، زیرا حرکت به ســوی کمال، قید و بند نیســت، 
بلکه آزادی از قید و بند اســت و نزدیکی انســان به انسانیت، 
آزادی اســت. امــا بندگــی درســت نقطــه مقابــل آن اســت. 
پــس عبودیــت و عبــادت دو مفهــوم کامــاًل متمایزنــد. یکــی 
از ثمــراِت عبــادِت خداونــد، آزادی از هر چیزی اســت که غیر 
خدایــی باشــد. مــا در طــی نمــاز و روزه و حــج و زکات، بــرای 
دقایقــی حرکــت به ســوی خــدا را تجربــه و تمریــن می کنیم، 
گر برای غیرخدا نماز بگزاریم، نمازمان باطل اســت.  که ا چرا
گر مــا در زمانی اندک  همچنین اســت روزه و حج و.... پــس ا
ورزش کنیــم، تمریــن کنیــم و حتــی دو دقیقــه در روز بــرای 
خدا فعالیــت کنیــم و از خــوردن و آشــامیدن دوری کنیم، به 
ســوی خدا حرکت می کنیم و به او نزدیک می شــویم. پس ما 
در کارگاه عبــادت بــرای آزادی موقت از غیرخدا می کوشــیم. 
ایــن تالش هــا مــا را بــرای رهایــی مطلــق از غیرخــدا یــاری 
بِر  می کند. چنان که قــرآن کریم می فرماید: »َواســَتعینوا ِبالَصّ
لوه.« ما در نماز امــکان آزادی را در عرصه های مختلف  َوالَصّ

زندگی به دست می آوریم.     

 خدمت به مردم 
نیز اتصاف به 

صفتی الهی 
یرا  است، ز

خداوند رب و 
راعی و خالق 

ق و رحیم  و راز
گر من  است، و ا
به مردم خدمت 

کنم، یعنی به 
وزی دهم  آنان ر

کنم و  و مهربانی 
فرهنگ بیاموزم، 
متخلق به اخالق 

الهی شده ام
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الّلهّم أغن کّل فقیر- خواسته 
از  کلــی،  بــه صــورت  اســالم، 
میــان رفتــن فقــر از همــه پهنه  هــای 
اجتمــاع انســانی و از زندگی همــه افراد 
اســت. در دعــای مأثــوری کــه در »ماه 
واجــب  نمــاز  هــر  از  پــس  رمضــان«، 
خوانــده می شــود )و بــر خوانــدن آن- بــا ذکر پاداشــی بــس مهم- 
کید شده است( چنین آمده اســت: »الّلهّم أغن کّل فقیر. خدایا!  تأ

همه فقیران را بی  نیاز کن«.
ایــن دعــا و امثــال آن، از واضــح تریــن شــواهد و دالیــل اســت کــه 
کلــی- از همــه  خواســته اســالم، از میــان رفتــن فقــر- به صــورت 
پهنه های اجتماع انســانی و از زندگــی همه افراد اســت. و از همین 
وضعگیری شایسته اســت که در تعالیم اســالمی نتایج منفی فقر بر 
شمرده می  شــود، و فقر بخشی از کفر به شــمار می آید. و آیا اسالم به 
کفر- یا بخشــی از آن- برای هیچ فردی خرسندی نشان می  دهد؟ 
و چون جهان جهان اسباب و وسایل است، رفع و دفع فقر از هر فرد 
یا هر خانوار، یکی از وظایف واجب کسانی است که در جامعه  های 

اسالمی زندگی می  کنند، با استمداد از خداوند متعال.
و می  نگریم که مضمون این دعا- به جز بعد توحیدی و نیایشی- 
کنــار ســّجاده و جانمــاز  انســان را از درون خانــه یــا مســجد، و از 
خویش، در حــال روحانــی نماز، بــا همــه انســان ها، در همه جای 
گیتی، پیونــد می  دهــد، و مشــکالت و گرفتاری های بنــدگان خدا 
را به یــاد او مــی  آورد، و آدمی را از غرق شــدن در منجــالب فردّیت و 
خودگرایــی و خودخواهی و بی خبــری و بی دردی دور می  ســازد، و 
وامی  دارد تا برای هر کس هر کاری از او ســاخته است انجام دهد، 
و از تــالش معنــوی )به وســیله »دعــا« و خواســتن از خداونــد(، تــا 
تالش های مــاّدی و اقدامــی، در راه همنوعان خویــش هیچ گونه 
دریغ نورزد. و این اســت از جمله فلســفه  های دعا، و توّجه به دعا، 
گاهانه دعــا، و آثــار مثبت انسان ســاز و تعالی  کید بر خوانــدن آ و تأ

آفرین »کتاب دعا« در جان ها و روان ها، و زندگی ها و آبادی ها...
و اینک متن این دعای شــریف: شــیخ کفعمــی در»مصباح«و»بلد 
االمین«و شــیخ شــهید در مجموعــه خــود از حضرت رســول )ص( 
روایــت کرده انــد کــه آن  حضــرت فرمــود: هرکــه ایــن دعــا را در ماه 
رمضان، پس از هر نماز واجــب بخواند، حق تعالی گناهــان او را تا 

روز قیامت  بیامرزد. و آن دعا این است:
ْشِبْع 

َ
ُهَمّ أ

ّ
 َفِقیٍر الَل

ّ
ْغِن ُکَل

َ
ُهَمّ أ

ّ
ُروَر الَل ْهِل اْلُقُبوِر الُسّ

َ
ْدِخْل َعَلی أ

َ
ُهَمّ أ

ّ
الَل

ُهَمّ 
ّ
ُهَمّ اْقــِض َدْیَن ُکِلّ َمِدیٍن الَل

ّ
 ُعْرَیاٍن الَل

ّ
ْکُس ُکَل ُهَمّ ا

ّ
 َجاِئٍع الَل

ّ
ُکَل

ُهَمّ 
ّ
ِسیٍر الَل

َ
 أ

ّ
ُهَمّ ُفَکّ ُکَل

ّ
 َغِریٍب الَل

ّ
ُهَمّ ُرَدّ ُکَل

ّ
ْج َعْن ُکِلّ َمْکُروٍب الَل َفِرّ

ُهَمّ 
ّ
 َمِریٍض الَل

ّ
ُهَمّ اْشــِف ُکَل

ّ
ُموِر اْلُمْســِلِمیَن الَل

ُ
 َفاِســٍد ِمْن أ

ّ
ْصِلْح ُکَل

َ
أ

ُهَمّ اْقِض 
ّ
ْر ُســوَء َحاِلَنا ِبُحْســِن َحاِلَک الَل ُهَمّ َغِیّ

ّ
َک الَل ُســَدّ َفْقَرَنا ِبِغَنا

َک َعَلی ُکِلّ َشْی ٍء َقِدیٌر . ْغِنَنا ِمَن اْلَفْقِر ِإَنّ
َ
ْیَن َو أ ا الَدّ َعَنّ

خدایا دل اهل قبور را شــاد کن، خدایا هر تهیدســتی را بی  نیاز کن، 
خدایا هــر گرســنه  ای را ســیر کن، خدایــا هر برهنــه  ای را بپوشــان، 
خدایــا قــرض هــر بدهــکاری را ادا کــن، خدایــا غــم هــر غمــزده ای 
را برطرف کــن، خدایــا هر غریبــی را بــه وطــن بازگــردان، خدایا هر 
اســیری را آزاد فرمــا، خدایا هــر فســادی را در کار مســلمانان اصالح 
گردان، خدایا هر بیمــاری را درمان ده، خدایا راه تهیدســتی ما را با 
توانگریت ببند، خدایــا بدحالی ما را به خوبی حــال خود تغییر ده، 

خدایا ما را از تهیدستی بی  نیاز کن، همانا تو بر هرچیز توانایی.    

واژه های انسان ساز
درباره دعای هر روز ماه رمضان برای رفع فقر

استاد محمد رضا حکیمی
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کــه از  در مناجات هایــی 
ائمه اطهار )ع( نقل شــده 
اســت، دو مناجــات را دیــده ام که 
همــه ائمــه )ع( آن را می خواندند؛ 
یکی مناجات شــعبانیه اســت که 
هــم  یکــی  هســت،  مفاتیــح  در 
ُهّمَ َصّلِ 

َ
مناجاتی است که با این جمالت شروع می شــود: »الّل

ٍد َو اْسَمْع ِنَداِئی ِإَذا َناَدْیُتَک َو اْسَمْع  ٍد َو َعَلی آِل ُمَحّمَ َعَلی ُمَحّمَ
ْقِبْل َعَلّیَ ِإَذا َناَجْیُتَک َفَقْد َهَرْبُت ِإَلْیَک َو 

َ
ُدَعاِئی ِإَذا َدَعْوُتَک َو أ

َوَقْفُت َبْیــَن َیَدْیَک...«؛ مرحــوم مجلســی در بحارالنوار نقل 
می کند که این مناجات از علی )ع( است و همه ائمه هم آن را 
می خواندنــد. بــرای اینکه ایــن جمالت دعــا را کمــی توضیح 
دهــم، به طــوری کــه مرتبط بــا ایــام ماه مبــارک رمضــان هم 

باشد، یکی دو نکته را مقدمتًا عرض می کنم.

     ماه تقرب به خدا
مطلب اول اینکه درباره ماه مبارک رمضان اهل معرفت این 
تعبیــر را دارند که ایــن ماه، دار ضیافــت الهی و یکــی از منازل 
ســالکین إلی اهلل اســت. »ســلوک إلی اهلل« یعنی ســیر معنوی 
روح بــه ســوی خــدا و تقــّرب بــه او کــه البتــه ایــن ســیر و این 

تقّرب، دارای درجات و مراتب است.

پاسخ خدا را بده!
معنای گشایش درهای آسمان در رمضان

آیت اهلل مجتبی تهرانی

کـه  خـود  سـخنرانی های  از  یکـی  در  تهرانـی  مجتبـی  اهلل  آیـت  مرحـوم 
کـه  دعایـی  تشـریح  بـه  گرفـت،  انجـام  رمضـان  مبـارک  مـاه  آسـتانه  در 
ائمـه اطهـار)ع( در آغـاز مـاه ضیافـت اهلل قرائـت می فرمودنـد، پرداختـه اسـت کـه 

می آیـد.  پـی  در  سـخنرانی  آن  از  بخش هایـی 
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گام اّول، تجلیــه؛ ایــن ســیر و ســلوک چهــار قــدم دارد؛ اهــل 
معرفت از قدم اّول تعبیر می کنند به »تجلیه«، یعنی آراســتن 
ع مقدس  ع و عمل کردن به دستورات شار ظاهر به آداب شــر
در این ماه مبارک رمضــان؛ یعنی همیــن روزه گرفتن و آداب 

ظاهریه. پس گام اول، قدم اول تجلیه است.
گام دوم، تخلیــه؛ گام دوم و قــدم دوم در این ســیر »تخلیه« 
اســت. تخلیه پیراســتن است نه آراســتن؛ پیراســتن باطن از 
ک کردن و منزه کردن نفس از آثار  رذائل اخالقی و چه بســا پا
آثام ـ یعنی سیئات و گناهان ـ است. چه بسا اولین دعایی که 
نســبت به اولین روز ماه مبارک رمضان وارد شده که شخص 
روزه دار می خواند، اشاره به همین مســأله تخلیه دارد. چون 
خــود را تجلیــه کــرده، یعنــی روزه گرفتــه و بــه آداب ظاهریه 
عمل کرده اســت و حــاال از خــدا می خواهد که او باطنــش را از 

این آثار پیرایش کند.
لــذا در روز اول مــاه مبــارک رمضــان ایــن دعــا را می خوانیــم: 
اِئِمیــَن َو ِقَیاِمــی ِقَیاَم  ُهــّمَ اْجَعــْل ِصَیاِمی ِفیــِه ِصَیــاَم الّصَ

َ
»الّل

ْهِنی ِفیِه َعــْن َنْوَمِة اْلَغاِفِلیَن َو َهــْب ِلی ُجْرِمی َیا  اْلَقاِئِمیَن َو َنّبِ
ی َیا َعاِفیًا َعِن اْلُمْجرِمیَن«. این دعا به  ِإَلَه اْلَعاَلِمیَن َو اْعُف َعّنِ

همین قدم دوم، یعنی تخلیه اشاره دارد.
کــه از آن تعبیــر بــه »تحلیــه«  گام ســوم، تحلیــه؛ گام ســوم 
می کننــد، ایــن اســت کــه انســان روح را بــه صفــات ملکوتیه 

 ماه رمضان ماه 
گفتن رّب  سخن 
است با عبدش؛ 

یعنی ماهی است 
که رّب، برای 

ساختن عبدش 
و راهنمایی او 
به سوی قرِب 
خویش، با او 

سخن می گوید 
گفته  و سخن 

است. بنابراین 
قرآن در ماه مبارک 

رمضان نازل 
شد و به تعبیر 

اهلش به صورت 
»ُجملًة واحده« 
کلی و  -به طور 
یک پارچه- در 

شب قدر، بر قلب 
کر )ص(  پیغمبر ا

ود آمد فر

ــق بــه اخــالق الهّیــه  کمالیــه آرایــش دهــد و خــودش را متخّلِ
کند، که این هــم دارای مراتبی اســت. گام چهــارم، فناء فی 
اهلل؛ گام چهــارم مرحلــه ای اســت کــه اهــل معرفــت از آن به 
»فناء فی اهلل تعالی« تعبیر می کنند و مرادشــان این اســت که 
روح ســالک یعنی همان شخصی که ســیر معنوی می کند، از 
إّنّیت در شــهود حق فانی شــود؛ چــه در رابطه بــا فعلش، چه 
صفتش و چه ذاتش. این تعبیر را بــه کار می برند که فناء فی 
اهلل عبارت است از: »فانی شــدن روح از إّنّیت در شهود حق«. 

از نظر مسیر معنوی، این آخرین منزل سیر و سلوک است.

     ماه نزول قرآن و صعود انسان
اما مطلب دوم؛ ماه مبــارک رمضان اینطور اســت که هم ماه 
»نزول« است و هم ماه »صعود« است. اینکه ماه نزول است 
را شــما خوب می توانید بفهمید؛ چون در قــرآن و در دعاهای 
ح اســت که کالم الهی-قرآن کریم-  ماه مبارک رمضان مطر
در ایــن مــاه، از مصــدر وحی بر نبــی مکــرم اســالم)ص( نازل 
می شــود کــه خداوند به وســیله همــان کلمــات، انســان ها را 
در جمیــع ابعاد پــرورش می دهد و می ســازد. در ســوره دخان 
ْنَزْلنــاُه فــی َلْیَلــٍة ُمباَرَکــٍة« و در ســوره قــدر 

َ
ــا أ می فرمایــد: »ِإّنَ

ْنَزْلنــاُه فــی َلْیَلــِة اْلَقــْدِر«. در ســوره بقــره هم 
َ
ــا أ می فرمایــد: »ِإّنَ

اِس  ْنِزَل فیِه اْلُقْرآُن ُهدی ِللّنَ
ُ
ذی أ

َ
می فرماید: »َشْهُر َرَمضاَن اّل

ناٍت ِمَن اْلُهدی َو اْلُفْرقاِن«. َو َبّیِ
کثر  همین تعبیر در دعــای روزانه ماه رمضان هم هســت. در ا
دعاهای ماه رمضان به این »قوس نزولی« اشــاره شــده است 
که ماه مبــارک رمضان، مــاه نــزول کالم الهی اســت. به تعبیر 
دیگر، ماه رمضان ماه سخن گفتن رّب است با عبدش؛ یعنی 
ماهی اســت که رّب، برای ســاختن عبــدش و راهنمایی او به 
سوی قرِب خویش، با او سخن می گوید و سخن گفته است. 
بنابراین قرآن در ماه مبارک رمضان نازل شد و به تعبیر اهلش 
به صورت »ُجملًة واحده« -به طور کلی و یک پارچه- در شب 
کــر )ص( فــرود آمــد. این همــان قوس  قدر، بــر قلــب پیغمبر ا
نزولی این ماه است. تا اینجای مطلب شبهه ای نیست؛ این 
آیات قرآن اســت و این هم دعاهایی که شــما در مــاه رمضان 

می بینید و این مطلب در همه آنها هست.
اما ماه مبارک رمضان همچنین ماه صعود است؛ یعنی چه؟ 
درســت برعکس آن »قوس نزولی« که گفتیم، اینجا »قوس 
ح اســت. یعنی ایــن ماه، مــاه کالم عبد با رّب  صعودی« مطر
اســت. در همــه اوقــات عبــد می تواند بــا رّب خودش ســخن 
بگویــد، ولــی یــک موقعیــت خاصــی هســت کــه این ســخن 

گفتن، از نظر سازندگی، ُبرد بیشتری پیدا می کند.

     الهام خدا 
ح می شــود و آن بحث این اســت  در اینجــا یــک بحــث مطــر
که عبد در چه قالبــی می تواند با رّب خود ســخن بگوید. این 
را بدانید کــه این هــم در ارتباط با رّب اســت. یعنی خــوِد رّب 
به اولیاء خــود الهــام می کنــد و اولیــاء الهــی آن الهامــات را در 
قالب خاصــی می ریزند و نحوه ســخن گفتن بــا رّب را به عبد 
می آموزند که »چگونه بــا رّب خودت حرف بــزن!« همانطور 
که او با تو حرف زده اســت، تو هم با او حرف بزن؛ اما اینگونه 
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که بــه تــو می آموزیم بــا او حــرف بــزن. خــدا در مــاه مبارک 
رمضــان بــا تــو صحبــت کــرده و کالمــش را بــر پیغمبــر فــرو 
فرســتاده و پیغمبر هم قرآن را به شــما تحویل داده و گفته 
اســت که اینها حرف هایی است که خدا با شــما زده است. 
َها  ّیُ

َ
خدا در این خطاب هایی که در قرآن هســت، مثــل »یا أ

ذیَن آَمُنــوا«، دارد حرف می زند و به من 
َ
َها اّل ّیُ

َ
اس« و »یا أ الّنَ

و تو خطاب می کند. قرآن را نگاه کن؛ از اول تا آخر او دارد با 
تو حرف می زند. خوب، تو نمی خواهــی جوابش را بدهی؟ 
او در ماه مبارک رمضان با تو سخن گفته است، تو هم باید 
در همیــن ماه با او ســخن بگویــی؛ هم قوس نزول اســت و 
هم قوس صعود. ماه رمضان ماه کالم رّب و عبد است. لذا 
گر به روایاتی که در باب ماه مبارک رمضان وارد شده  شــما ا

است، مراجعه کنید، همین مطلب را می بینید.
من حاال یکی دو تا روایــت می خوانم که اصــل این روایات 
در فروع کافی است ولی من از وسائل الشیعه نقل می کنم. 
ِمیُر اْلُمْؤِمِنیَن )ع( 

َ
روایت از امام صادق )ع( اســت که »َقاَل أ

َعاء«؛ یعنی  َعَلْیُکْم ِفی َشــْهِر َرَمَضاَن ِبَکْثــَرِة ااِلْســِتْغَفاِر َو الّدُ
علــی )ع( فرمــود: »بر شــما بــاد در مــاه رمضــان، بــه کثرت 
دعا و اســتغفار«. در روایت دیگر آمده اســت: »َکاَن َعِلّیُ ْبُن 
َعاِء«؛   ِبالّدُ

َ
ــْم ِإاّل

َ
اْلُحَســْیِن)ع( ِإَذا َکاَن َشــْهُر َرَمَضاَن َلْم َیَتَکّل

یعنی حضــرت امام ســجاد )ع( در ماه مبــارک رمضان اصاًل 
صحبــت نمی کــرد، مگر اینکــه تمــام جمالتی که از ایشــان 
صــادر می شــد مضامیــن دعایی داشــت. مــا در ایــن زمینه 
روایات بســیاری داریــم. بنابر ایــن آنچه که در مــاه مبارک 

رمضان وظیفه عبد است، سخن گفتن با رّب خود است.
در باب ماه مبــارک رمضان روایــات زیادی داریــم که ناظر 
بــه آن مطلــب اول، یعنــی بحــث مراحــل ســیر و ســلوک 
اســت. از نظــر ظاهــری کــه خــودت را آراســته کــرده ای به 
همیــن آداب ظاهری و دهانمــان را از خوردن و آشــامیدن 
بســته ایم. ایــن همــان قــدم اّول یعنــی تجلیــه اســت؛ اما 
آنچــه مهــم اســت گام هــای دوم و ســوم، یعنــی تخلیــه و 
تحلیــه اســت. این هــا اســت کــه زمینــه را فراهــم می کنــد 
برای اینکه بتوانی با خــدای خودت حرف بزنی. از الطاف 
الهیه این بوده که آنچــه که مایحتاج عبد اســت تا بتواند 
با خــدای خودش حــرف بزند، آنهــا را پیشــاپیش خودش 

عنایت کرده است.

     رحمت الهی 
حــاال یکــی دو تــا روایــت می خوانــم؛ در یــک روایــت دارد: 
ْفَطاِر   ِفی ُکّلِ َلْیَلٍة ِمْن َشــْهِر َرَمَضاَن ِعْنــَد اْلِ

َ
َوَجــّل »ِإّنَ هلِلَِّ َعّزَ

اَر َفِإَذا   َقِد اْســَتْوَجَب الّنَ
ٌ

اِر ُکّل ْلِف َعِتیٍق ِمَن الّنَ
َ
ْلَف أ

َ
َســْبِعیَن أ

ْعَتَق ِفی 
َ
ْعَتَق فی ها ِمْثَل َما أ

َ
َکاَن آِخُر َلْیَلٍة ِمْن َشْهِر َرَمَضاَن أ

َجِمیِعــِه«. یعنــی خداونــد در ماه رمضــان هنــگام افطار 70 
هزار هزار نفر از افرادی را که مســتحق آتش هســتند نجات 
می دهد و در شــب آخر از این ماه به اندازه تمام کســانی که 
در طــول این یــک مــاه نجــات داده اســت، از آتــش جهنم 
نجــات می دهد. همــه اینهــا نشــانه ســرریز شــدن فضل و 

رحمت الهی در این موقعیت زمانی است.
َل َلْیَلٍة ِمْن َشــْهِر َرَمَضاَن  در روایت دیگری دارد: »إَذا َکاَن أّوَ

ِتــی تلیها 
َ
ْیَلــَة اّل

َ
َغَفــَر اهلُل ِلَمْن َشــاَء ِمــَن اْلَخْلــِق َفــإَذا َکاَنــْت الّل

ی  َما أْعَتَق َحّتَ
َ
ِتی تلیها َضاَعَف ُکّل

َ
ْیَلَة اّل

َ
َضاَعَفُهْم َفإَذا َکاَنْت الّل

آَخَر َلْیَلٍة ِفی َشْهِر َرَمَضاَن َتَضاَعَف ِمْثَل َما أْعَتَق ِفی ُکّلِ َلْیَلٍة«. 
یعنــی همین طــور هــر شــب بــا ضریــب باالتر نســبت به شــب 
قبل، تعــداد بیشــتری از بندگانــش را تطهیــر می کنــد، تا این 
حجاب های ظلمانیــه آنها برطرف شــود. اینهــا همه مقدمه 

این است که این عبد بتواند با او حرف بزند.

     ماه مخصوص ارتباط
لذا اهــل معرفت گفته انــد که یک »قــرآن نــازل« داریم و یک 
»قرآن صاعد« داریم؛ آن هم کالم است، این هم کالم است؛ 
آن کالم رّب اســت با عبــد، این کالم عبد اســت بــا رّب؛ هر دو 
هم قرآن اســت. بنابراین اصاًل این ماه اختصــاص به این رّد 
و بدل شــدن ســخنان بین »رّب و عبد« و »عبــد و رّب« دارد. 
از آن طــرف، قرآن نــازل شــده اســت و از این طرف هــم قرآن 
صاعــد -بــاال رونــده- را داریــم کــه عبــارت اســت از آن راز و 
نیازهایی که بنــدگان صالح خداوند و اولیــاء خاّص حق -به 

اذن رّب- با او داشته اند و سخن گفته اند.
ما از آن سخن گفتن ها، به »ادعیه مأثوره« ائمه اطهار: تعبیر 
می کنیم. اصاًل مــاه رمضان ماه »قــرآن« و »دعا« اســت و این 
آداب ظاهری که در این ماه داریم، همــه برای فراهم کردن 
زمینه همین رابطــه »رّب و عبد« و »عبد و رّب« اســت تا اینها 
با هم حرف بزنند؛ کــه از پایین به باال، یعنــی از طرف عبد به 
ســوی رّب، تقاضــا و طلب و ســؤال و درخواســت اســت که ما 
از آن تعبیــر می کنیم بــه »دعا«. پس دعا ســخنی بیــن عبد و 
رّب اســت. یعنی بنــده با پــروردگارش صحبت می کنــد و از او 

درخواست می کند.

     تفاوت ندا، دعا، نجوا
به ایــن تعبیراتــی کــه علــی )ع( در این مناجــات بــه کار برده 
ٍد َو  ٍد َو َعَلــی آِل ُمَحّمَ ُهّمَ َصّلِ َعَلی ُمَحّمَ

َ
اســت نگاه کنید: »الّل

اْســَمْع ِنَداِئی ِإَذا َناَدْیُتــَک َو اْســَمْع ُدَعاِئــی ِإَذا َدَعْوُتَک«. اول 
صلوات می فرســتد و بعد شــروع می کند به گفتــن آن جمالت 
ْقِبْل َعَلّیَ ِإَذا َناَجْیُتَک«. اینجا دیگر 

َ
تا به اینجا می رسد که »َو أ

بحث »مناجات« اســت. »ندا« یعنی اینکه انســان کسی را با 
صدای بلند فرا بخوانــد. »دعا« هم با صدا اســت، اما صدای 
بلنــد نیســت. »مناجــات و نجــوا« بی صــدا اســت. لــذا اینجا 
«، دیگر نمی گوید »َو اْسَمْع«؛ چون  ْقِبْل َعَلّیَ

َ
تعبیر می کند »َو أ

مناجات جنبه صوتی نــدارد و صدا و آهنگ نــدارد؛ بلکه یک 
امر درونی و قلبی است. این از تعبیرات زیبا و لطیف علی )ع( 
اســت. البته هم دعا و هم ندا و هم نجوا، نوعی رابطه »بین 
اثنینی« و دو طرفه هســتند، ولــی این تفاوت هــا را با یکدیگر 

دارند.
ح می شــود، بحــث ُحُجب  بحث دیگــری کــه در اینجــا مطر
و موانــع دعا اســت. ممکن اســت من با شــما صحبــت کنم، 
شــما هم با مــن صحبــت کنیــد، امــا بــه تعبیــر ســاده ممکن 
است مانعی در کار باشــد که موجب شود شما ســخنان من را 
نشــنوید یا به آن اعتنا نکنید ـ که این اعتنا نکــردن هم، مثل 
نشــنیدن اســت ـ و برعکس ممکن اســت شــما بگوییــد و من 

 ماه رمضان ماه 
»قرآن« و »دعا« 

است و این آداب 
که در این  ظاهری 

یم، همه  ماه دار
کردن  برای فراهم 

زمینه همین رابطه 
»رّب و عبد« و 

»عبد و رّب« 
است تا اینها با 
هم حرف بزنند؛ 

که از پایین به 
باال، یعنی از طرف 
عبد به سوی رّب، 

تقاضا و طلب و 
سؤال و درخواست 
که ما از آن  است 
تعبیر می کنیم به 

»دعا«
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ماه خدا

گر اینطور باشد، این سخن گفتن ها و این رّد و بدل  نشنوم. ا
کردن ها، بی فایده اســت. آیا این طور نیست؟ چه زمانی این 
گفتگوها فایده دارد؟ آن زمانی که شــما حرف من را بشنوید و 
به خواسته های من اعتنا کنید و همچنین برعکس. لذا من 
عرض کردم که ندا، دعا و مناجات، همه اینها »بین اثنینی« 
اســت و ممکن اســت گاهی اوقات چیزی مانع از ایــن رابطه 

دو طرفه شود.

     حجاب دعا
یک وقت هســت که یک ســنخ از اعمال، حجاب می شــوند 
بــرای اجابــت دعــا؛ مثــل گنــاه. یعنــی معصیت هایی کــه از 
ح من و شــما صادر می شــود، مانع اجابت  ناحیه اعضا و جوار
دعا اســت. لذا گفتیم که »اطاعت« با »اجابــت« رابطه دارد؛ 
گر مطیع خدا شــدی، آنجا اســت که خداوند هم درخواست  ا
تــو را اعتنــا می کنــد و می پذیــرد. از آن طــرف، معصیــت مانع 
ح من و شما  اجابت دعا می شــود. این مربوط به اعضا و جوار
گر دروغ بگویی، غیبت کنــی، مال مــردم را بخوری  اســت. ا
و امثال این محرمــات را انجام دهی، اینها مانــع اجابت دعا 
اســت. می بینی چرا وقتی می گویــم: »خدا! خــدا! خدا!« خدا 
اصاًل به مــن اعتنا نمی کنــد؛ چون ایــن گناهان مانــع اجابت 

دعاهای من است.
یک وقــت هم هســت کــه یــک ســنخ ملــکات و امــور درونی 
هســتند که مانع اجابت دعا می شــوند. این موانــع مربوط به 
ملکات ســّیئه درونی عبد اســت کــه موجب می شــود که این 
گــوش دل راز الهــی را نشــنود. چــون گفتیــم کــه مــاه مبارک 
رمضان ماه »راز و نیاز« است؛ اّما گاهی راز از رّب است و اظهار 
گــر راز از رّب اســت، در اینجا این  نیــاز از عبــد اســت. خــوب، ا
ح می شــود که بایــد ُحُجبی که در ارتبــاط با باطن  بحث مطر
اســت هم برطــرف شــود. امــا حجابــی از ناحیه رّب نیســت. 
حجاب از ناحیه عبد است و باید این حجاب را برطرف کند. 
اما این حجاب ها و موانع با چه مقامی از مقام های معنویه بر 

طرف می شود؟

     باز شدن درهای آسمان 
ُح  ــَماِء ُتَفّتَ ْبَواَب الّسَ

َ
کــرم )ص( اســت؛ »ِإّنَ أ روایت از پیغمبر ا

ِل َلْیَلٍة ِمْن َشــْهِر َرَمَضــاَن َو اَل ُتْغَلُق ِإَلــی آِخِر َلْیَلــٍة ِمْنُه«.  ّوَ
َ
ِفــی أ

حضرت فرمود: درهای آســمان در اولین شــب از شبهای ماه 
مبارک رمضان باز می شــود و تا آخرین شــب از شب های این 
ماه هم بســته نمی شــود. ایــن یعنی چــه؟ منظور از »ســماء« 
در اینجا آســمان نیست! اشتباه نکنید. »ســماء« اشاره به آن 
جهت ِعلــوی از عوالــم وجــودی و آن نشــئه برتر عالــم وجود 
اســت. ما در این »دنیا« در عالم ناســوت هســتیم. این عالم 

دنیا پست تریِن عوالم وجود است.
اینکه در روایــت فرمود که خدا شــب اّول ماه مبــارک رمضان 
درهــای آســمان را بــاز می کنــد، یعنی چــه؟ یعنــی می خواهد 
بگویــد از ناحیــه آن عوالم برتر وجــودی هیچ مانــع و حاجبی 
در کار نیست. پس هر چه حجاب و مانع هست، از طرف من 
اســت. او دارد راز می گوید، اما گوش من نمی شنود. حاال من 
چه کار کنم تــا این حجاب ها را بتوانم رفــع کنم؟ در مقامات 

وزه دو اثر دارد؛   ر
یکی اثر ظاهری 
که همان  است 

کم خوردن است 
که  و دومی 

کم  تر است،  باال
کردن  صحبت 

و سکوت است 
که ما به آن 

»صوِم صمت« 
گر  می گوییم. ا

جلوی زبانت 
را بگیری و 

مراعات زبانی 
داشته باشی، این 

موجب می شود 
که حکمت پیدا 

کنی. آن وقت 
میراث حکمت، 

معرفت است 
و معرفت هم 

یقین را از خود 
به ارث می گذارد 

و ثمره یقین هم 
»مقام رضا« 

است و این همان 
که  مقامی است 

با آن می توانی 
حجاب ها را 
کنی برطرف 

معنویــه مقامی هســت کــه آن را بایــد به دســت بیاوریــم؛ لذا 
می رویم سراغ روایت دوم تا ببینیم چه کار باید بکنیم.

     ثمره نهایی روزه
کــرم )ص( وقتــی بــه  در حدیــث معــراج داریــم کــه پیغمبــر ا
معراج رفت، در آنجا خطاب شد »َیا أْحَمُد َهْل َتْعَلُم َما ِمیَراُث 
وِم«؛ ای احمــد، می دانی روزه چه اثــری در پی دارد و چه  الّصَ
ُة 

َ
وِم ِقّل چیزی به ارث می گذارد؟ »َقاَل: اَل. ُثّمَ َقاَل: ِمیَراُث الّصَ

َها ُتوِرُث اْلِحْکَمَة َو ِهَی  ْمِت أّنَ ُة اْلَکاَلِم َو ِمیَراُث الّصَ
َ
ْکِل َو ِقّل اْل

ُتوِرُث اْلَمْعِرَفــَة َو ُتــوِرُث اْلَمْعِرَفُة الَیِقیــَن َفإَذا اْســَتْیَقَن اْلَعْبُد اَل 
اِضیَن«؛ روزه  ُیَباِلی َکْیَف أْصَبَح ِبُعْســٍر أْم ِبُیْســٍر َفَهَذا َمَقــاُم الّرَ
دو اثر دارد؛ یکی اثر ظاهری است که همان کم خوردن است 
و دومــی که باالتر اســت، کم صحبت کردن و ســکوت اســت 
گــر جلــوی زبانت را  که ما بــه آن »صــوِم صمــت« می گوییم. ا
بگیری و مراعات زبانی داشــته باشــی، این موجب می شــود 
که حکمت پیدا کنی. آن وقت میراث حکمت، معرفت است 
و معرفــت هم یقیــن را از خــود بــه ارث می گذارد و ثمــره یقین 
هــم »مقــام رضا« اســت و ایــن همــان مقامی اســت کــه با آن 

می توانی حجاب ها را برطرف کنی.

     روزه ای برای همه
من به آن کسانی که از نظر شرعی معذورند و نمی توانند روزه 
بگیرند و غصه می خورند که من محروم شدم از برکات صوم 
و ماه مبــارک رمضــان، می خواهــم بگویم کــه این دیــدگاه و 
نگــرش تو یک نگرش مادی اســت. شــما خیــال کرده اید که 
روزه، نخوردن و نیاشــامیدن اســت؟ برای تو هم روزه وجود 
کــم خــوردن اســت؛ آن  کل« و  دارد. آنچــه باالتــر از »قّلــت ا
چیســت؟ جلوی زبانــت را بگیر؛ یــک مــاه رمضــان، از اول تا 
آخر غیبــت نکن، دروغ نگــو، تهمت نزن، ایــذاء مؤمن نکن، 
برو جلوی آفات زبانت را بگیر؛ روزه اینجا هم هست. میراث 
گر صحت مــزاج داری و عذر شــرعی  الصوم این اســت. بله، ا
کل هم در کنارش هســت تا درد و ِالم گرسنگی  نداری، قّلت ا

و تشنگی را بچشی که آن هم آثاری دارد.
کــرم )ص( آمد  در روایــات داریم که فــردی خدمــت پیغمبر ا
و گفت: »من روزه هســتم.« حضرت بــه او فرمود: »اســتفراغ 
کن!« دید همین طــور دارد تکه تکه گوشــت از حلقش بیرون 
می آیــد. پرســید: »ایــن چیســت؟« حضــرت فرمــود: »غیبت 
کرده ای! این روزه نیست.« روایت می خواهد همین را بگوید 
کــه مــن اشــاره کــردم. ایــن اصــاًل روزه نیســت. روزه شــکمی 

هست، ولی روزه معنوی نیست.
َهــا ُتــوِرُث  ْمــِت أّنَ کــرم )ص( فرمــود »َو ِمیــَراُث الّصَ پیغمبــر ا
اْلِحْکَمَة«؛ یعنی میراث ســکوت، حکمت اســت. پس معلوم 
می شــود منظور از این »صوم صمــت« که در روایات هســت، 
»حرف نزدِن« مطلق نیســت، بلکه مراد همــان »قّلت کالم« 
و پرهیز از بیهوده گویی اســت. اتفاقًا بعضــی جاها باید حرف 
بزنــی؛ با خــدا باید حــرف بزنــی؛ باید دعــا بخوانی. نــه اینکه 
هر چیــزی کــه از دهانــت بیــرون بیایــد را بگویــی. آن چیزی 
که برای تــو ُحُجــب را برطرف می کنــد و تــو را به »مقــام رضا« 

می رساند، آن را مراقبت کن.    



ماهخدااندیشه

اردیهبشت  99     مشاره  3419
 دوره جدید

گر واقعــًا به خودش گرســنگی بدهد و  روزه گیر واقعی باشــد، ا
همین طور که گفته شده است ســه وعده غذا را تبدیل به دو 
وعده کنــد، یعنی قباًل یــک صبحانه ویــک ناهار و یک شــام 
می خــورد، حاال دیگر ناهار نداشــته باشــد، افطــارش فقط به 
اندازه یک صبحانــه مختصر باشــد، بعد هم ســحر نه خیلی 
زیاد بــر معده تحمیل کنــد بلکه یک غذای متعــارف بخورد، 
بعد احســاس می کند که هم نیروی بدنی اش بــر کار افزایش 
پیــدا کرده اســت و هــم نیروی روحــی اش بــر کار خیــر و برای 

تسلط بر نفس. این حداقل عبادت است.
آیه ای در ابتدای ســخنم خوانــدم، این آیــه را برایتان ترجمه 
کنم کــه مفــادش همیــن مطلب اســت. قــرآن و نهــج البالغه 
و امام جعفر صــادق و امام زیــن العابدین هرچه کــه کلمات را 
متفّرق و به زبان های مختلف گفته باشند ولی وقتی که شما 
نگاه می کنید می بینید همه یک حقیقت را دریافته اند و یک 
حقیقــت را ذکر می کننــد. مــا در دو آیــه از آیات قــرآن اینچنین 
َها  ّیُ

َ
می خوانیم، یعنــی در دو جا این آیه تکرار شــده اســت: یــا أ

الِه ای اهــل ایمان! از نماز  ْبــِر َو َالّصَ ِذیَن آَمُنوا ِاْســَتِعیُنوا ِبالّصَ
َ
َاّل

و از صبر- که به روزه تفســیر شده اســت- کمک بگیرید. این 
تعبیر خیلی عجیب است! به ما می گویند از نماز استمداد کن، 
از روزه اســتمداد کن، یعنی تو نمی دانی که این نماز چه منبع 
گر به شــما  نیرویی اســت! ایــن روزه چه منبع نیرویی اســت! ا
گفتند نماز بخوانید، شما را به یک منبع نیرو هدایت کرده اند 
گــر گفته انــد روزه بگیرید شــما را به یــک منبع نیــرو هدایت  و ا
کرده اند. بــرای اینکه بــر نفس و روح خودتان مســلط بشــوید 

ُة. بوبّیَ ُة َجْوَهَرٌة کنه ها َالّرُ نماز بخوانید، روزه بگیرید. َاْلُعبودّیَ
حال آیا این ربوبیت و تسلط به همین جا خاتمه پیدا می کند؟ 

نه، درجات و مراتب دارد. به هر درجه که شما در مسیر 

تو بندگی
گدایان  چو 

به شرط مزد نکن

ارتباط عبودیت
 تقوا و روزه چیست؟

آیت اهلل مرتضی مطهری

تقوا یعنی چه؟ یعنی خود نگهداری. خود نگهداری یعنی 
چه؟ یعنی تســلط بر نفس. ِاّنَ َتْقَوی اهلِل َحَمــْت َاولیاَء اهلِل 
َمحاِرَمــُه َو َاْلَزَمــْت ُقلوَبُهــْم َمخاَفَتــُه. علــی علیه الســالم می فرماید 
تقوای الهی یک خاصیتش این است که انسان را از محرمات الهی 
نگهداری می کند. خاصیت دیگرش این اســت که خوف خدا را در 
َها  ّیُ

َ
دل انســان جایگزین می ســازد. قرآن در باب روزه می گوید: یــا أ

ُقوَنی مردم باایمان،  کْم َتّتَ
َ
ِذیَن ِمْن َقْبِلکْم َلَعّل

َ
یاُم کما کِتَب َعَلی َاّل ِذیَن آَمُنوا کِتَب َعَلْیکُم َالّصِ

َ
َاّل

برای شما روزه فرض شده است همچنان که برای پیشینیان شما فرض شده بود، چرا؟ قرآن 
ُقوَن بــرای اینکه در شــما روح تقوا و ملکه تقوا پیدا بشــود.  کْم َتّتَ

َ
فلســفه را هم ذکر می کند: َلَعّل

ملکه تقوا یعنی چه؟ یعنی تســلط بر نفس. تسلط بر نفس همان اســت که امام صادق فرمود؛ 
ه( بوبّیَ ربوبیت )َاْلُعُبودّیُة جوَهَرٌة کنه ها الّرُ

     عالمت قبولی روزه
گــر مــا مــاه رمضانــی را گذراندیــم، شــب های احیایــی را گذراندیــم، روزه هــای متوالی را  پس ا
گذراندیم و بعد از مــاه رمضــان در دل خودمان احســاس کردیم که بر شــهوات خودمان بیش 
از پیش از ماه رمضان مسّلط هستیم، بر عصبانیت خودمان از سابق بیشتر مسّلط هستیم، بر 
ح  چشم خودمان بیشتر مسّلط هستیم، بر زبان خودمان بیشتر مسّلط هستیم، بر اعضا و جوار
خودمان بیشتر مســّلط هســتیم و باالخره بر نفس خودمان بیشتر مسّلط هســتیم و می توانیم 

جلو نفس اّماره را بگیریم، این عالمت قبولی روزه ماست. 
کرم فرمود  گر ماه رمضانی گذشــت و تمام شــد و حّظ ما از ماه رمضان- آن طور کــه پیغمبر ا اما ا
بعضی از مردم حّظشان از روزه فقط گرسنگی و تشنگی است- فقط این بوده که یک ماه یک 
گرســنگی هایی و یک تشــنگی هایی کشــیدیم )اغلب هم از بس که ســحر و افطــار می خوریم 
تشــنه و گرســنه هم نمی شــویم ولی الاقل بدحال می شــویم(، یک بدحالــی پیدا کردیــم و در 
نتیجه این بدحالی قدرت ما بر کارکردن کمتر شد و بعد آمدیم روزه را متهم کردیم که روزه هم 
شــد کار در دنیا؟! آنکه محصل و دانشجوســت گفت من در تمام این ماه رمضان قدرت درس 
خواندنم کم شــد و آنکه اهل کار دیگری اســت گفت قدرت فالن کار من کم شد، پس روزه بد 
گر انســان در ماه رمضان  چیزی اســت، این عالمت قبول نشــدن روزه ماســت؛ درصورتی کــه ا
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عبودیت 
جلو بروید 

ربوبیت 
پیدا 

می کنید و 
به اصطالح 

والیت یعنی 
تسلط پیدا می کنید. 

از این درجه ای که عرض 
کردم یک درجه باالتر، به آنجا می رسید که 

مالک خاطرات نفس خودتان می شوید.

تر      درجات باال
باالتــر از این هــم درجــه ای هســت؟ بله، یک انســان 
مســتجاب الدعــوه- الاقــل دربــاره خودتــان- می شــوید. 
حتی می توانید روی بدن خودتان اثر بگذارید، اعجاز کنید، 
ة  بوبّیَ کرامت کنید، درنتیجــه عبودیت که جْوهرٌة کنه هــا الّرُ

نتیجه عبودیت تسلط است.
آیا باالتر از این هم هســت؟ بله، اما این باالتــر، برای فهم ها و 
فکرهای ما خیلی زیاد اســت، خیلــی از اشــخاص نمی توانند 
باور کنند که انســانی در اثر عبودیت و بندگی خــدا و تذّلل، در 
اثر این که صراط عبودیت را طی کرده اســت، برسد به جایی 
که در جهان هم بتواند تصرف کند، یعنی بتواند یک بیماری 
را از راه روحی معالجه کند، یک کور مادرزاد را شفا بدهد، یک 
پیس را شــفا بدهد )آن طور که قــرآن درباره عیســی بن مریم 
نقل می کند( البته به اذن اهلل؛ خدا به آنها چنین قدرتی داده 
اســت. اذن خدا همان قدرتی اســت که خدا افاضه می کند: َو 
ُج َاْلَمْوتی ِبِإْذِنی. در آیه  ْبَرَص ِبِإْذِنی َو ِإْذ ُتْخِر

َ
کَمَه َو َاْل

َ
ُتْبِرُئ َاْل

ْحِی َاْلَمْوتی ِبِإْذِن َاهلِل. این یک درجه باالتر است.
ُ
دیگر: َو أ

     علی)ع( و عبودیت
علی از آن عبدها و بنده هایی اســت که به این خداوندگاری 
نائــل شــده اســت. امــا اشــتباه نکنیــد، خیــال نکنیــد ایــن 
اســت،  تســلط  و  خداونــدگاری  نتیجــه اش  کــه  عبودیــت 
نتیجــه اش خودبینــی و غــرور و منّیــت هــم هســت؛ ابــدًا، 
خودبینی با عبودیت ســازگار نیســت. آن بنده ای که بندگی 
کند بــرای ربوبّیت، کارش بــه جایی نمی رســد. عبودیت جز 
کســاری چیز دیگری نیســت. علی علیه السالم در  تذّلل و خا
مناجات های خودش عــرض می کند: خدایا! کفــی لی َفخرًا 
کوَن َلک َعْبدًا َو کفی لی ِعــّزًا َاْن َتکوَن لی َرّبًا. خدایا! این  َاْن َا
افتخار برای من بس که بنده تو باشــم و این عزت و شرافت 
برای من بس که تــو رب و خداونــدگار و پروردگار من باشــی. 
ما برای علی علیه الســالم خیلی مقامات قائل هستیم و باید 
هم قائــل باشــیم. اصاًل مســئله والیت کــه می گوینــد، بدون 
والیت تکوینــی- در یــک حــدودی- اساســًا والیت نیســت. 
اشتباه کرده اند، نفهمیده اند، ســواد ندارند کسانی که منکر 
والیت تکوینی شــده اند و حتی والیت تکوینــی را نمی فهمند 
که چیســت؛ یک چیز دیگر را پیش خودشان جاهالنه فرض 
و تصور کرده اند و همان هــا را هم مرتب به مردم گفته اند، در 

 ای اهل ایمان! 
از نماز و از 

که به  صبر- 
وزه تفسیر شده  ر

کمک  است- 
ید. این تعبیر  بگیر

خیلی عجیب 
است! به ما 

می گویند از نماز 
کن، از  استمداد 

کن،  وزه استمداد  ر
یعنی تو نمی دانی 

که این نماز چه 
ویی  منبع نیر

وزه  است! این ر
ویی  چه منبع نیر

گر به  است! ا
گفتند نماز  شما 
بخوانید، شما را 

و  به یک منبع نیر
کرده اند  هدایت 

گفته اند  گر  و ا
ید شما  وزه بگیر ر

را به یک منبع 
و هدایت  نیر

کرده اند. برای 
اینکه بر نفس 
وح خودتان  و ر
مسلط بشوید 

وزه  نماز بخوانید، ر
ید بگیر

کتاب هایشان هم نوشــته اند چون شعورشان به این مسائل 
نمی رســد. آنها اساســًا انســان و خــدا را نمی شناســند. در این 
ع بر دو مســئله اســت: اول  جور مســائل اظهارنظر کــردن، فر
شــناختن خدا، دوم شناختن انســان و اســتعدادهای درونی 
انسان و معنی تقرب انســان به خدا و معنی عبودیت و معنی 
عبادت. علی که اینچنین محبوب اســت به خاطر عبودیت 

است. چه خوب می گوید ابوسعید ابی الخیر:
آن کس که تو را شناخت جان را چه کند

فرزند و عیال و خانمان را چه کند
دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی

دیوانه تو هر دو جهان را چه کند
آن کســی کــه مجــذوب تــو می شــود چــه اعتنایــی بــه ایــن 

ربوبیت ها دارد که بخواهد منّیت و غرور و تکبر پیدا کند.
ایــام از یــک طــرف ایــام و لیالــی احیــاء اســت، ایــام و لیالــی 
دعاســت، ایــام و لیالــی عبودیــت و بندگــی کــردن اســت و از 
طرف دیگــر ایام شــهادت مــوالی متقیــان علی علیه الســالم 
اســت، ایام شــهادت آن مردی که یکــی از بزرگتریــن بندگان 
کــرم مــا بنــده ای بــه ایــن بندگــی  خداســت. بعــد از پیغمبــر ا
ســراغ نداریم. تخمیــن زده اند در حــدود چهل و پنج ســاعت 
از ضربــت خــوردن علــی علیــه الســالم تــا وفــات و شــهادتش 
غ روحش به عالــم ملکوت پرواز  یعنی تا آن لحظه ای که مــر
کرد فاصله شــد و بــه نظر مــن این مــدت چهل و پنج ســاعت 
اســت.  علــی)ع(  زندگــی  دوره هــای  انگیزتریــن  حیــرت  از 
شخصیت علی را در این چهل و پنج ساعت انسان می بیند. 
یقیــن و ایمــان علــی در ایــن چهــل و پنج ســاعت بــر دیگران 
نمایان می شــود. از نظر خود او لحظات و ســاعاتی اســت که 
جایزه خودش را گرفته اســت، مســابقه را به نهایت رســانده 

است، با کمال افتخار می خواهد نزد پروردگارش برود. 
همیشــه علــی بــه دنبــال ایــن گمگشــته خــودش می رفــت. 
اجمااًل می دانســت که این فرق او در راه خدا شــکافته خواهد 
شــد. می گفت خدایــا آن لحظــه نازنیــن، آن لحظــه زیبا، آن 

لحظه پرلّذت و پربهجت چه لحظه ای خواهد بود؟ 
یکی از آن جمله های بسیار زیبای امیرالمؤمنین که در خالل 
همین چهــل و پنــج ســاعت ایراد کــرده ایــن اســت؛ دیگران 
خیلی مضطــرب و ناراحت بودند، اشــک می ریختنــد و گریه 
می کردند ولی خــودش اظهار بشاشــت می کرد، فرمــود: َواهلِل 
نی ِمــَن اْلَمْوِت واِرٌد کِرْهُتــُه َو ال طاِلٌع َاْنکْرُتــُه و ما کْنُت 

َ
ما َفَجأ

گــر ُمردم من  ِااّل کقــاِرٍب َوَرَد َو طاِلــٍب َوَجَد. به خدا قســم که ا
هیــچ کراهتی ندارم، یــک ذّره کراهــت ندارم. ایــن برای من 
یک امر نشــناخته ای نبود، یک مهمان ناشــناخته ای نبود، 
یک مهمان شناخته شده بود. بعد فرمود: می دانید َمَثل من 
َمَثل کیســت؟ َمَثل آن عاشــقی اســت که به دنبال مطلوب و 
معشــوق خــودش مــی رود و او را می یابــد. َمَثــل مــن َمَثل آن 
تشــنه ای اســت کــه در یک شــب تاریــک دنبــال آب مــی رود 

گهان آب را پیدا می کند، چقدر خوشحال می شود! گفت: نا
دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند

وندر آن ظلمت شب آب حیاتم دادند
چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی

آن شب قدر که این تازه براتم دادند    
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ک میکده عشق زیارت خا

بیا که ترک فلک خوان روزه غارت کرد
هالل عید به دور قدح اشارت کرد

ثواب روزه و حج قبول آن کس برد
که خاک میکده عشق را زیارت کرد
مقام اصلی ما گوشه خرابات است

خداش خیر دهاد آنکه این عمارت کرد
بهای باده چون لعل چیست جوهر عقل

بیا که سود کسی برد کاین تجارت کرد
نماز در خم آن ابروان محرابی

کسی کند که به خون جگر طهارت کرد
به روی یار نظر کن ز دیده منت دار

که کار دیده نظر از سر بصارت کرد
حدیث عشق ز حافظ شنو نه از واعظ

اگر چه صنعت بسیار در عبارت کرد

تفسیر یک غزل رمضانی از حافظ

دکتر غالمحسین ابراهیمی دینانی

حافــظ تمــام رندی هــای عالــم را در ایــن غــزل بــه کار بــرده و در مصــرع اول و دوم دو مطلب را 
در مقابل هم قرار داده اســت. تــرک فلک خــوان روزه غارت کــرد یعنی ماه رمضــان یک خوان 
گسترده در این ماه است و خود ماه رمضان یک خوان اســت در این خوان مردم روزه می گیرند 

حاال ترک فلک غارتش کرد.

ثواب روزه و حج قبول آن کس برد 
که خاک میکده عشق را زیارت کرد

فلــک می گــردد و دوار اســت و می چرخد و بــا رفتــن و گردش 
فلک مــاه عوض می شــود. اگــر فلک گــردش نمی کــرد و دوار 
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ماه خدا

نبــود کــه مــاه رمضــان نمی رفت کــه مــاه شــوال بیایــد و این 
خوان عبــادت را تــرک فلک غــارت می کنــد و در عیــن اینکه 
عظمت دارد، فلک غارتــش می کند و حافظ بــا قرینه مصرع 
دوم می خواهــد بگویــد که مــاه رمضان یــک ظاهــری دارد و 
یک باطنی و ظاهرش همین 30 روز است که هر سال می آید 
اما فلــک غارتش می کنــد اما یــک باطنی دارد کــه ترک فلک 
قــادر به غارت کــردن معنویــت آن نیســت حــاال معنویت ماه 
کجاســت؟ ببینید چــه رنــدی می کند حافــظ در مصــرع بعد؛ 

هالل عید به دور قدح اشارت کرد.
این هالل مــاه داره به قــدح اشــاره می کند. قدح مدور اســت 
و از دو نیــم دایــره تشــکیل شــده اســت و قــدح، قدح شــراب 
است و می اســت و می معرفت، می قرب به حق تعالی است 
و بدون معرفت قرب به حق میســر نیســت و من همیشه می 
را معرفت معنی می کنم. می را در قدح ریختم می زیاد، قدح 
زیاد، نه قــدح کم نــه جام. یعنــی معرفتی کــه از مــاه رمضان 
به دســت آمده آن قــدر مــی زیــاد دارد و قوی اســت کــه قدح 

می خواهد نه یک پیاله و نه یک جام. 
پس آن ماه هالل فطر، دور قدح را نشان می دهد و قدح جام 
محبــت و معرفــت را نشــان می دهــد و آن محبــت و معرفتی 
کــه نتیجــه ایــن مــاه رمضــان بــوده، نتیجــه روزه، نتیجــه 
سحرخیزی، نتیجه عبادات و اطاعات که معرفت تحصیل 
کــرده، آن معرفــت می  بود کــه ما را مســت معرفت کرده شــما 
وقتــی مســت معرفت هســتی بــه چیــزی اعتنــا نــداری، چرا 
معرفت به می تشــبیه می شــود، چون می مســتی آور است و 
مســت به خودش می رســد و همــه چیــز را فرامــوش می کند. 
دیگــری بی اعتنــا می شــود بــه چیزهای دیگــر. خــود واقعی 
ظاهــر می شــود و دیگر بــه چیزهــای اطــراف و تعلقــات اعتنا 

نمی کند. 
وقتی شــما معرفت پیدا کردی دیگر به تعلقات دنیایی اعتنا 
نــداری. آن خود واقعی اســت که ظاهر می شــود. یک حالت 
مستی معنوی اســت. این مســتی معنوی که در ماه رمضان 
به دســت آمده در یک قدح بایــد ریخته شــود. دور هالل ماه 

فطر به آن قدح اشاره می کند.
می گوید تــرک فلــک روزهــا را بــرد، مــاه رمضــان را بــرد، ایام 
ظاهــری. ایــام کــه بقــا نــدارد و ایــام بایــد بگــذرد. ظاهــر ماه 
رمضــان رفــت تــا یــک ســال دیگــر امــا معرفتــی کــه از آن بــه 
دســت آمد فلک قادر به غارت آن نیســت. کامــاًل حافظ دارد 
به ظاهــر و باطــن اشــاره می کنــد. مــاه رمضان یــک ظاهری 
داشــت مانند هــر ظاهــر دیگــری، رفــت امــا باطنــش را ترک 
فلک نمی تواند غــارت کند و دســت غارت به آن نمی رســد و 

همیشه برای شما پابرجاست.

ثواب روزه و حج قبول آن کس برد
که خاک میکده عشق را زیارت کرد

بیت دوم صراحتًا تفسیر بیت اول اســت و می گوید آن کسی 
به ســعادت رســید که بــه معنویــت مــاه رمضان دســت پیدا 
کــرد و ممکــن اســت 30 روز در تابســتان روزه گرفتــه ولی چه 
بســا آخر ماه رمضان غروری هم پیدا کند که ما روزه گرفتیم 

وزه تنها نخوردن   ر
ظاهری نیست 
ک  بلکه امسا

از نگاه بد، فکر 
بد، باید باشد 

ک در همه  امسا
شئون وجودی 

است. اینجا 
حافظ از ظاهر 

و باطن ماه 
رمضان صحبت 

می کند. یک 
که  ظاهر است 

گرسنه و تشنه ای 
گوش  اما فکر و 

وزه  و چشم و... ر
بوده صیام فکر از 
آفات بد و چشم 

و منظره های 
نامناسب و 

گوش و شنیدن 
کلمه های 

نامطلوب، 
که ترک  اینهاست 

فلک نمی تواند 
کند غارت 

و اگر دچــار غرور عبادت شــد و هیچ چیــز هــم از معنویت ماه 
رمضــان نفهمید و فقط گرســنه بــود و تشــنگی را تحمل کرد 
راهــی هــم بــه معنویــت این مــاه نداشــت چــه دســتاوردی 
داشــته هیچ، بله این گرســنگی و تشــنگی و تحمل ســختی 
روزه بــرای این اســت که شــما زنگارهــای قلبت پاک شــود و 
آمــاده بشــوی از معنویات ایــن مــاه اســتفاده کنی، بــا قرآن 
انــس بگیــری، بــا دعــا انــس بگیــری و بــا خداونــد نزدیــک 

بشوی و معرفت حاصل کنی.
وقتــی که معرفــت حاصل شــد این معنی تفســیری اســت که 
بنده گفتم. حــج قبول هــم در این ماه اســت و حتــی اگر هم 
به مکه نرفته باشــی به حج رفتی.  خاک میکده عشق یعنی 
چه؟ اگر شــما معرفــت و محبت بــه دســت آوردی و آن خاک 
را زیارت کــردی آن وقت هم ثــواب ماه رمضــان و هم زیارت 

حج نصیبت شده، هم این دعاهایی که کردی. 

وقوف دل که به کوی تو مستدام افتاد
طواف کعبه چه حاجت که تو حجاز منی

خداوند حجاز اســت. بنابرایــن اینکه مــوال می فرماید صیاُم 
الفکر عــن عاطــام َافَضــُل ِمــن صیــاٌم البطــن الطعــام. یعنی 
فکــرت را پــاک کــن نــه فکــر تخیــل آلــوده، جهــل آلــوده، به 

نفسانیات آغشته شده. 
فکر هم باید روزه داشته باشد، یعنی فکر پاک، فکر متخیل، 
وهم آلود و نفس آلوده نباشــد. ایــن صیام اســت و روزه تنها 
نخوردن ظاهری نیســت بلکــه امســاک از نگاه بــد، فکر بد، 
بایــد باشــد امســاک در همــه شــئون وجــودی اســت. اینجــا 

حافظ از ظاهر و باطن ماه رمضان صحبت می کند. 
یک ظاهر است که گرسنه و تشــنه ای اما فکر و گوش و چشم 
و... روزه بــوده صیــام فکر از آفــات بد و چشــم و منظره های 
نامناسب و گوش و شــنیدن کلمه های نامطلوب، اینهاست 

که ترک فلک نمی تواند غارت کند. 
حدیثی دیگر هســت از موال علی که می فرمایــد خداوند برای 
هر عمــل عبــادی جزایــی می دهد امــا می گویــد جــزای روزه 
خودم هســتم، یعنی چه؟ یعنی همــان معرفت یعنــی من را 
شناختی. شستشــوی ظاهری کردی اما شستشــوی باطنی 
هم کردی؟ اگر کرده باشــی آنگاه به مقاماتی رسیدی و خاک 

میکده عشق را زیارت کردی.

مقام اصلی ما گوشه خرابات است
خداش خیر دهاد آنکه این عمارت کرد

می گوید ظاهر اصل نیست باطن اصل است و گوشه خرابات 
هم ترک تعلقات اســت. تعلقات دنیوی، نفسانی، شیطانی 
و رنــد کســی اســت کــه از ایــن تعلقــات برهــد و تــرک بکنــد. 
می گوید مقــام اصلی ترک این تعلقات اســت. فقط نخوردن 
و نیاشــامیدن تنهــا نیســت. مقــام اصلــی مــا گوشــه خرابات 
است و ترک عبادت اســت. خدا خیر دهد یعنی هر کسی این 
خانه خرابات را درست کرد یعنی کسی که راه خرابات نشینی 
و ترک تعلق را به ما آموخت خدا جزای خیر به او بدهد که جز 

ترک تعلق برای وصول به حق راه دیگری نیست. 



اندیشه
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ماه خدا

بهای باده چون لعل چیست جوهر عقل
بیا که سود کسی برد کائن تجارت کرد

بــاده چــون لعــل همــان بــاده محبــت اســت. بیــت الغزل 
به نظــر مــن ایــن اســت. اول یــک مقدمــه عرض کنــم که 
اشــخاصی که به وادی معرفت راه ندارند می گویند حافظ 
با عقل مخالف بوده و عقل را با عشــق مقابل قرار داده اند 
این حرف بی اساس است و حافظ در این بیت با صراحت 
بیان کــرده بــاده چون لعــل یعنی بــاده قرمــز، باده ســرخ و 
صــاف، ُســکرآور و مســتی آفریــن کــه بــاده معرفت اســت و 
خوی صاف عاشــق. حاال بهای این معرفت چیست؟ و اگر 
بخواهیم این معرفت را به دســت آوریم چــه کنیم؟ ُمفتی 
ایــن بــاده را نمی دهند بهــای تحصیــل این بــاده معرفت 

چیست؟ جوهر عقل.
شــما تمام اســکناس های عالم را بدهی آن بــاده معرفت را 
به شــما نمی دهند پس با چه چیزی می شــود؟ جوهر عقل 
و جوهر عقــل قیمتی اســت و جوهر هــم همان گوهر اســت 
با عقــل می توانــی معرفت بخــری اگر عقل نداشــته باشــی 
بــا تمام اســکناس های عالــم نمی توانــی یــک ذره معرفت 
بخــری. معرفت بــا پول، مقــام، شــهوت با هر چــه بگویی 
خریدنــی نیســت. معرفت بــا جوهر عقــل به دســت می آید 
پس مقام عقل را حافظ ســتایش می کنــد و در عین حال در 
ماه رمضــان این حــرف را می زنــد. می گوید همــان معرفت 
ماه رمضــان را هــم که بــا عبــادات و ادعیه و ســحرخیزی و 
شــب زنده داری انجام می دهد باید با عقل همراه باشد، با 
معرفت همراه باشــد، با آگاهی همراه باشــد، وقتی که عقل 

داشته باشی و این کارها را بکنی معرفت به دست می آید.
حافظ می گوید جوهر عقل اساســًا به دست آوردن معرفت 
اســت و بدون عقــل معرفــت به دســت نمی آید پــس عقل 
خیلــی گران بهاســت. همــه عالم را بخــری، فرعــون زمان 
باشــی ُترک فلــک غــارت می کند امــا معرفــت را که بــا گوهر 
عقل به دســت می آیــد تــرک فلــک نمی تواند غــارت کند و 
توانایــی نــدارد. اصــاًل فلک بــر محــور معرفــت می چرخد و 
معرفــت نباشــد فلک چــه کاره اســت و فلــک نوکــر معرفت 

است و عالم نوکر معرفت است. 
ســود کســی برد کایــن تجــارت کــرد یعنــی ایــن دیگر ســود 
خالص اســت که بــا جوهــر عقل معرفــت به دســت آوردی 
و ضــرر در ایــن معاملــه نیســت و ابــدی اســت و غــارت 
نمی شود. سرمایه ای که هیچ چیز نتواند غارتش کند ازلی 

و ابدی باشد، معرفت است.

نماز در خم آن ابروان محرابی
کسی کند که به خون جگر طهارت کرد

ابرو همیشــه خمیــده اســت: در نمازم خــم ابروی تــو با یاد 
آمد / حالتــی رفت که محراب بــه فریاد آمد. ابرو اگر راســت 
باشــد زشت اســت همه جا راســتی خوب اســت جز در ابرو. 
ابــروی تو گر راســت بــود، کج باشــد و ایــن خمیدگــی ابرو را 
به محراب تشــبیه کــرده. محراب هــم هاللی اســت و حاال 
چــرا بــه محــراب تشــبیه شــده؟ چــون در محــراب آدم بــه 

یک زیبایــی مطلق می رســد؛ عبــادت حــق تبــارک و تعالی. 
می گویــد کســی توانســت در خــم ایــن ابــرو عبــادت کنــد و 
نتیجــه بگیرد کــه در خم ابروی تــو بــه راز و نیاز ایســتد و این 
اوج معنویت است. حافظ از ظاهر شــروع کرده دارد به باطن 
می رســد و کســی که در اوج معرفت اســت که معشــوق را دارد 
می بیند و خم ابروی معشــوق را در محراب می بیند آن کسی 
است که طهارتش هم فرق دارد با طهارت ظاهری، با خون 
جگر طهارت کرده یعنی چه؟ یعنی تمام سختی های وصال 
راه معشوق را تحمل کرده سوخته دل است و طهارت واقعی 
این است و دیگر پاک شــده و کسی که سوخته ســال ها در راه 
حق ســوخته و ســاخته این پاک شــده و تمام کدورت هایش 
رفته و حــاال می تواند به مقام واالی معرفت دســت پیدا کند. 
حافظ اینجا دارد از ظاهر و باطــن صحبت می کند و می گوید 
ظاهر ضمن اینکه جایگاه خودش را دارد شــما باید به باطن 
راه پیدا کنی یعنی ظاهر اگر باطن نداشت ترک فلک غارتش 

کرده بود.

به روی یار نظر کن ز دیده منت دار
که کار دیده نظر از سر بصارت کرد

می گویــد حــاال کــه ایــن مراحــل را طــی کــردی از خــون دیــده 
طهــارت کــردی، در محراب خــم ابروی یــار ایســتادی، حاال 
به مرحله ای رســیدی که جمال یــار را ببینی حاال نــگاه کن و 
بصارت بــا دیدن اســت و می گوید تــو االن می توانــی ببینی و 
کســی می تواند ایــن کار را بکند که خبره اســت و ایــن مقام را 
طی کرده و به مقام بصارت و بصیرت رســیده و اهل بصیرت 
اســت و دیده باطنش و چشم باطنش گشــوده است و چشم 
ظاهــر و باطنــش یکــی شــده و بصیرت آنجاســت که انســان 
چشــم ظاهــرش بــه چشــم باطنــش وصــل می شــود و یــک 

چیزی می بیند و ظاهر را هم در پرتو باطن می بیند. 
دیدن روی تو را دیده جان بین باید

وین کجا مرتبه چشم جهان بین منست
چشــمی که جهان را می بیند دیگر جان را نمی بیند و چشمی 
کــه جــان را تنها می بینــد دیگــر جهــان را نمی بینــد. بهترین 
چشــم آن چشــمی اســت که جان را ببیند و جهــان را در پرتو 

جان ببیند آن بصیرت است.

حدیث عشق ز حافظ شنو نه از واعظ        
اگر چه ضعف بسیار در عبارت کرد

حــاال حافظ در اوج صنعت ســخن اســت اما می گوید درســت 
اســت که ســخنم ضعف دارد امــا واعظانه نیســت عاشــقانه 
اســت. من عشــق دارم تنهــا تصنع لفظــی کافی نیســت و اگر 
محتوا نداشته باشــد ســخن هر چه لفاظی کنی و کلمات زیبا 
و بــا وزن و قافیــه و... بگویی و اگر معرفت نباشــد و از عشــق 
و معنویــت خبر ندهــد دیگر ســخن ســودی نــدارد. می گوید 
ســخن مــن از روی عشــق برخاســته که ثمــر دارد، نفســی که 
معنــا نــدارد و ســخن ســخنگویی کــه خــود اهــل آن ســخن 
نیســت بی تأثیر خواهد بود یا حتی گمراه کننده. ســخن باید 

آمیخته به معرفت و محبت باشد.    

 حافظ می گوید 
جوهر عقل 

اساسًا به دست 
آوردن معرفت 
است و بدون 

عقل معرفت به 
دست نمی آید 

پس عقل خیلی 
گران بهاست. همه 

عالم را بخری، 
فرعون زمان 

باشی ُترک فلک 
غارت می کند 

که  اما معرفت را 
گوهر عقل به  با 

دست می آید ترک 
فلک نمی تواند 

کند و  غارت 
توانایی ندارد



شـب قدر از خدا چه بخواهیم؟ در اولین مطلب این بخش، پاسـخ آیت اهلل 
جـوادی آملـی بـه ایـن پرسـش و توصیه هـای ایشـان بـرای پیمـودن مسـیر 
صدسـاله در یـک شـب را می خوانیـم. رابطـه قـدر و عشـق بـه قلـم شـهید 
دکتـر مصطفـی چمـران مطلـب بعـدی ایـن بخـش اسـت و پـس از آن یـک 
بازنویسـی ادبـی از مضامیـن ادعیـه و آیـات مرتبـط بـا شـب قـدر را خواهیـم 
خوانـد. توصیه هـای آیـت اهلل مظاهـری بـرای چگونگـی احیـاء در شـب قـدر 
و دیدگاه هـای آیـت اهلل صافـی و عامـه حسـن زاده آملـی درخصـوص معنـا و 

مفهـوم شـب قـدر مطالـب بعـدی ایـن بخـش هسـتند.

شب قدر

 38

طغیان عشق
شب آزادی بشر
کنند کیمیا  ک را به نظر  که خا توسل به آنان 
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شــب قــدر قلــب مــاه مبــارک رمضــان اســت، مــاه مبــارک 
رمضــان بــرای امــت اســالمی معجــزه ای قویتــر از معجــزه 
سلیمان پیامبر اســت، زیرا اعجاز آن حضرت در مسلط بودن بر باد 
بود راه یک ماهه را در بامداد یا در شــامگاه طــی می کرد، ولی اعجاز 
قــرآن کریم در این اســت که ســالک صالــح در یک شــامگاه در لیله 
ْلِف َشــْهٍر« با 

َ
القدر راه هزار ماهه را طی می کنــد؛ »َلیَلُة اْلَقْدِر َخیٌر ِمْن أ

این تفــاوت که او مســیر مــکان را می پیمــود و قرآنیــان می تواننــد مســیر مکانت را طــی کنند. 
همراهان ســلیمان نبی در یک بامداد راه ظاهری یک ماهه را طی می کردند ولی پیروان قرآن 
گر گفته شــد که این طفل  و عترت مکانــت و راه معنوی هزار ماهه را یک شــبه طــی می کنند، ا
یک شــبه ره صد ســاله می رود، یا که این طفل یک شــبه ره صد ســاله می رود آن را می شود در 
ح این مقدمه برای آن است که ما در شــب قدر از خدا چه بخواهیم،  شــب قدر تجربه کرد. طر
در جوار قبور مراجع و صلحا و صدیقین و شهدا چه مسئلت کنیم، مسئله آمرزش گناه، مسئله 
حل مشــکالت، مســئله شــفای بیمــاران، مســئله برقــراری امنیــت، همــه اینها جــزء فروعات 
خواسته ماســت، ما یک مطلبی عظیم و مطلوب عزیز داریم که در ســایه آن مطلب و مطلوب 
این مقصدها و مقصودها هم حاصل می شود، این مقدمه برای آن است که ما چه بخواهیم، 
چطور بخواهیم، با چــه حال بخواهیم، که با دســت پر برگردیــم، نظام ما دولــت و ملت ما در 

سایه این دعاهای ما از مشکالت برهند و به مقصد برسند.

     شب معطر
وقتی مــا می توانیــم یک شــبه ره صد ســاله را طی کنیــم، چون هــزار ماه تقریبًا هشــتاد ســال 
اســت، وقتی این توان را داریم که یک شــبه ره صد ســاله را طی کنیم پایان ســیر ما چه باشد 
و چطور بخواهیم در شــب نزول قرآن کریم برکات فراوانی نصیب جامعه بشــری شده و »ِإلی 
یْوِم اْلِقیاَمه« می شــود، یکــی اینکه قرآن و عترت مرده هــا را زنده می کنند، بعــد از حیات یابی 
گر کســی کور بود به او چشــم بینــا می دهند،  گر کســی بیمار بود بیمارهــا را درمان می کنند و ا ا

کر بود گــوش شــنوا می دهند، اهل ســهو و نســیان بــود به او 
کــره و حافظــه می دهند، اهل ســفر نبــود بــه او زاد و راحله  ذا
می دهنــد، همراهان خوبی نداشــت به او همســفران خوبی 
گر قــرآن برای این معارف نازل شــده  می دهند و ماننــد آن، ا
گر  اســت ما چرا در شــب نزول قرآن ایــن معــارف را نگیریم، ا
آن مائده و مئدوبه قرآنــی در کنارش این غذاها تعبیه شــده 
است چرا اینها را استفاده نکنیم، چرا زنده نشویم اواًل، سالم 
نشــویم ثانیًا، چشــم و گوش پیــدا نکنیــم ثالثــًا، همراهان و 

همسفرانی نظیر انبیا و اولیا پیدا نکنیم رابعًا و مانند آن.
شب قدر وقتی از امام صادق )ع( سؤال می کنند که عالمتش 
چیست؟ فرمود شــب قدر رایحه خوبی دارد، از بوی آن شب 
معلوم است که این شب، شب قدر است. خوب عنایت کنید 
شــب معطــر اســت و آنچه کــه در ایــن روایــت اســت حقیقت 
اســت نه مجاز؛ شــب معطر اســت نــه هــوا، گاهــی می گوییم 
زمستان ســرد اســت، تابســتان گرم، این ســخن مجاز است 
با قرینه همراه اســت. همه می فهمند وقتی گفتیم زمســتان 
سرد اســت، زمان که ســرد نیســت هوا که متضمن است سرد 
اســت، مگر زمان ســرد و گرم دارد، تابســتان گرم است یعنی 
هوا در تابســتان گرم اســت چــون با قرینــه همراه اســت قابل 
ک اســت امــا وقتی امــام صــادق)ع( می فرماید شــب قدر  ادرا
معطر اســت نه هــوا معطر اســت، بلکــه آنچه که در شــب قدر 
اســت معطر اســت، خود شــب، خود زمــان، معطر اســت این 
را که انســان با شــامه و بینــی استشــمام نمی کند، عطر شــب 
قــدر را قلــب قرآنــی درک می کنــد نــه شــامه، فرمود شــب قدر 

آیت اهلل جوادی آملی ز قعر ݣݣچاه برآیی ݣݣبه ݣݣاوج ݣݣماه ݣݣرسی
از خدا چه بخواهیم؟
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معطر اســت نه هوا، آن هــا وقتی بوی بهشــت را می شــنیدند 
می فهمیدند امشب شب قدر است.

     دیده جان
ما در شــب قدر از خــدا حیــات قرآنی طلــب بکنیم. راه ســوم و 
مطلب ســوم کــه ایــن امــور را از خــدا بخواهیــم ما پیرو کســی 
هستیم که این ایام، ایام شهادت اوست و غیر از ذات مقدس 
پیامبر اعظــم )ص( مــردی بــه عظمــت او خلق نشــد و خلق 
نمی شود و آن علی مظلوم است، او امام ماست، ما او را با جان 
و دل به امامت پذیرفتیم، اما خودش یک مطلبی دارد که به 
ما فرمود میســور شــما نیســت ولی پایین تــرش را طلب بکنید 
آن مطلب که عنصر محوری دعای ماســت این اســت وجود 
مبارک امیر بیان فرمود من تا خدا را نبینــم عبادت نمی کنم، 
منتها خدا با چشم دیده نمی شــود با بصیرت و جان مشاهده 
می شــود. آن علی بود و ایــن کالم وقف اوســت. فرمود من آن 
نیســتم که خدای ندیده را عبادت کنــم، با جان دیــدم و او را 
می پرســتم، این مقام میســور دیگری نیســت، امــا پایین تر از 
این مقام را می شــود تمنی داشــت و آن این اســت کــه ما تابع 
قرآنیــم از یــک ســو، پیــرو عترتیم از ســوی دیگــر، کــه میراث 
گرانبهای پیامبــر اعظــم )ص( به ما ســپرده اســت، ما مطیع 
قــرآن و عترتیم، این معنا را در شــب قــدر از خــدا بخواهیم که 
به جایی برســیم که بگوییم من تا قرآن را نبینــم از او اطاعت 
نمی کنــم، من تا علــی و خاتــم اوصیــا )ص( را نبینــم اطاعت 
نمی کنم، مــن تا امــام زمانم را نبینــم اطاعت نمی کنــم، نه با 
چشــم ظاهر که با چشــم دل، این معنــا را می تــوان گفت این 
معنا را می توان خواست، این معنا را می توان یافت، این معنا 
میســور هر کســی نیســت. آن مطالب جزئی هدف ما نیســت 
گرچه بــه ما می دهند، مشــکالت حل معیشــت و ادای قرض 
و شفای مرض اینها جزء ریزش های مائده قرآنی است، ما به 
جایی برسیم که قرآن حافظ ما باشد، عترت حافظ ما باشد، 
ما هرگــز رفتنی را به جــای ماندنی اشــتباه نکنیم، فانــی را به 
جای باقی نبینیم, تمام مشکالت دولت و ملت در این است 
که ما اشــتباهی می رویــم. آن چیزی کــه این مملکــت را فلج 
کرده اســت برای آن اســت که نماز ما »َتْنَهــی َعِن الَفْحَشــاِء« 
نیســت قرآن به ســر گرفتن ما, مــا را به مقامی نمی رســاند که 
بگوییم »ما کنت اطیع قرآنًا لم أره« ما در الفبای دین مشکل 
گر کســی دروغ نگویــد، تجاوز نکند، تهمــت نزند، کم  داریم ا
فروشــی نکند، گران فروشــی نکنــد، هتک حرمــت نکند، ما 
مشــکل پرونده های قضایــی نداریم. این نماز شــب ها، این 
نماز وترها، این نمازهای مســتحبی, این قرآن به ســرها این 
توســل ها این دعاها ایــن زیارت هــا برای این اســت کــه ما را 

بیدار کند، ما باطل را حق ننگریم.

     قلب قرآنی
تی ِهی 

َ
بنابراین شــبی که قرآن نازل می شود شــب »یْهِدی ِلّل

تی 
َ
ْقَوُم« اســت، ما چرا خود قائم به قســط نشــویم اینکه »ِلّل

َ
أ

ْقَوُم« شــد، ما چرا قوام به قسط نشــویم، او برای ما نازل 
َ
ِهی أ

شد و می شود و خواهد نازل شــد. اینکه یک قضیه فی واقعه 
نبــود که گذشــت ایــن همیشــه نــازل می شــود، هر شــب قدر 

 این معنا را در 
شب قدر از خدا 

که به  بخواهیم 
که  جایی برسیم 

بگوییم من تا 
قرآن را نبینم از او 

اطاعت نمی کنم، 
من تا علی و 

خاتم اوصیا )ص( 
را نبینم اطاعت 
نمی کنم، من تا 

امام زمانم را نبینم 
اطاعت نمی کنم، 

نه با چشم ظاهر 
که با چشم 

دل، این معنا را 
گفت این  می توان 

معنا را می توان 
خواست، این 

معنا را می توان 
یافت، این معنا 
کسی  میسور هر 

نیست

نازل می شــود در هر زمــان و زمینی تنزل دارد، چــرا ما قلبمان 
را قرآنی نکنیــم و نگوییم »مــا کنت مفســر قرآنًا لــم أره«، »ما 
گر دیدیم به مقصد می رســیم. بوی  کنت أتولی امامًا لم أره« ا
شــب قدر را نه بوی زمان را، بــوی متضمن را، بــوی لیله قدر 
را، استشمام می کنیم، آنگاه هرگز باطل را حق نمی پنداریم، 
فانــی را باقــی خیــال نمی کنیــم. اینکــه می بینید وقتــی امام 
ســجاد یــا ائمــه دیگــر )علیهــم الصلــوه و علیهــم الســالم( 
دستشــان را بــه دعــا برمی داشــتند وقتــی پاییــن می آوردنــد 
این دســت را یــا بــر بــاالی ســر می گذاشــتند یــا می بوییدند یا 
می بوســیدند یا به صورت می کشــیدند می گفتند این دســت 
مــا به دســت بی دســتی خــدا رســیده اســت، ایــن از مجــاز به 
گر  حقیقت رســیدن اســت نــه از مجــاز بــه مقصــد رســیدن. ا
وجود مبارک امام ســجاد مالی را به ســائل می داد این دست 
را می بویید و می بوســید و بر سر می گذاشــت می گفت گیرنده 
این صدقه خداست, می گفت دستم به دست بی دستی خدا 

رسید. اوست که صدقات را قبول می کند.
گر فرصت کردید اعتکاف  شب قدر جای این حرف هاســت ا
دهــه ســوم را از دســت ندهیــد ممکن اســت شــما ســی ســال 
درس بخوانیــد مجتهد مســلم بشــوید امــا راه این شــب قدر 
ْلِف َشــْهٍر« به شــما 

َ
شــب دیگر اســت آن »َلیَلُة اْلَقــْدِر َخیٌر ِمْن أ

شامه می دهد که بوی بد سیاست بازی ها را، حزب بازی ها 
را، باند بازی ها را استشمام می کنید در متن سیاست هستید 
مثل امام و ســید حســن مدرس اما نه بیراهــه می روید نه راه 
کســی را می بندیــد در متــن انتخابــات هســتید اما نــه فریب 
می دهید نــه فریــب می خوریــد، ایــن بو کشــیدن بــا درس و 
بحث حوزه و دانشگاه حاصل نمی شــود این محصول شب 
قدر اســت و محصــول اعتــکاف اســت و محصول آن چشــم 
باطنی اســت هدف همــه ما این باشــد که بگوییــم خدایا به 

بارگاه ولی ات پناهنده شدیم.
ح  زیر مجموعه این دعاهای ما، طهارت دل می خواهد، شــر
صــدر می خواهــد، کینــه زدایــی می خواهــد، عــداوت زدایی 
می خواهد، ده ها بیمــاری را کنار گذاشــتن می خواهد، آنگاه 
قــرآن را به دســت گرفتــن می خواهــد، قرآن به ســر گذاشــتن 
می خواهد و این مطالب را از ذات اقدس الهی مسئلت کردن 
می خواهــد، از کریم, متاع ماندگار خواســتن شایســته اســت. 
کرده کینه ای نســبت به دیگران داریم بگوییم  گر خدای نا ا
خدایا من از او گذشــتم تو از او بگذر، حقــی داریم بگذریم تا با 
ح صدر دلی بخواهیم داشته باشیم که  صفای ضمیر، با شــر
جای غیر او نباشــد تا او محبت خود را، ارادتمــان را، به قرآن 
کبر اســت و همچنین ارادتمان را به عترت طاهرین  که ثقل ا

)علیهم السالم( که ثقل اصغر است در قلب ما مستقر بکند.
ما شــبی که مربوط به ایــن ذات مقدس اســت آمدیــم از خدا 
بخواهیم ما آن مقام علی علیه الســالم، نه مقدور ماســت نه 
میســور ما کــه بگوییم »مــا کنت اعبــد ربًا لــم أره« ولــی این را 
می خواهیم بگوییم تا علی)ع( را نبینیم عبادت نکنیم، این 
را می خواهیم تــا امامان را نبینیم عبــادت نکنیم، آن توفیق 
را به ما بده ما امام زمان شــناس باشیم، علی شناس باشیم، 
آنگاه نه کســی را فریب می دهیم نه فریب کسی را می خوریم 

نه بیراهه می رویم نه راه کسی را می بندیم.      
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چه فرخنده شــبی بود شب قدر من. شــبی که تا به صبح، 
اشــک می ریختم و تا اعلی علیین صعود می کردم. از شب 
تا به صبح می راندم و تو در کنارم نشسته بودی. راه درازی بود. از 
نورافکــن  کوه هــا و جنگل هــا می گذشــتیم.  و  میــان درخت هــا 
ماشــین، جــاده را روشــن می کــرد و مــا در میــان نهــری از نــور عبور 
می کردیــم. دو نفــر دیگــر، در صندلــی پشــت مــا نشســته بودنــد و 

صحبت می کردند و گاهی به خواب می رفتند... 
اما، آتشفشــان روح من شــکفته بود و قلب جوشــانم همچون امواج خروشــان دریا به صخره 
وجودم حمله می برد و از حیات من جز نور، عشق و سوز، غم و پرستش چیزی دیده نمی شد. 
زبانــم گویا شــده بــود. گویــی جمالتــی زیبــا و عمیــق از اعمــاق روحــم به مــن وحی می شــد. 
همچون شــاعری توانا، تجلیات روح خود را به عالی ترین وجهی بیان می کردم. در حالی که 

سیالب اشک بر رخسارم می چکید.
همه قیدها و بندها را پاره کرده بود. افســار اختیار را به دســت دل ســپرده بودم و بدون ترس 
و خجلت آنچه در وجودم موج می زد بیرون می ریختم. از عشــق خــود و از غم خود، از خوبی 

و بدی خــود، از گناهــان کوچــک و بــزرگ، از وابســتگی ها و 
دلهره هــا، ســوز و گدازهــا و جهش هــای روح و ســوزش های 
دل، از همــه چیــز خــود صحبــت می کــردم. آنچــه می گفتــم 
عصــاره حیاتــم بــود و حقیقــت بــود. وجودم بــود کــه همراه 
اشــک تقدیمــت می کــردم و تــو نیــز، پــا بــه پــای مــن اشــک 
می ریختــی و بال به بــال من به آســمان ها پــرواز می کردی. 
دل بــه دل مــن می ســوختی و می خروشــیدی و خــدای را 
پرســتش می کــردی... چه شــبی بــود! شــب قدر من. شــب 
اوج من به آســمان ها و معراج من. پرستش من، عشق بازی 

من، شبی که جسم من به روح مبدل شده بود.
شــبی که خدا، در وجــود من حلول کــرده بود و شــبی که آتش 
ک و  عشــق، همــه گناه هــای مــرا ســوزانده بــود. شــبی که پــا
کی آتش و عصمت یک کودک، با خدای  معصوم، همچون پا
خود راز و نیاز می کردم... و تو که اشــک مــرا می دیدی و آتش 
وجود مرا حــس می کردی و طوفان روح مرا می شــنیدی... تو 
نماینــده خدا بــودی. آن طور با تو ســخن می گفتــم که گویی 
با خدای خود ســخن می گویــم. آن طور راز و نیــاز می کردم که 
فقط در حضــور خدا ممکن اســت این چنین راز و نیــاز کنم... 
تو با من یکی شــده بــودی و به درجــه وحدت رســیده بودی. 
احســاس شــرم نمی کردم و احســاس بیگانگی نمی کــردم و از 

اینکه اسرار درونم را بازگو می کنم، وحشتی نداشتم...
چــه فرخنــده شــبی بــود شــب قــدر مــن. شــب معــراج مــن 
قــدرت  و  بــودم  شــنیده  از طغیــان عشــق  آســمان ها.  بــه 
معجزه آسای عشق را می دانســتم، اما چیزی که در آن شب 
مهم بــود، این بــود که وجود مــن، روح شــده بــود و روح من 
آتشفشــان کــرده بــود. می خواســت، همچــون نــور از زمیــن 
کی جدا شــود و به کهکشــان ها پــرواز کند... آنــگاه آتش  خا
کیــم را ســوزانده بود و  عشــق به کمک آمــده بود و جســم خا
از مــن فقــط دود مانده بــود و ایــن دود همــراه بــا روح من به 

آسمان ها اوج می گرفت...
شــب قدر من، شــبی که ســلول های وجودم، در آتش عشق 
تغییــر ماهیت داده بــود و من چیزی جز عشــق گویــا نبودم. 
دل مــن، کعبــه عالــم شــده بــود، می ســوخت، نــور مــی داد 
و وحــی الهــی بــر آن نــازل می شــد و مقدس تریــن پرســتش 
گاه خدا شــده بــود. امــواج خروشــان عشــق از آن سرچشــمه 
می گرفــت و بــه همــه اطــراف منتشــر می شــد. از برخــورد 
احساســات رقیــق و لطیــف بــا کوه هــای غــم و صحراهــای 
تنهایــی و آتــش عشــق، طوفان هــای ســهمگین بــه وجــود 
می آمد که همه وجــود مرا تا صحــرای عدم، به دیار نیســتی 

می کشانید و مرا از زندان هستی آزاد می کرد.
ای کاش می توانســتم همه خاطرات الهام بخش این شــب 
قدر را به یاد آورم. افسوس که شیرازه فکر و طغیان احساس 
و آتشفشــان روح من، آن قدر ســریع و ســوزان پیش می رفت 

که هیچ چیز قادر به ضبط آن نبود...
نوری بــود کــه در آن شــب مقدس، بــر قلبــم تابید. بــر زبانم 
جاری شــد و به صورت اشــک، بر رخســارم چکیــد. من همه 
زندگــی خــود را بــه یــک شــب قــدر نمی فروشــم و بــه خاطــر 
شب های قدر زنده ام. و تعالی شب قدر، عبادت من و کمال 

من و هدف حیات من است.     

دکتر مصطفی چمران

طغیان عشق
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»مــن - تــو - او«، روایــت شــبی ســت و ســفره ای و ضیافتی کــه به پا شــده اســت برای 
کره ای است »برد- برد« بین بنده و  معامله ای »پر ســود و بی زیان« با قلب آدمی؛ و مذا
خالقش.... »من - تو - او« بازنویسی از مضمون و مجموعه احادیث و روایات و آیاتی است که 
درباره شــب قــدر وارد شــده اســت. همین گونــه بیــان را به گونــه ای دیگــر مولــوی در مثنوی و 
غزل هایش درباره شب قدر، سروده است. حافظ و سعدی نیز به گونه ای دیگر. عرفای معاصر 

نیز نقل قول هایی به همین شیوه داشته و دارند. متن زیر را به امید تحولی تازه مرور کنیم. 

     من
عروسِک »من«، بخواب امشب. »من« مشغول بازی و سرگرمی ام. همین »من« است که پدر 
ما را درآورده اســت. آنقدر مشــغولم کرده و مرا به بــازی گرفته که دیگر فرصتــی نمی ماند برای 
بیداری. پس بخواب عزیزم! بیدارباِش امشب، برای آنهایی ست که »خود« شان را عروسک 
و مترســک زندگی نکرده اند. »من«، اسباب بازِی زندگی ام. عروســِک »من« امشب می خوابد 
تا خود صبح. ایــن »خود« تا بزرگ نشــود و همچنــان کودکی بیــش بماند، ُخب باید مشــغول 

بازی باشد. این بازی همچنان ادامه دار است تا خوِد »قبر.«
»من« وقتــی بزرگ می شــود که تکان بخورد، رشــد کنــد. تا وقتی »من« شــده ام اســباب بازی 
دست این و آن، بزرگ نمی شــوم. »من« شــده ام، بخور و بخواب و بگرد، دور خودت. گردش 
روزگار »من« را به توپ بازی »خودم« تبدیل کرده؛ و این »خود« موجود عجیبی و پیچیده ای 
اســت. خودت را به آن را نزن! یک امشــب را بیا کاله »خــود« قاضی کن. همیــن »خود«ت که 
هرســاله برایش تولد می گیری، شــمع فــوت می کنی و کــف می زنی بــرای نزدیکترشــدنش به 
»قبر«. همین »خود«ت که یــک روز باید بپیچند »مــن« را توی همان پارچه ســفید و بگذارند 
کــی روی »خود«ت بریز؛  ک بریزند روی »من«. حاال بیــا قبل از آن روز، خا داخل آن چاله و خــا
شــاید این راهی دیگر باشــد برای این »من«؛ کــه حداقل خودت را اســباب بازی دســت روزگار 
نکنی. هر وقت خواســتی تا این »خود« را در دســتت »داشته باشــی«، تازه این »خود - داری« 

می شود مقدمه ای برای »تو.«

     تو
تو امشــب، دعوتی. امشــب، میهمانــی فرق می کند. امشــب، شــب »تو« اســت. یک »جشــن 
پارتی« بزرگ به پاســت. »تو«، یعنی »منی« که از زندگی »نطفه« ای دست برداشته ای. یعنی 
عروســکبازی بس اســت. یعنی زندگــی فقط این نیســت کــه »مترســک« روزگار باشــی. یعنی 
بزرگ شــده. دســت از بچگی بردار. عزیزی می گفت: »اونقدر کودک ریشدار قدبلند، اطراف ما 
را گرفته که اندازه شــان بــه کار بازی کردن می آیــد.« »تو« یعنی یــک پله جلوتر آمــده از »من«؛ 

که همــه زندگــی اش همیــن »منــی« اســت. زندگــی در اندازه 
»نطفه«. بــه قدر »جســمی« که فقــط یــادش دادی بخورد و 
بخوابد و پول دربیاورد، فقط برای »بازی.« »تو« یعنی، یک 
امشب را بیا به این »من« بگو دســت از »خود« خواهی بردارد 
و شــاید چیــزی بیشــتر از ایــن انــدازه بچگــی که بــه وجودت 
داده ای، نصیبــت شــود. »تــو« یعنــی بیــا انــدازه ات را تغییــر 
بده. اندازه »تو« همین مقدار عروســک بازی و بچگی کردن 
نیســت. »تو« بیا یه مقــدار »قدر«ت را بیشــتر بدان تا امشــب 

اندکی »سرنوشت« ت را تغییر بدهی. 

     او
او امشــب بهترین ســور و ســات میهمانی را برای »تــو« فراهم 
کرده اســت. فقط برای یک »ســالم« تو، تا ســپیده صبح یک 
»جشــن ســالم« بزرگ به پاســت. جشــنی برای اینکه »من« و 
»تــو«، این ّخرَیت »خــود« خواهی مــان را کنــار بگذاریم و یک 
مقدار، اندازه مان را از حد »نطفه« بیشتر ببینیم. یک شب بیا 
سر این سفره تا مقداری بیشتر نصیبت شود و اندازه ات تغییر 
کند و بزرگ شوی و دست از بازی برداری و سرت را بلند کنی و 

ببینی در این زندگی، باالتر از »نطفه« هم خبری هست. 
امشــب، شــب تغییــر و تحــول در ایــن »زندگــی نطفــه ای« 
است. امشــب، شــبی ســت بهتر از هزار شــبی که تو بخواهی 
بخــوری و بخوابی و بپری... امشــب، شــب معامله بــا »او« 
ســت. حتی برای »مــن« که همــه نگرانــی ام در ایــن زندگی 
شــده: »پول«، امشــب، فرصت اعجــاب انگیــزی برای یک 
معاملــه بــزرگ اســت. »او« بــه هر »قــدری« کــه تــو بخواهی 
گر »قــدر« ت، انــدازه همیــن پول اســت که جای  می دهــد. ا
نگرانــی نیســت. او بیــش از اینهــا را ســر ایــن ســفره، معامله 
می کند. »قدر« ت را بدان و »ســهم« ات را از سر ســفره بردار. 

مراقب باش فقط حیف نشود. 
هرچه »قــدر« می توانــی بیشــتر معامله کــن. امشــب، اندازه 

هزار شب می بخشند.     

محمد رضا اسدی
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تعلیمــات  در  قــدر  شــب 
اهمیــت  از  اســالمی 
فوق العاده ای برخوردار اســت. بر 
اساس آیه اول ســوره مبارکه قدر، 
در این شــب، قــرآن کریــم در یک 
مبــارک  بــه ســینه  نــزول دفعــی 
پیامبر اکرم )ص( نازل شــده اســت. نکته دیگر، شــیوه بیان 
آیه »و ما أدراک ما لیله القدر« اســت. عرب کلمه »ما أدراک« را 
هنگامــی بــه کار می بــرد کــه بخواهد اهمیــت مطلــب را بیان 
کند. می فرماید: چه می دانی که شب قدر چه شبی است؟ به  آیت اهلل مظاهری

که توسل به آنان 
کنند کیمیا  ک را به نظر  خا

در شب قدر چه کنیم؟
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عبارت دیگر، می فرماید: درک اهمیت شب قدر به اندازه ای 
اســت کــه نمی تــوان آن را وصف کــرد و انصافــًا توصیــف این 
شــب قدر در قالب واژه ها و الفاظ نمی گنجــد. »لیله القدر خیٌر 
من ألف شهر: شب قدر از هزار ماه بهتر است.« ]قدر،4[ ارزش 
شــب قدر افضــل از هــزار ماه اســت؛ و هــزار مــاه برابر بــا حدود 
هشــتاد ســال، یعنــی عمــر طبیعی یــک انســان اســت؛ یعنی 

عبادت در این شب با ارزش تر از عبادت یک عمر است.
 

معنای قدر
در شب قدر جبرئیل همراه با مالئکه مقرب خدا که تعداد آنها 
معین نشــده و شــاید چندیــن میلیون باشــند، نازل می شــود 
و مقّدرات انســان ها را به خدمت معصوم کــه در زمان پیامبر 
)ص( بــه خدمــت آن حضــرت و در زمــان امیرالمؤمنیــن )ع( 
به خدمــت آن بزرگــوار و اکنون بــه خدمت حضــرت ولی عصر 
)عج( تقدیم می دارند. به عبارت دیگر، در شب قدر است که 
انســان می تواند مقّدرات خویش را در یک پرونده درخشــان 
وُح فی ها  برای سال آینده اش تهیه کند، »تنّزُل المالئکه و الّرُ

بإذن رّبهم من کّل أمر« بیان کنندة چنین مفهومی است.
در طول ســال هم هرکســی می توانــد تقدیری که در شــب قدر 
برای خود ایجاد کرده اســت، حفــظ نماید و بــه آن عمل کند. 
آنکه مقّدر او سعادت و خوشــبختی است، می تواند با افزایش 
ارتبــاط بــا معنویــات و انجام اعمــال صالــح، بر ســعادت خود 
بیفزاید و آن که شقاوت و بدبختی را برای تقدیر خود انتخاب 
کرده اســت، می تواند با اعــراض از ارتباط با خــدا و ارزش های 
معنوی، شــقاوت و بدبختی خود را بیشــتر کند. ســپس آیات 
شریفه این سوره، صفت دیگری را برای شب قدر بیان می کند 
و می فرمایــد: »ســالٌم هــی حّتــی مطلــع الفجــر: آن شــب همه 

مشمول سالمت و رحمت خدایند تا طلوع فجر.« ]قدر،5[
یعنی شب قدر، شب سالمت و پرخیر و برکتی است که انسان 
می تواند ســالمت و ســعادت دنیا و آخرتــش را تأمیــن کند. در 
این آیه کلمه »سالم« همراه با تأکیداتی ذکر شده است؛ یعنی 
شب قدر از اول شــب تا به صبح مملو از برکات خداوند الیزال 
است. در این شب، از اول شــب تا به صبح، خیر دنیا و آخرت 
انســان قرار داده شده است. در این چند شــبی که به احتمال 
قوی، شــب قدر می باشــد، انســان بایــد خیــر دنیا و آخــرت را 
بــرای خــود و دیگــران بخواهــد؛ لــذا در ایــن مجــال برخــی از 
اعمال این شــب بیــان می شــود، بلکــه موجب بهره بــرداری 

بیشتر از این اوقات عزیز گردد.
 

     1ـ  توجه
اول توجــه دادن دل به اینکه این شــب چه شــب باعظمتی 
اســت. در شــبی که خداوند به مالئکه می گوید: بروید و فریاد 
بزنیــد آیا بنــده حاجتمنــد و گرفتــار و گناهکاری هســت که به 
برکت این شــب او را مــورد مغفرت قــرار دهیم؟ توجــه به این 
نکته الزم اســت که عبــادت در این شــب از یک عمــر عبادت 
مخلصانــه در ایــام عــادی برتر اســت. فرامــوش نشــود که در 
ایــن شــب، مقــدرات انســانها رقــم می خــورد و در ایــن شــب 
اســت که آدمی باید نظر رّب ودود را به خــود معطوف نماید و 
سرنوشت خود را به نیکی مبدل ســازد. توجه داشتن و غافل 

 بسیار اهمیت 
که در این  دارد 
وز  چند شبانه ر

گناه  قدر، 
وارد زندگی 

اقل از  نشود. ال
هنگام افطار 

تا نماز صبح، 
گناه  ین  کوچک تر

کسی  در زندگی 
نباشد. در خطبه 

وز جمعه آخر  ر
ماه شعبان وقتی 

پیامبر )ص( 
به توصیف ماه 
مبارک رمضان 

پرداختند و در 
مورد فضائل این 

گفتند،  ماه سخن 
امیرالمؤمنین 

)ع( از جای 
خویش برخاست 
کرد: »یا  و عرض 
ین  رسول اهلل، برتر

اعمال در این 
ماه چیست؟« 

فرمودند: »الورُع 
عن محارم 

اهلل: اجتناب از 
محرمات الهی.«

نبودن اولین گام در ســیر و سلوک است. اســتاد بزرگوار عالمه 
طباطبایی )ره( هنگام جــان دادن این جملــه را مرتب تکرار 
کردند و از دنیــا رفتند: »توجه، توجه، توجــه«. بدین ترتیب، 
باید از شــب قدر که واالترین شــب های ســال به شــمار می آید 
و می شــود بهبود اوضاع را در آن از خداوند متعال درخواســت 

نمود، غفلت نکنیم.
 

     2. احیا و شب زنده داری
مطلــب بعــدی کــه درشــب قــدر بــه آن توصیــه شــده، احیا و 
شــب زنده داری اســت. احیای آن شــب برکات فراوانی دارد؛ 
ولی بایــد توجه داشــت کــه این بیــدار مانــدن، همراه بــا گناه 
نباشــد که دراین صــورت، خــواب بهتر اســت. نقــل می کنند 
ظالمی نــزد یکــی از علمــای اصفهان آمد و پرســید: »در شــب 
قــدر، کــدام عبــادت برای مــن بهتــر اســت؟« آن عالــم گفت: 
»برای تــو خواب بهتر اســت!« رفت و تا صبــح خوابید و صبح 
که از خواب بیدار شــد، قدری تأمــل کرد و گفت: »راســتی این 
عالــم بزرگ چــه توصیه خوبی بــه من کــرد. اگر تا صبــح بیدار 
می مانــدم، معلوم نبــود چــه گناهانی از مــن صادر می شــد!« 
بنابراین، احیا بایــد همراه با توجه به حضرت حق باشــد، نه 

همراه با غیبت و تهمت و معصیت.
 

     3ـ  ارتباط با خدا
مطلب ســوم که الزم اســت به آن اهمیــت داده شــود، قرائت 
قــرآن و خوانــدن نمــاز اســت. در شــب های قــدر، بــه انــدازه 
توان بایــد نماز خواند. صــد رکعت نماز در اعمال این شــب ها 
وارد شــده اســت. انس بــا قــرآن و قرائــت قــرآن هم کــه مورد 
تأکیــد ویــژه می باشــد و نبایــد از آن غافــل بــود. پیامبــر اکــرم 
)ص( و ائمــه طاهریــن )ع( بســیار ســفارش فرموده انــد کــه 
قــرآن بخوانیــم و در پنــاه آن، خــود را حفــظ کنیــم. رابطــه با 
خــدا خصوصًا به وســیله قــرآن، انســان را بــه جایــگاه واالیی 
می رساند. با این رابطه، انسان از شــرور شیاطین انس و جن 
و حتی نفس، حفظ می شــود. رابطه مداوم با قرآن برای سیر 
و سلوک بسیار مفید است، موجب عاقبت به خیری و تأمین 
آتیه می شــود، برای رفع گرفتاری ها و مشــکالت کارگشاســت 

و برای تأمین یک زندگی آرام و مطمئن، سودبخش است.
 

     4ـ  اجتناب از گناه
بســیار اهمیــت دارد کــه در ایــن چنــد شــبانه روز قــدر، گنــاه 
وارد زندگــی نشــود. الاقــل از هنــگام افطــار تــا نمــاز صبــح، 
کوچک ترین گناه در زندگی کسی نباشد. در خطبه روز جمعه 
آخر مــاه شــعبان وقتی پیامبــر )ص( بــه توصیف مــاه مبارک 
رمضــان پرداختنــد و در مورد فضائــل این ماه ســخن گفتند، 
امیرالمؤمنین )ع( از جای خویش برخاســت و عرض کرد: »یا 
رســول اهلل، برتریــن اعمــال در این مــاه چیســت؟« فرمودند: 

»الورُع عن محارم اهلل: اجتناب از محرمات الهی.«
یعنی در ایــن ماه مراقب باشــید معصیت نکنیــد. به مؤمنان 
ســفارش می شــود کــه حداقــل در ســه شــبانه روز قــدر بیش از 
گذشــته مراقــب اعمــال خــود باشــند و توجــه داشــته باشــند 
کــه گناه موجــب ســقوط و ظلمت اســت و ایــن ظلمــت، مانع 
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شب قدر

 وقتی انسان 
گناه  که  نفهمد 

می کند، توبه هم 
وز  نمی کند و ر

گمراهتر  وز  به ر
می شود. تنها 

ون رفت از  راه بر
گمراهی،  این 

تبعیت از دستور 
و حکم مرجع 

تقلید است. در 
غیر این صورت، 

گناه  جامعه دچار 
علنی می شود و 

گناه علنی و ترک 
وف و  امر به معر
نهی از منکر یا 

بی توجهی نسبت 
گناه، باعث  به 
می شود دست 
عنایت خدا از 

وی جامعه  ر
برداشته شود و 

چنین جامعه ای 
جز بدبختی 

ارمغانی نخواهد 
داشت

رسیدن رحمت خدا به آنان می شود. مواظبت از گفتار و رفتار 
ضروری است و همه باید دقت کنند که اختالط بین زن و مرد 
در میانشــان نباشــد. ظواهر شــرع مقدس باید رعایت شود تا 

رحمت باری تعالی شامل حال بندگان شود.
یک توصیه کلی هــم در مــورد گناه الزم اســت و آن اینکــه اواًل 
گناه نکنیــد، ثانیًا اگر گناهی انجام شــد، فورًا بــه فکر جبران و 
تدارکش باشــید و توبه کنید، ثالثًا مواظب باشید در سرازیری 
گناه واقع نشــوید و گناه روی گناه شــما را بدبخت نکند، رابعًا 
گناه را توجیــه نکنیــد. امــروزه بســیاری از گناهــان در جامعه 
توجیه می شود. خانمی که بدحجاب است، گناه بدحجابی 
و بی حجابــی را توجیــه می کنــد. کســی کــه ربــا می خــورد، 
می گوید ربا نیست. افرادی که غیبت می کنند، غیبت خود را 

گناه نمی دانند و نظایر این توجیه ها در جامعه فراوان است.
توجیه گناه، توفیق توبه را از انســان می گیرد. بدترین دردها 
این اســت که انســان گناه خود را گناه نداند و بدتر از آن وقتی 
اســت که گناه کنــد و تصور نمایــد کار خوبــی انجــام می دهد! 
اصاًل گاهی انســان گناه را بــه عنوان عبادت انجــام می دهد. 
قرآن کریم می فرمایــد: »ُقل هل ُننّبُئکم بالخســرین أعماال؟ 
الذین ضّل ســعیُهم فی الحیــاه الّدنیــا و ُهم یحســُبون أّنُهم 
یحســُنون ُصنعــا: بگــو: آیــا شــما را از زیانکارتریــن مــردم خبر 
دهیم؟ آنها کســانی هســتند که سعی شــان در زندگی دنیا گم 
و تباه شــده اســت و خود گمــان می کنند کــه کار نیکــی انجام 

می دهند.« ]کهف،104ـ  103[
معلوم اســت وقتی انســان نفهمد که گنــاه می کنــد، توبه هم 
نمی کنــد و روز بــه روز گمراهتــر می شــود. تنهــا راه برون رفــت 
از این گمراهــی، تبعیت از دســتور و حکم مرجع تقلید اســت. 
در غیر این صــورت، جامعــه دچار گنــاه علنی می شــود و گناه 
علنی و ترک امر به معروف و نهی از منکر یا بی توجهی نسبت 
به گنــاه، باعــث می شــود دســت عنایــت خــدا از روی جامعه 
برداشــته شــود و چنیــن جامعــه ای جــز بدبختــی ارمغانــی 

نخواهد داشت.
 

     5. توبه
مطلب پنجم که اهمیت واالیی دارد، توبه است. توبه یعنی 
بازگشــت گناهــکار و پشــیمانی از قصــور و تقصیر، بازگشــت از 
نفس اّماره و صفــات رذیله به ســوی رحمت خــدای متعال، 
بازگشــت از طاغوتهــا مخصوصــًا از شــیاطین جّنــی و انســی 
به ســوی حق تعالی و باالخــره بازگشــت از هوا و هــوس و از هر 

وسوسه ای به سوی پروردگار مهربان.
اگــر کســی بــه راســتی توبه کنــد، بــه یقیــن بدانــد کــه خداوند 
گناهان او را می آمــرزد.2 و باالتر اینکه قــرآن کریم می فرماید: 
»إاّل مــن تــاب و آمــن و عمل عمــاًل صالحــًا فأولئک یبــّدُل اهلل 
ســیئاتهم حســنات: مگر کســی که توبه کند و ایمان آورد و کار 
شایسته کند. پس خداوند بدی هایشان را به نیکی ها تبدیل 

می کند.«]فرقان،70[
با توبه، خدای رحمان و کریم پرونده ســیاه و پر از گناه انسان 
را بــه پرونده درخشــان پــر از حســنات مبــّدل می ســازد. گناه 
هرچه بــزرگ و فــراوان باشــد، رحمت و عفــو خــدا از آن بزرگتر 
اســت و خدا وعده داده اســت که گناه را می بخشــد. بنابراین 

کسی نباید از رحمت حق مأیوس باشد. »ُقل یا عبادی الذین 
أســرُفوا علــی أنفســهم، ال تقنُطــوا مــن رحمــه اهلل إّن اهلل یغفُر 
الُذنــوب جمیعًا إّنــُه ُهو الغفــوُر الّرحیــم: بگو: ای بنــدگان من 
که بر خویشتن زیاده روی روا داشــته اید، از رحمت خدا نومید 
مشوید. در حقیقت، خدا همه گناهان را می آمرزد، که او خود 

آمرزنده مهربان است.« ]زمر،53[
اگر به راســتی دل کســی شکســت و یــک تالطــم درونــی پیدا 
کرد، ســر به زیر و خجالت زده از خدا شــد، خــدا حتمًا توبه اش 
را قبول می کند. یأس و نا امیدی از رحمــت خدا، گناهی برابر 
با کفــر دارد. معنــا نــدارد مســلمان از رحمت خداونــد مأیوس 
باشد؛ مثاًل اگر کسی بگوید خدا دیگر مرا نمی آمرزد، مأیوس از 
رحمت خدا شده و گناهش در سر حد کفر است: »ال تیأُسوا من 
روح اهلل إّنُه ال ییأُس من روح اهلل إاّل القوُم الکافرون: از رحمت 
خــدا مأیــوس مشــوید، کــه جــز کافــران از رحمــت خــدا نومید 

نمی گردند.« ]یوسف، 87[
توجه به ایــن نکته مهم اســت که از نظــر قرآن کریــم،  بلکه از 
نظــر عقــل، توبه هیــچ شــرطی نــدارد و به صــرف پیدا شــدن 
حالــت درونــی پشــیمانی از گنــاه، توبه حاصــل می گــردد؛ اما 
باید دانســت که الزمه پشــیمانی، تصمیم بر ترک گناه و عمل 
بر طبق دســتورات الهی اســت؛ زیرا اگر کســی تصمیم بر ترک 
گناه نداشت یا بر اســاس فرمان الهی عمل نکرد، در حقیقت 

از گناه پشیمان نشده است.
 

توبه از حق اهلل
گاهی توبه مربوط به حق اهلل است؛ مثاًل عباداتی مثل نماز از 
انســان فوت شــده و قضا دارد. با اینکه این گناه خیلی بزرگ 
اســت و انســان بی نماز، و کســی که به نماز اهمیت نمی دهد 
و نمــاز را ضایــع می کنــد، حتمــًا گمــراه و بدبخــت اســت، ولی 
توبــه اش پذیرفتــه می شــود. البتــه عــالوه بــر توبــه، جبــران 
کوتاهی از عبادت فوت شــده، الزم است. باید تصمیم جدی 
بگیرد که نماز و روزه و سایر عباداتی را که از او قضا شده است، 
به مرور زمان جبران نماید. پروردگار عالم توبه واقعی چنین 
شــخصی را می پذیــرد و انتظــار هم نــدارد بعــد از توبــه، تمام 
وقتش را صرف جبران آن عبادات کند، بلکه باید به وظایف 
روزانه اش رســیدگی کند و هرچه می تواند، نمازها و روزه ها یا 
ســایر عباداتش را قضا کند تا تمام شــود؛ ولــی تصمیم جّدی 

برای جبران این عبادات الزم است.
توبــه از گناهانــی نظیــر دروغ و غیبــت و تهمــت نیــز پذیرفتــه 
می شــود و در بســیاری از این موارد، راضی کردن شخصی که 
از او غیبت شده یا به او تهمت زده شده است هم الزم نیست 

و فقط توبه واقعی در محضر پروردگار متعال کفایت می کند.
 

توبه از حق الناس
کســی که حقی از مردم ضایع کرده و اموال دیگران را به باطل 
خــورده یــا دزدی و حیــف و میــل و ربــا و رشــوه و ... در زندگی 
خــود داشــته اســت، اواًل باید توبــه کند و پشــیمانی خــود را در 
محضر پروردگار عالــم اظهار نماید؛ ولی این مــوارد نیز نیاز به 
جبــران دارد. باید حــق الناس را بــه صاحــب آن برگرداند. اگر 
هم صاحــب آن مــال را پیدا نکــرد و دســترس به او نداشــت، 
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شب قدر

که   مطلب مهّمی 
باید در شب های 

قدر به آن توجه 
شود، راز و نیاز با 

معبود است. از 
دعا نباید غافل 

کسی  گر هم  بود. ا
بی  نمی تواند عر

دعا بخواند، با 
زبان خودش با 

خدا راز و نیاز 
کند. خدا به 

زبان بندگانش 
آشناست. البته 
خواندن دعا به 

وی از حضرات  پیر
معصومین و به 
بی بهتر  زبان عر

است. باید انسان 
در این شب ها 

کند  حالی پیدا 
و حقیقتًا از عمق 

جان خدا را بخواند 
و »خدا، خدا، 
خدا« بگوید. 

حال مناجات 
را هم باید از 

خدا خواست، 
با بی حالی و 

کسالت نمی توان 
از این اوقات 

بهره مند شد

باید بــا حاکم شــرع در میان بگــذارد. اگر هم واقعًا ســرمایه ای 
جهــت جبران حــق النــاس نــدارد، بایــد توبــه کنــد و تصمیم 
جــّدی بگیــرد کــه هــر وقــت توانســت، مــال مــردم را بــه آنها 
برگردانــد و اگر هم تــا آخر عمــر بر ایــن تصمیم واقعــی بماند و 
تــوان پرداخــت بدهــی خــود را نداشــته باشــد، در روز قیامت 
پــروردگار عالم آن بســتانکار را راضی خواهد کرد. کســانی هم 
کــه در ادای دیــون شــرعی نظیــر خمــس و زکات و کّفــارات، 
کوتاهــی کرده انــد، باید توبــه کننــد و در مورد نحــوه پرداخت 

بدهی خود، به حاکم شرع مراجعه نمایند.
خالصه بن بســت در اســالم نیســت. کســی نمی توانــد بگوید 
دیگر فایده ندارد و من بخشیده نمی شــوم! این غلط است و 
همه بایــد توبه کنند و به هر روشــی که می تواننــد جبران حق 
اهلل یا حق النــاس را بنمایند یا در صورت عــدم توان، تصمیم 

جدی برای جبران بگیرند.
 

     6. دعا
مطلب مهّمــی که بایــد در شــب های قدر بــه آن توجه شــود، 
راز و نیــاز با معبود اســت. از دعا نباید غافل بود. اگر هم کســی 
نمی تواند عربی دعا بخواند، با زبان خودش بــا خدا راز و نیاز 
کند. خدا به زبان بندگانش آشناســت. البتــه خواندن دعا به 
پیــروی از حضــرات معصومیــن و به زبــان عربی بهتر اســت. 
باید انســان در این شــب ها حالی پیدا کنــد و حقیقتــًا از عمق 
جان خدا را بخواند و »خدا، خدا، خدا« بگوید. حال مناجات 
را هم باید از خدا خواســت، بــا بی حالی و کســالت نمی توان از 

این اوقات بهره مند شد.
آیه ای در قــرآن درباره دعا اســت کــه از نظر تأکیــد منحصر به 
جیُب دعوه 

ُ
فرد اســت: »اذا ســألک عبادی عّنی فإّنی قریٌب أ

الّداع إذا دعان فلیســتجیُبوا لی و لیؤمنوا بی لعّلُهم یرُشدون: 
چون بندگان من از تو درباره من بپرســند ]بگو کــه[ من حتمًا 
)بــه همــه( نزدیکــم، دعــای دعاکننــده را هنگامــی کــه مــرا 
بخواند اجابت می کنم، پس باید دعوت مرا بپذیرند و به من 

ایمان آورند، شاید که راه یابند.« ]بقره،186[
خــدا دوســت دارد رســتگار شــوید، لــذا می گویــد دعا کنیــد. و 
رســتگاری و رشــد انســان ها در ســایه دعا و ارتباط با او میســر 
می شــود. در آیه دیگــر تهدید می کند اگر کســی اعــراض از دعا 
داشــته باشــد و در زندگی او دعا نباشــد و دعا نکند، به جهنم 
کُم  خواهــد رفــت و در آن خــوار و ذلیــل خواهد بــود: »قــال رّبُ
ادُعونــی اســتجب لکــم إّن اّلذیــن یســتکبُرون عــن عبادتی 
ســیدُخُلون جهّنم داخرین: پروردگارتان گفت مرا بخوانید تا 
اجابت کنم، البته کســانی که از عبــادت من تکبــر بورزند، به 

زودی خوار و سرافکنده وارد جهنم می شوند.« ]غافر،60[
در آیه دیگــر می فرماید: »قل ما یعبــُؤا بکم رّبی لــو ال ُدعاؤکم: 
بگــو اگــر دعــای شــما نباشــد، خداونــد برایتــان ارجــی قائــل 
نیســت.« خداوند در این آیــات می فرمایــد اگر دعــا در زندگی 
شما نباشد به شما اعتنا ندارم و دســت عنایت من از روی سر 

شما برداشته می شود.«]فرقان،77[
نظیر این دو ســه آیه در قــرآن زیاد اســت که به مــا می فهماند 
مأیوس از اســتجابت دعــا نباشــیم. خداوند متعــال در قرآن 
کریــم اســتجابت را وعــده داده اســت و وظیفــه مــا هــم دعــا 

کردن اســت. اعتقــاد بــه اینکه خــدا از ما خواســته اســت دعا 
کنیــم و دعای مــا بــدون نتیجــه نمی مانــد، ضروری اســت. 
همــه ائمه)علیهم الســالم( دعــای ســحر را می خواندنــد؛ در 
این دعــا از اول تا آخــر نمی گویــد خدایا چــه می خواهم. فقط 
می گویــد »خدا خدا خــدا«، ولی نمی گوید چــه می خواهم؛ لذا 
خوب اســت انســان فقط دعا کند و یقین داشــته باشــد آنچه 

مصلحت اوست به او می دهند.
تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن
که خواجه خود روش بنده پروری داند

حــاال اگر کســی تعییــن کنــد چــه می خواهــد، اگر بــه صالحش 
باشــد، عین دعا مســتجاب می شــود؛ ولی اگر مصلحت او در 
اســتجابت آن دعا نباشــد، حتمًا نظیر آن عطا می شــود. مثاًل 
اگر کسی فقیر است و تمّول می خواهد، اگر به صالح او نباشد، 
خداونــد اوالد صالــح و عاقبــت بــه خیــری و نظائــر آن را عطا 
می فرمایــد. باالخره خدای متعــال جواب دعــا را خواهد داد. 
اگر هم بــه هیچ وجــه اســتجابت دعــا در این دنیــا مصلحت 
نباشــد، در قیامــت از بنــده اش عذرخواهــی می کنــد و بــه او 
می فرماید: اگر دعای تو مســتجاب نشــد، مصلحت تو نبود و 
علتش را برای او روشــن می کند و به گونه ای بــرای او جبران 
می نماید که آن بنده می گوید: ای کاش هیچ یک از دعاهایم 

در دنیا مستجاب نشده بود!
 

     7. توّسل به اولیای الهی
نکته آخــر اینکه بنــا به فرمایــش خداونــد متعال کــه فرموده 
اســت: »یا أیها الذین آمنوا اّتقوا اهلل و ابتغوا الیه الوســیله: ای 
کســانی که ایمان آورده اید، از مخالفت فرمــان خدا بپرهیزید 
و وســیله ای برای تقرب به او بجویید« ]مائــده،35[، باید با 
توسل و به واســطه حضرات معصومین )ع( به درگاه خداوند 
رفت. یکی از اعمال وارد شــده در لیالی قدر توسل به حضرت 
سیدالشــهداو ســایر معصومیــن )ع( اســت. توّســل بــه ایــن 

بزرگواران در اجابت دعا بسیار مؤثر است.
قــرآن کریــم خطــاب بــه پیامبــر اکــرم )ص( می فرمایــد: اگــر 
گناهکار نزد تــو بیاید و اســتغفار کند و تــو هم برای او اســتغفار 
کنی، حتمًا گناه آمرزیده و حاجت برآورده می شود: »و لو أّنهم 
اذ ظلموا أنفسُهم جاؤک فاســتغفروا اهلل و استغفر لُهُم الّرسول 
لوجُدوا اهلل تّوابًا رحیما: اگر آنها هنگامی که به خویشتن ستم 
کردند نزد تــو می آمدنــد، آنگاه از خــدا آمرزش می خواســتند و 
پیامبر نیــز برایشــان طلب آمــرزش می کــرد، بی تردید خــدا را 

بسیار توبه پذیر و مهربان می یافتند.« ]نساء،64[
رســول گرامی اســالم )ص( در زمان خــودش، ائمــه طاهرین 
)ع( یکــی پــس از دیگــری در زمــان خودشــان، و در زمــان مــا 
حضــرت مهــدی )عــج( واســطه های فیــض الهی هســتند. 
آمرزیــده شــدن گناهــان و رفــع حوائــج، بایــد بــا جلــب نظــر 
حضرت مهــدی )عج( صورت پذیرد. اگــر حضرت نظر لطفی 
به جلســات دعا نفرمایند، آن جلســات هیچ فایده ای ندارد. 
باید توسل به محضر ایشان صورت گیرد تا خداوند متعال به 

واسطه آن حضرت دعاها را مستجاب کند.
آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند

آیا بود که گوشه چشمی به ما کنند؟     
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شــب قدر، شــب نــور، رحمــت و شــب نــزول قــرآن و َمطلع 
خیرات و ســعادات، و هنگام نزول برکات و سرآغاز زندگی 
نوین بشر و مبدأ تحّول و تاریخ کمال واقعی انسان ها است. شبی 
گــر نبــود و نیامــده بــود، شــب تیــره بدبختی انســان بــه پایان  که ا
ع نمی کــرد و از بند اســارت  نمی رســید و بامــداد نیک بختــی او طلو
اقویا و اســتعمارگران آزاد نمی گشــت. شــب قدر، لیله مبارکه، شب 
آزادی بشــر و اعــالن حقــوق انســان و حکومــت عدالت و دادگســتری اســت. شــبی کــه برای 
گاه و آلوده به فســاد و تباهــی و گمراهی، صبح هدایــت و بیداری و  مّلت هــای غفلت زده، نــاآ
گاهی و رســتگاری گشــت و بزرگ ترین و گرامی ترین کتب آســمانیـ  که إلی البــد و جاودان،  آ
راهنمای بشر و ضامن ســعادت استـ  نازل شد و با اشــراق ملکوتی، جهان را از ظلمت شرک و 
ثنویِت مجوس، تثلیث ترسا، خرافات یهود و بت پرســتی و... به روشنایی توحید و پرستش 
گر این شــب نبود، تمّدن عظیم اســالمی با آن همه ارزش ها و علوم  خدای یگانه راهبر شــد. ا
معارف، اخالقیــات، عرفان، فقــه و... شــخصیت های واالی پــرورش یافته در دامــن آن نیز 

وجود نداشت.

ی جامعه بشری
ّ

     تأثیر شب قدر در ترق
مدارجی که بشــر پس از نزول قــرآن طی کرده و بــه منــازل و معارجی که پس از این می رســد، 
همــه از برکات این شــب و هدایت قرآن اســت. بــرای اینکه تأثیر این شــب عزیز در پیشــرفت 
اهــداف انســانی و ترّقــی جامعــه بشــری آشــکار شــود، موفقیت هــای بــزرگ و حرکت هــا و 
جهش هایــی را که تحت تأثیــر تعالیــم آزادی بخش قرآن در علــم و صنعت و تمــّدن در طول 
چهارده قرن، نصیب انســان شــده اســت در نظــر بگیریــم، و با زندگــی کم تحــّرک و خاموش 
و کــم نــور پیــش از آن مقایســه کنیم تــا معلــوم شــود چگونه جنبــش و نهضــت اســالم و قیام 

مســلمین و رســالت پیامبــر بــزرگ خــدا محّمــد بــن عبــداهلل 
صّلی اهلل علیه وآلــه، مبدأ اصالحــات، جنبش هــا و انقالبات 
آزادی خواهانه و مترّقی گردید و کاروان بشــریت را با سرعت 
و شــتاب روزافزون، هر چه بیشــتر به پیش برد و این آدمیزاد 
را کــه صدهــا قــرن بــود بــا کنــدی و سســتی و ناتوانــی گام بر 
می داشــت، در ظــرف چهارده قــرن به کجــا رســانید و دامنه 

فکر و اندیشه او را از حدود زمین و ماه و کرات در گذرانید.

     قرآن، محور شب قدر
انســان  کــرده و شــخصّیت  را دگرگــون  افــکار  قــرآن  آری، 
را محتــرم شــمرد و حقــوق بشــر را بــا صراحــت اعــالم کــرد و 
پرســتش افراد را محکــوم کــرده و قدرت های شــخصی را در 
کمــه را محــدود و از آن تجّمــالت،  هــم شکســت و هیــأت حا
تبذیرهــا، امتیــازات و حیــف و میــل بیــت المــال و غــارت 
دســت رنج مــردم بــاز داشــت و بــرای همــه، حقــوق مدنــی 

متساوی قرار داد.
قرآن، شــب قدر را »لیلــة مبارکه« خوانــده و در شــأن آن یک 
ســوره نازل شده و شــرافت آن شــب، از هزار ماه بیشتر است. 
هر چند در تعیین شــب قدر اختالف اســت، ولــی قول معتمد 
و محّقــقـ  کــه از روایــات معتبــره گرفته شــدهـ  این اســت که 
از شــب »نوزدهــم« و »بیســت و یکــم« و »بیســت و ســّوم« 
ماه رمضــان بیرون نیســت و بــه احتمال قــویـ  کــه برخی از 

آیت اهلل صافی گلپایگانی

شب آزادی بشر
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شب قدر

 وظیفه همه 
مسلمانان در این 
شب های مبارک، 

دعای همگانی 
برای فرج است. 

بیایید پیمانی 
محکم و استوار 

با آن حضرت 
که  داشته باشیم 
همه زندگی خود 

را در راه رضا و 
خشنودی ایشان 

سپری نموده و 
غم و غّصه هایی 

رگوار  که آن بز
برای مشکالت 

مسلمانان دارند را 
برطرف نماییم

احادیث هم مثل »روایت جهنی« مؤید آن اســتـ  شب قدر، 
شــب بیســت و ســوم اســت و از برخــی اخبــار دیگــر اســتفاده 

می شود که هر یک از این سه شب »شب قدر« است.
گر به طور یقین، شــب قــدر معلوم نشــود، نهان  به هر حــال ا
بودن آن متضّمن حکمــت و مصلحتی بوده و ممکن اســت 
آن مصلحت این باشــد کــه مســلمانان تمام شــب های این 
ماه، یــا الاقل این ســه شــب را در عبــادت و پرســتش خدای 
تعالی و تالوت قرآن و آموختن معــارف، حقایق و تعالیم آن، 
بیشــتر اهتمام نمایند و سراســر مــاه را »ماه قرآن« قــرار دهند 
و در شــب های »نوزدهــم« و »بیســت و یکــم« و »بیســت و 
ســّوم«، در توبه و اســتغفار و اصالح احوال و خوانــدن قرآن و 

دعا، جّد و جهد بلیغ نمایند و تا صبح بیدار باشند.
نکته دیگری که در پنهان ماندن شــب قدر به نظر می رسد، 
گــر ایــن شــب بــا ایــن همــه قــدر و منزلــت،  ایــن اســت کــه ا
مشــّخص و شــناخته شــود، بســیاری از مــردم بــه عبــادت 
کتفــا کــرده و از فیــض توّجــه و دعــا در ســایر شــب ها  در آن ا
بــاز می مانند و بســا که ســبب غــرور یا عجــز بعضی شــود؛ در 
کــه چــون پنهــان و نامشــّخص اســت، مؤمنــان در  حالــی 
تمــام شــب هایی کــه طــرِف احتمــال اســت بــه ذکــر الهــی و 
توبــه اشــتغال می ورزنــد و از بــرکات و ثواب هــای بیشــتری 
مســتفیض شــده و به واســطه تمرین زیادتر، ملکات فاضله 

در آن ها راسخ تر می شود.

     لذت تقرب
پس، شــب قدر از فرصت هــای بســیار ارزنده و مغتنم اســت 
و ما بایــد این شــب را بــرای تفّکــر در اوضــاع اســالمی و توّجه 
بیشــتر به تعالیــم قــرآن مجیــد غنیمــت بدانیــم و بــه مقدار 
ارتباط خــود با قرآن و احــکام آن، کاماًل رســیدگی کنیم. باید 
از لیالی متبّرکه »احیاء«ـ  که در فضیلت آن و شــب زنده داری 
و عبــادت در آن در کتــب دعــا و حدیــث، اخبــار بســیار وارد 
شــدهـ  اســتفاده کنیــم. شــب های قدر شــب هایی اســت که 
هر شــخصی در آن به در خانه خــدا برود، به ســعادت حضور 

معنوی و لّذت تقّرب نائل می شود.
از جمله وظایف مهّم در این شــب ها، تجدید عهــد با ولّی امر 
حضرت بقیــة اهلل عّجــل اهلل تعالــی فرجــه و خوانــدن دعای 
معــروف: »َاللهــم ُکــن ِلَوِلیــَک...« می باشــد؛ زیــرا شــب قــدر 
بــه آن حضرت تعّلــق خــاص دارد و در آن شــب مالئکــه بر آن 
بزرگوار نــازل می شــوند و تمّســک بــه قــرآن و عتــرت و کتاب 
مبیــن و امام مبین هــم اقتضا دارد که در شــب قــدر، مؤمنان 
بــه ثقلیــن قــرآن مجیــد و آخریــن امــاِم عدالت گســتر و بقّیــه 
ِذیَن 

َ
ْوَرْثَنــا اْلِکتــاَب اّل

َ
عترت هادیــه و مصــداق حقیقــی »ُثــّمَ أ

اْصَطَفینا ِمــْن ِعَباِدَنــا«؛ یعنی بــه حضرت حّجة بن الحســن 
العســکری روحــی و ارواح العالمیــن لــه الفــدا تمّســک نموده 
و بدانند کــه به تصریح اخبــار متواتره ثقلین، امــن و نجات از 
ضاللت و گمراهــی، فقط در ســایه تمّســک به قــرآن و عترت 
حاصــل می شــود و بــرای نجــات از ایــن همــه انحرافــات و 
گــون، راهــی جــز توّســل و تمّســک بــه  ســرگردانی های گونا
هدایــت »قــرآن و عتــرت« نیســت. باید همــگان این شــب را 
غنیمــت بدانیــم؛ برای کســب معــارف دیــن، توبــه، تجدید 
عهــد، اعــاده حیثیــت، دعــا، خودســازی اخالقی و نــو کردن 
ک ســاختن  ایمــان بــه خــدا، یقیــن بــه حســاب و معــاد، پــا
نّیــات از غــل و غــش و کینــٔه بــرادران اســالمی و درخواســت 
خیــر، ســعادت، هدایت و امنیــت برای همــه بنی نوع بشــر و 
ج صاحب این شــب ها  مخصوصًا دعا بــرای تعجیل در امر فر
کــه »بیمنــه  حضــرت صاحب الّزمــان علیــه الســالم؛ آقایــی 
رزق الــوری و بوجــوده ثبتــت الرض و الســماء« اســت. اّمیــد 
اســت جلوه های اســالمی در همه نهادها و برنامه هــا از برکت 
دعاهای خالصانه در این شــب ها بیش از پیش شــود و نقاط 
ضعف اقتصــادی، اجتماعی و مناهی و مالهــی و معاصی که 

هوّیت جامعه را تهدید می کند در این شب برطرف شود.
اینجانــب از همــه شــب زنده داران در ایــن شــب های مبارک 
قدر، خاضعانه اســتدعا دارم که همه دل هــا را متوّجه آن امام 
عزیــز و مهربــان، محبــوب دل هــای عارفــان و ذخیــره بزرگ 
ج  پیامبران نمایند و شب قدر را با یاد آن حضرت و دعا برای فر
موفور الّســرورش و اجرای عدالت واقعی در سراسر گیتی تمام 
ج آن حضــرت دعا کنید تا برای همه گشــایش  کنند؛ برای فر
ج حاصل شود. وظیفه همه مســلمانان در این شب های  و فر
ج اســت. بیاییــد پیمانی  مبــارک، دعــای همگانی بــرای فــر
محکم و اســتوار با آن حضرت داشــته باشــیم که همه زندگی 
خــود را در راه رضــا و خشــنودی ایشــان ســپری نمــوده و غم و 
غّصه هایی که آن بزرگوار برای مشــکالت مســلمانان دارند را 

برطرف نماییم.     
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بایــد دوســتان از روش نابخــردان همــواره دوری گزینند و 
کثر بزرگساالن عصر ما به حد بلوغ  نرسیده اند و  بدانند که ا
در راه آن نیستند که هر روزشــان بهتر از روز پیش باشد.   بی شمار )و 
مــا یعلم جنــود ربــک اال  هــو( دســت هــم گرفتــه در کارند تا انســان 
بســازند و از عالمی تحویل به عالم دیگر دهند و می گوید که مروت 
 نباشد که کفران شود و جبران نشــود.    با خلق خدا مهربان باش. از 
سخنان ناهنجار گرچه به مزاح باشد  برحذر باش. خالف مگو گرچه به مطایبت باشد. از قسم 
گرچه به راست، احتراز کن. چه  ایستاده ای دست افتاده گیر و تا می توانی نماز را  خوردن هم ا

در اول وقت به جای آر .

     کشیک نفس
انسان بیدار همواره کشیک نفس می کشد و پاسبان حرم دل است و واردات و صادرات دهان 
خود را  می پاید و دار هســتی را کارخانه ای بزرگ می یابد که با عمال و از عالمی تحویل به عالم 
دیگر دهنــد و  می گوید که مروت نباشــد که کفران شــود و جبــران نشــود. از امیرالمومنین علی 
)ع( ســوال کردند که وجود چیســت؟   فرمود به غیر وجود چیســت؟  اما در باب شیوه پسندیده 
ســکوت، حق اســت که:  هر که را اســرار حق آموختند ُمهر کردند و دهانش دوختند. رسول اهلل 
)ص( به قیس ابن عاصم فرمود: »ان مع الدنیا آخره « از ماه شــعبان که میقات شهراهلل است، 
 غسل توبه کن و لباس وفا و وال از دل و جان محرم شــو و از صمیم قلب لبیک گو و در خویشتن 

سفری  کن و گرد کعبه عشق طواف کن که دستی از غیب برون آید و کاری بکند.

در روز، مشــغله و آمد و شــد و اســباب انصراف انســان بســیار 
زیاد اســت، بــه خالف شــب کــه هنــگام آرامش اســت » قوله 
ســبحانه   انــا ســنلقی علیک قــوال ثقیــال ان ناشــئه الیــل هی 
اشــد و طئا و اقــوم قیــال ان لک فــی النهار ســبحا  طویــال .« لذا 
اذکار و اوراد و خلــوت را در شــب تاثیــری خــاص اســت که در 
روز نیســت، به خصوص در ثلث آخر  لیل . اهل اهلل گفتند که 
ع از انــواع اذکار و عبادات در ترقــی درجات و مقامات  هیچ نو

معنوی کلمه طیب )الاله  االاهلل( ندارد .
از ایــن روی رســول خــدا )ص( فرمــود: »کل حســنه یعمل ها 
الرجل توزن یوم القیامه اال شهاده الاله االاهلل فان ها  ال توضع 
فی المیزان و وضعت الســماوات و االرضون الســبع و ما فیهن 
کان الالــه االاهلل ارجح من ذلک« یعنی   در روز رســتاخیز هر کار 
نیک ســنجیده شــود جز گواهــی دادن بــه الالــه اال اهلل که آن 
گر در تــرازو رود، آســمان ها و زمین های  را در تــرازو ننهند چه  ا
هفتگانــه بــا وی برابــری نکننــد. کنایــه از این که ثــواب این 
کلمه را  نهایت نبــود و به شــمار نیاید و هیچ چیز هم ســنگ او 
نگردد.   در این اوان که بحمداهلل با »الاله اال اهلل«  محشوری، 

خوش آنکه با دوست، حشر علی الدوام دارد .

     رهزنان
کنــون در پــی تحصیــل کمــال بــوده باشــید تــا آتیــه ای  هم ا
ســعادتمند داشــته باشــید، زیرا که باور کرده اید هر چیز تا  به 
کمال نرســیده اســت قدر و قیمت نــدارد. باید از همســاالن و 
همزادان خود که شب وروز را به بیکاری و  ولگردی و هرزگی 

به سر می برند، سخت دوری گزینید که رهزن شمایند. 
روزی  دیــد. چنــد  را  نخواهنــد  گــروه روی ســعادت  ایــن 
در مقــام خیــال به تازگــی رنــگ و رخســار خــود ســرگرم و بــه 
گــون  بوقلمونی و طاووســی دل خوشــند  ک های گونا پوشــا
و بــه زودی نــه آن را دارنــد نــه ایــن را، نــه کمالــی تحصیــل 
کرده انــد کــه بــدان  دلگــرم باشــند، ناچــارًا بایــد بعــدا تن به 
گدایی دهند یا به دزدی و دیگــر بیچارگی ها مزاحم اجتماع 

باشند و  زندگی را بگذرانند.
با آنان همنشــین نشــوید کــه به شــما بگویــم نطفــه و مربی 
کــه در ســعادت و شــقاوت  و اجتمــاع و معاشــر از  اصولی انــد 
انسانی دخلی بســزا دارند .  باید دوســتانم از روش نابخردان 
کثر بزرگســاالن عصر ما به  همواره  دوری گزینند و بدانند که ا
غ نرســیده اند و در راه آن نیســتند که هر  روزشان بهتر  حد بلو

از روز پیش باشد.  

     نیایش 
ماه مبارک را حــرام کردم که نه قــدر روزه را دانســتم و نه قدر 
قدر را، نه قرآن خواندم و نه ســحر داشــتم و  نه ســهر، در لیله 
الجوائز جز شرمســاری چه می برم. خوشــا به حال صائم که 
له فرحتان حیــن یفطر و حیــن  یلقی ربــه بدا به حالــم که لی 
حزنتان، بار الها  آهم جهنم ســوز اســت. الهی وای بر آنکه در 
شــب قدر فرشــته  بر او فرود نیامده با دیو همدم و همنشــین 
شــود . الهی شــکرت که مجاز را قنطره حقیقت گردانیدی تا 
از لیله  القدر زمانی زمینی به لیله القدر آســمانی رسیدم. الهی 

شکرت که در این شب مبارک به لیله القدر رسیدم .     

عالمه حسن زاده  آملی

وای بر آنکه در شب قدر
 فرشته  بر او فرود نیامده است
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فراگیری علم 
کــس ایــن دو شــب  کــه هــر  در روایــت وارد شــده اســت 
کره علــم بگذراند؛ هر یک  )نوزدهم و بیســت ویکم( احیا را بــه مذا
کــره علم  ســاعت ثــواب یــک احیــای تــام و تمــام را در بــردارد. مذا

همین است، همین »قال  الصادق« و »قال  الباقر« است.

     برترین عمل 
گــر بخواهیــد از امیرمومنــان )ع( تبعیــت بکنید؛ بایــد به این نــکات توجه  رفقــای عزیز مــن! ا
بفرمایید. امیرمومنان )ع( عرضه داشــت: یا رســول اهلل! افضل اعمال در این ماه کدام است؟ 

ع عن محارم  اهلل.« حضرت فرمودند: »الور
ع اقســامی دارد. یــک قســم آن برگشــتن از نادانــی، فســق و عمل بــد به عمــل صالح  مقــام ور
ع را به کار بســتی؛ از علی )ع( پیــروی کرده ای و به مقــام توبه نصوح  گر این مرحلــه ور اســت. ا
دســت یافته ای. فرمــود: »حب علٍی حســنة التضر معهــا الســیئه« محبت علی )ع( حســنه ای 
اســت که با بــودن آن، گنــاه ضرر نمی رســاند. یــک کســی عبــای امیرمومنــان )ع( را بوســید. 
حضرت )ع( فرمودند: »این معنای محبت نیســت«. معنای محبت پیــروی از امیرمومنان و 
ع، پرهیز از مشــتبهات اســت.  مرحله سوم  مقام عترت )علیهم الســالم( اســت. مرحله دوم ور
گر تعریف کســی را بکند؛ یک کســی  هم مقام متقین اســت که شــخص حرف نمی زنــد، مبادا ا
بگویــد: این طــور نیســت )و غیبــت پیــش بیاید.( خطــاب آمــد کــه  ای خاتــم  الرســل! باید به 
توبه کنندگان ســالم کنــی! شــخص اول امــکان - اول مــا خلــق اهلل نــوری- باید به اســتقبال 

توبه کنندگان برود و به آنها سالم بکند! )انعام/54(

     تو استغفارکننده نیستی!
حضرت ثامن الحجــج )ع( وقتی از درون مســجد می گذشــتند، یــک نفرگفت: »اســتغفراهلل«. 
حضرت به مقام والیتی بــه قلب او نگاه کرده و فرمودند: تو اســتغفارکننده نیســتی، زیرا خیال 
بازگشــت به همان معصیت را داری! دو ملک الهی با هم ســخن می گویند کــه ای کاش مردم 
خلق نمی شــدند! حال که خلــق شــده اند، بدانند برای چــه خلق شــده اند. - شــما را برای چه 
به دنیا آورده انــد؟ - و حال که نمی دانند برای چه خلق شــده اند، به دانســته های خودشــان 
عمل کنند. حال که عمل به دانستنی های شــان نمی کننــد، از بدی هایی کــه کرده اند، توبه 
ع معه؛ عبادتی که پرهیز از گناه با آن نباشد،  کنند. اول قدم، توبه است. »الخیر فی نسک الور
ع یعنــی اینکه دهــان و زبانــم را نگــه دارم. مرحــوم عالمه  ســودی نــدارد.« )کافــی/36/1( ور

طباطبایــی )ره( - که هم در معقول و هــم در منقول مجتهد 
بودند- زبانشــان همیشــه مشــغول بــه ذکر بــود؛ مگــر اینکه 
مورد سؤال واقع شده و جواب می دادند. آن  وقت ما چرا باید 

اینقدر حرف بزنیم؟! 
تنها گریه کــردن بــرای حضرت علــی )ع( فایــده نــدارد، عمل 
علــی )ع( را بایــد نصب العیــن خودتــان قــرار دهیــد. در عیون 
اخبارالرضــا )ع( می فرماید که عمــل علی )ع( را باید ســرلوحه 
کاری هایــی کــرد.  زندگــی خودتــان قــرار بدهیــد کــه چــه فدا
حضرت می فرمایند: »انما هی نفسی اروض ها بالتقوی لتأتی 
کبــر، نهج البالغه/ نامــه 45«. همانا این  آمنًه یــوم الخوف  اال
نفس من است که آن را با تقوا ریاضت و تمرین می دهم تا روز 

کبر با اطمینان و آرامش به صحرای محشر بیاید. خوف ا

     اخالص باطن
یکــی از شــرایط توبــه، اخــالص باطــن و ســریره اســت. بایــد 
خالصًا و مخلصًا بیایید وســط. از دیگر شــرایط توبه، معرفت 
اســت، یعنی ببینم که پروردگار چقدر به من مهربان اســت. 
بدانم که چه پــروردگاری دارم. توبه نصــوح یعنی اینکه من 
با قصد و یقین و قاطعیت از معصیت صرف نظر بکنم و قصد 

برگشت به گناه نداشته باشم.
حضــرت فرمودنــد: چنین کســی نداریــم کــه دوباره بــه گناه 
مبتال نشــود. انســان در معرض حوادث اســت، شــاید دوباره 
گرفتــار معصیــت شــود؛ ولــی بایــد تصمیــم قاطعانــه در توبه 
بگیــرد. وقتــی توبه کننــده تصمیــم قاطــع گرفــت؛ پــروردگار 
آن دو ملک مأمور ثبــت اعمال انســان را احضــار می فرماید و 
ح  گناهان توبه کننــده را از یاد ملکین می برد. بــه اعضا و جوار
هم خطاب تکوینی می شــود که حــق ندارید علیــه این بنده 
شــهادت بدهیــد. بــه زمین هــم خطــاب می رســد که بایــد از 
شــهادت علیه این بنده توبه کننده خودداری بکنی. خدای 

ما چنین خدایی است!     

آیت اهلل حق شناس

سالم رسول خدا)ص(
به توبه کنندگان
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نقش انســان در عالــم آفرینش یــک نقش محــوری و تعیین کننــده اســت و در منابع 
دینی از او به عنوان اشــرف مخلوقات تعبیر شــده اســت و یکــی از عناصــر تاثیرگذار بر 
توفیق انسان در مســیر نیل به مقامات عالی انســانی انجام وظائف و تکالیفی است که برای 

او مقرر شده است.
در بیان فلســفه عبــادات وجوه مختلفی بیان شــده اســت که نشــان می دهد خداونــد متعال 
برای هر عبادتی منافع و ثمراتی را منظور نموده اســت که مقصد نهایی آن خودسازی انسان 
و آراســتگی او به فضائل اخالقی و دوری از از رذائل و پستی هاســت. در این میان عنصر زمان 
نقشی اساســی را ایفا می کند. در یک اصل کلی، زماِن وجوب بســیاری از عبادات و تکالیف و 

غ است. شرط تعلق تکلیف به مکلف، رسیدن به سن بلو
این عنصــر در هر یک از عبــادات هم به صــورت اختصاصــی نقــش دارد. مثاًل در نمــاز، مؤلفه 
ع، غروب و زوال ظهر، وقت  زمان در بسیاری از زوایای آن مدخلیت دارد. سحر، سپیده، طلو

اختصاصی و مشترک، اداء و قضا و....
در فریضه روزه هم، زمان رکن اساســی آن اســت، کمــا اینکه روزه مقید به یــک زمان خاص و 
یک ماه خاص به نام ماه مبارک رمضان اســت و ســاعات روزه داری هم ارتباط مســتقیمی با 
اذان صبح و مغرب دارد و برای کمال روزه اعمــال و آداب ویژه ای در زمان هایی خاص چون 

سحر وارد شده است.
آنچه که بیان شــد، مقدمه بود برای بیان این نکته که قرآن کریــم وقتی می خواهد فضیلت 
ماه مبارک رمضان را بیان کند، شــرافت آن را به نزول قرآن به عنوان یک کتاب در این زمان 
معین یعنــی ماه رمضــان می داند. البتــه واژه کتاب در قــرآن تنها به معنــای اختصاصی قرآن 
نیســت و در آیاتی که کلمه کتاب آمده اســت، معانی دیگــری نیز وجــود دارد. گاهی به معنی 
نامه آمده اســت و گاه نامه اعمال و جایگاه ثبت عقائد، اخالق، و اعمالی که انسان دارد و نیز 

به معنای کتاب های مقدس انبیای الهی هم آمده است.

به عقیده عالمه طباطبائی، عنوان »کتاب« در قرآن در سه معنا به کار رفته است: 
    ۱. به معنای وحی انبیا و به ویژه آن وحی ای که متضمن شریعت است.

    2. کتابی که اعمال بندگان را از خوب و بد ضبط می کند.

    3. بــه معنــای کتابــی کــه جزئیــات و رویدادهــای نظــام 
هستی در آن ثبت شده اند.

امــا در اینجا ســخن در معرفی مــاه مبارک رمضــان به عنوان 
یــک بــازه زمانی خــاص اســت کــه علــت اهمیــت و فضیلت 
آن نــازل شــدن کتــاب قــرآن در آن اســت. آری فضیلــت ماه 

رمضان به نزول کتاب قرآن در آن است؛
 کتابــی کــه غنی تریــن کتاب هــای عالــم اســت، کتابــی که 
رســاترین پندها و عبرت هاســت، کتابی که گویای به روش 
و سنت عدالت و دســتور دهنده به فضیلت است، کتاب نور 
و روشــنایی، کتابــی که فروغش تــا قیامت جاویدان اســت، 

کتابی که گنج سعادت آسمانی است.
ح جامع مکتب اســالم اســت. کتاب انسان ســازی  قرآن، طر
و مبدأ نور. قرآن، کتاب هدایت و راهنمای ســلوک انسانیت 
امــراض قلبیــه و  کتــاب تربیــت نفــوس و شــفای  اســت. 

نوربخش سیر الی اهلل.
 کتــاب و صحیفــه الهیــه و کتــاب احیــای قلــوب بــه حیــات 
ابدی. کتاب علــم و معارف الهیه و دعوت کننده به شــؤون 
الهیه. کتاب سیاســت، فقه، فلســفه و همه نیازمندی های 
انســان و بدین ســان ماه رمضــان ماه آشــتی با کتاب اســت. 

به ویژه ُانس با ارزشمندترین کتاب یعنی قرآن.
کتابی کــه قرائت یک آیــه اش معادل یک ختم قــرآن در غیر 
این ماه اســت. یــک مــاه پربرکت کــه خداوند بــه آن عنایت 
ویــژه دارد فرصــت بســیار ارزشــمند و مغتنمــی اســت بــرای 
کســب معارف بلنــد الهــی در محضر کتــاب قرآن، فهــم آن و 

عمل به آموزه های این کتاب گرانسنگ.
در خاتمه این یادداشــت خالی از لطف نیســت کــه گفته آید 
توجه به حقوق مردم، رعایت حق الناس، حسن خلق، رفق 
و مدارا بــا مردم و کمک به نیازمندان و اقشــار آســیب پذیر در 
رأس اعمال سفارش شــده در ماه مبارک رمضان است که در 
کید شــده  جای جای کتاب نازل شــده در این ماه نیز بر آن تا

است.     

حجت االسالم و المسلمین هادی قبادی

کتاب ماه آشتی با 



مـاه مبـارک رمضـان، نـه تنهـا مـاه صیـام و قـرآن اسـت بلكـه بـا نـام و یـاد 
امیرالمومنین علی )ع( نیز پیوند خورده است. به همین مناسبت در بخش 
کتـاب و کتابخوانـی چنـد کتـاب را کـه از جنبه هـای مختلـف به شـخصیت، 
گـزارش  سـیره، سـلوک و اندیشـه های ایشـان می پردارنـد، معرفـی کرده ایـم. 
مختصری از رمان قدیس و معرفی کتاب های علی از زبان علی، دانشنامه 
امیرالمومنیـن و ترجمـه الغدیـر در کنار پیشـنهاد چند کتاب ویـژه کودکان و 

نوجوانـان را در ایـن بخـش می خوانیـم.

کتاب
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علی از زبان علی
دانشنامه امیرالمؤمنین )ع(
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را انتشــارات کتاب نیستان روانه بازار نشــر کرده است. با هم 
بخشی هایی از این رمان خواندنی را می خوانیم:

 
     کتابی که هدیه حضرت مسیح بود           

آن روز، کشــیش بقچه کتــاب را داخــل نایلونی گذاشــت و با 
ج شد  ترس و وحشــتی که در او ســابقه نداشت، از کلیســا خار
و بــه آپارتمانش رفت و تــا وقتی ایرینا ]همســر کشــیش[ در را 
بــه روی او گشــود و گرمــای مطبــوع و بــوی ســوپ »بورش« 
]نوعی سوپ روسی[ به مشامش رسید، همچنان نگران بود 
و می ترســید کــه آن دو جوان مشــکوک دیروزی به ســراغش 

بیایند و کتاب را از چنگش در آوردند.    
پس از ناهار به بانک رفت، دو هزار دالر از حســابش برداشت 
و به کلیســا برگشــت تــا ســاعت پنج کــه مــرد جــوان تاجیک 
می آمد، بــا پرداخت پــول کتــاب کار را به خوبی و خوشــی به 
پایان برســاند. اما نه آن روز و نه روزهای دیگر از مرد تاجیک 
گهانــی او، معمــای دیگــری شــد که  خبــری نشــد و غیبــت نا
کشــیش نمی توانســت آن را حــل کنــد. با وجــود ایــن دوهزار 
دالر پول کتــاب را همــان روز در کشــوی میز کارش در کلیســا 

گذاشت تا هر وقت او را دید به او بدهد.         
حس کنجکاوی کشــیش برای مطالعه کتــاب، نه برای پی 
بردن به ارزش مادی آن، بلکه به خاطر رؤیایی بود که در آن 
حضرت مســیح به عنوان فرزنــدش و امانتی که به دســت او 

رمان »قدیــس« اثر ابراهیم حســن بیگی که نخســتین بار در ســال 90 منتشــر شــد، با 
بهره گیری از داســتانی که برای یک کشیش مســیحی و در زمان حال اتفاق می افتد، 

به بررسی ابعاد مختلف از زندگی موال علی )ع( پرداخته است.     
نویســنده با پرهیــز از پرداخــت صرف به جنبــه تاریخــی زندگی مــوالی متقیــان، در قالب یک 
داســتان متفاوت هم حوادث تاریخی دوران امام را به تصویر کشــد و هم شخصیت پرجاذبه 
امام که حتی برای مســیحیان و دیگر ادیان نیز جذاب اســت، نشــان دهد. بــه همین خاطر با 
محور قرار دادن یک کشــیش مســیحی کــه کتابی تاریخــی از زمــان امام علی )ع( به دســتش 
می رسد، سیر متحول شــدن باورها و اندیشه های این کشیش مســیحی در طول مطالعه این 

کتاب و آشنایی اش با شخصیت امام علی )ع( را به بهترین شکل به تصویر می کشد. 
قدیــس برخــی از حصارهای ذهنــی خواننــده را به هــم می ریــزد و باعث می شــود خواننــده در 
حین خواندن غرق در داســتان کتاب شــود و در انتها از خواندن آن لذت ببرد. نثر رمان ســاده 
و روان اســت و با اینکه نویســنده در طول داســتان بازگشــت های فراوانی به گذشــته دور دارد 
و از تاریخی ســخن می گوید که مخاطب رمان بارهــا و بارها آن را در کتاب هــای تاریخ خوانده 
یا در منابر شــنیده اســت، ولی دچار کلیشه زدگی نمی شــود. در واقع در داســتان روایت هایی را 
می خوانیــم که قبــاًل از زبان خیلی هــای دیگر هــم شــنیده ایم، اما این بــار با نثر دیگــری که در 

برخی قسمت ها باعث جذابیت سیر تاریخی داستان می شود آن را دنبال می کنیم.   
قدیس کتابی اســت با یک موضوع تکراری، ولی بیانی تازه و نویســنده آن با تسلط خوبی که 
بر زندگی امام علی )ع( و نهج البالغه ایشــان داشــته، با تکیــه بر منابع و ماخذ فــراوان که مورد 
پسند نسل امروز اســت به معرفی امام علی )ع( از زبان یاران و دشمنان ایشان پرداخته است.  
همچنین حســن بیگــی نویســنده این اثــر، در کنــار موضوع اصلی داســتان ســعی کرده اســت 
نگاهی انســانی به پذیرش ادیان مختلــف از دیدگاه اســالمی و همین طور نشــان دادن برتری 
اخالق به بسیاری از موضوعات ظاهری مورد اختالف در ادیان مختلف بپردازد. رمان قدیس 

قدیس
احسان سالمی



کتابکتـــــــــاب

55  مشاره  19     اردیهبشت 99
 دوره جدید

می ســپرد یاد کرده بود. مگر در این کتاب چه نوشــته بود که 
رسالت نگهداری از آن از سوی مسیح به او سپرده شده بود؟     
عصر همــان روز که مــرد تاجیک نیامــد و بر معمــای پیچیده 
کتاب معمای دیگری افزوده شــد، کشــیش به منــزل رفت و 
از سوپ »بورشــی« که ایرینا همیشــه آن را لذیذ طبخ می کرد، 
چند قاشــق بیشــتر نخورد و با گفتن »امشــب اشــتها ندارم«، 
به اتاق کارش رفت. پشــت میزش نشســت، بقچه را گشــود 
و عینکــش را زد و ســعی کــرد با غلبــه بــر هیجانی که داشــت 

مطالعه کتاب را آغاز کند.   
نخســت چند برگ رویی را برداشــت و کاغذ پاپیروســی را که 
چهــارده قــرن پیــش مــردی در جایــی از کــره زمیــن روی آن 
نوشته بود، چند بار لمس کرد و بویید. سعی کرد حدس بزند 
در قرن ششــم میالدی دنیای پیچیده امروز چقد ساده بوده 
و مــردم دور از هیاهــوی زندگی ماشــینی و ازدحام سرســام آور 
انســان ها، چگونه در کنــار هم می زیســتند. کشــیش عادت 
داشت هرگاه یک نســخه خطی را می خواند، شــرایط زندگی 
آن دوران را تجســم کنــد و موقعیــت آدم هــا، بــه خصــوص 
نویســنده کتاب را بفهمد. او با چنین حســی مطالعه صفحه 

نخست کتاب را آغاز کرد.
هرچند خواندن خط عربی کوفی به آسانی خط عربی امروزی 
نبود، اما او با تسلطی که به خط و زبان عربی داشت، مطالعه 
کتــاب بــرای او دشــواری زیــادی نداشــت.   برخــالف آنچه در 
اغلب نســخه های خطی دیــده بود که نــام نویســنده و تاریخ 
کتابت در پایان کتاب نوشته می شد، در این کتاب نویسنده و 

سال کتابت را باالی صفحه اول نوشته بودند:         
شروع کتابت: سال 39        

کاتب: عمرو بن عاص       
کشــیش ســعی کرد این نام را در زوایای تاریک تاریخ عرب ها 
و مســلمانان بیابد، امــا عمــرو العاص نامــی نبود کــه او حتی 
یک بــار در جایی شــنیده یا در کتابــی خوانده باشــد. صفحه 
اول را با آهســتگی و با دقت بیشــتری خوانــد. گاهی حروف، 
کم رنگ و ناخوانا بودند. می دانســت که به زودی بر مطالعه 
کتــاب تســلط خواهــد یافــت. نثــر کتــاب مثــل نثــر بســیاری 
از کتاب هــای قدیمــی، فاخــر و پــر از الفــاظ مســتهلک نبود. 
عمروعــاص هــر کــه بود، بــر نثــر و زبــان عربــی تســلط خوبی 
داشــت. شــاید او یکی از نویســندگان بزرگ تاریخ عــرب بوده 
باشــد. کشــیش باید مطالعه کتــاب را ادامه می داد تــا پرده از 
ابهامــات بشــماری کــه داشــت کنــار می رفت. لــذا شــروع به 

خواندن کرد.

     باید از علی چهره وحشتناک در بین مردم بسازیم!           
ح جلســه مشــترک  ]نویســنده در این قســمت از کتاب به شــر
عمروعــاص و معاویه قبــل از آغــاز جنگ صفین می پــردازد و 

ماجراها را از زبان عمروعاص نقل می کند[  
امروز عصر مــن و معاویه خلوت کــرده بودیم. بــه او گفتم که 
اولین گام را باید او بردارد و امروز عصر پس از اقامه نماز، برای 
ج شده و او قاتل  مردم ســخنرانی کند؛ بگوید علی از دین خار
عثمان اســت. گفتم: »به دنبال ســخنرانی تو، مــا عده ای را 

اجیر می کنیــم و آن ها را بین مردم خواهیم فرســتاد تا بر علیه 
علی تبلیغ کنند. او را لعن نموده و خارجی اش بخوانند. باید 
هر روز، بلکه هر ســاعت تبلیغات ضدعلی را گسترش دهیم. 
امامــان جماعــت مســاجد شــام را جمــع کــن و از آنــان بخواه 
که از لعــن و ناســزا و نفرین علــی نهراســند. باید از علــی چهره 

ک در بین مردم بسازیم.«           وحشتنا
معاویه سرش را تکان داد و گفت: »خوب! دیگر چه؟«   

گفتــم: »دیگر این که به بزرگانی چون ســعد بــن ابی وقاص، 
عبــداهلل بــن عمــر، محمد بــن مســلمه و اســامه بــن یزیــد در 
مدینــه نامه هایــی بنویــس. شــنیده ام آن هــا بــا علــی بیعت 
نکرده انــد و راضی به جنگیــدن علــی در بصــره نبوده اند. به 
آن هــا بنویس که علــی قاتل عثمــان و برخی صحابــه پیامبر 
گر آن ها با تو همراه شــوند، خواهند توانســت  اســالم اســت. ا
علــی را در مدینــه و مکــه و ســایر بالد حجــاز، تضعیــف کنند. 

ایجاد شکاف در یاران علی، قدم بعدی است.«           
معاویه گفت: »خوب! بعد؟«

گفتم: »خــودت را اماده کن؛ وقــت نماز عصر نزدیک اســت، 
باید به مسجد برویم.«      

با کنایه گفت: »وضو هم باید بگیریم.«
گفتم: »برای لعن و نفرین علی، وضو واجب اســت، اما برای 

نماز، تو بهتر می دانی...« 
نماز عصر به امامت او خوانده شــد. بعد از نماز، به منبر رفت. 
فکر نمی کردم بتواند ســخن بــه نکویی بگوید، امــا الحق که 
بر اریکه ســخن ســوار بــود. چهــره ای از علــی ســاخت که من 
هم باورم شــده بود علی کافر شــده اســت! بعد از ســخنرانی، 
دوش بــه دوش هــم از مســجد بیــرون آمدیــم، در حالــی کــه 
در محاصــره مامــوران حفاظتــی بودیــم. در بیــن راه، جوانی 
مقابلمــان ایســتاد و بــا صــدای بلنــد گفــت: »عرضــی دارم یا 
امیر!« مامــوران خواســتند او را از ســر راهمان کنــار بزنند، من 

مانع شدم و گفتم: »بگو جوان! چه می خواهی بگویی؟«        
جوان جلوتر آمد و گســتاخانه گفت: »یــا امیر! ایــن دروغ ها و 
تهمت هایی که به علی روا داشتی چه بود؟ از خدا نمی ترسی 
ک ترین مرد خــدا در روی زمین را دشــنام می دهی و او را  که پا

قاتل و کافر می نامی؟!«         
خ شــده بــود و  نگاهــی بــه معاویــه انداختــم؛ چهــره اش ســر
خشــمی زودهنگام او را در برگرفتــه بود. فرمانــده محافظان 
جلو آمد و شمشــیرش را از غالف بیرون کشــید. گفتم: »صبور 

باشید، بگذارید حرف هایش را بزند.«        
گر چنین بود، بسیاری  جوان گفت: »علی قاتل عثمان نیست؛ ا
از صحابه و همه مــردم حجاز و عراق با علــی بیعت نمی کردند. 
علی خلیفه مسلمین و جانشین رسل خداســت و سرپیچی از او 

یعنی پشت نمودن به دین خدا و سنت رسول اهلل!«  
جــوان همچنــان داشــت یاوه ســرایی می کــرد کــه نفهمیــدم 
چگونه معاویه به فرمانده محافظان با شمشیر چنان ضربتی 
بر گردن او زد که ســرش مقابل پاهای معاویه بــر زمین افتاد! 
هنوز لب های جوان تکان می خورد.  معاویه چنان به خشــم 
آمده بود که نمی توانست نگاه های خشم آلود مردمی را که در 

اطراف ما ایستاده بودند و نظاره مان می کردند حس کند.     

کتابی   قدیس 
است با یک 

موضوع تکراری، 
ولی بیانی تازه 

و نویسنده آن با 
که  تسلط خوبی 

بر زندگی امام 
علی )ع( و نهج 

البالغه ایشان 
داشته، با تکیه 

بر منابع و ماخذ 
که مورد  فراوان 

وز  پسند نسل امر
است به معرفی 

امام علی )ع( 
از زبان یاران و 

دشمنان ایشان 
پرداخته است
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فــرم نــگارش کتــاب بــه نحــوی اســت کــه گویــی حضــرت 
امیــر خودشــان بــا مــا لــب بــه ســخن گشــوده اند و ماجــرا را 
ح می دهنــد. این طــور شــروع می کننــد: »من علــی فرزند  شــر
ابوالطالــب و فاطمــه بنــت اســد در روز ســیزدهم رجب ســال 
30 عام الفیل در شــهر مکــه و…« و تا پایان پیــش می رود که: 
»آخرین آیه ای که تالوت کردم این آیه بود: پس هرکس هم 
وزن ذره ای کار خیر انجام دهــد آن را می بیند. آخرین کالمی 
که مکرر ورد زبانم بود تا جان به جان آفرین تسلیم کردم این 

جمله بود ال اله اال اهلل محمد رسول اهلل.« 
نویســنده در این اثــر از زبــان امیرالمؤمنین )ع( نوشــته تا کل 
کتــاب روایتی اول شــخص داشــته باشــد. ایــن کتــاب نه به 
شــیوه مرســوم کتاب هــای تاریخــی که بر اســاس ســال های 
زندگی و روی داده اســت، بلکه به ترتیب با یک نگاه بیرونی 

سوم شخص و تحلیلگر بیان می شود.
تفاوت ایــن کتاب با داســتان های معمــول در این اســت که 

حاصل تخیل نویسنده نیست.
ح یک زندگــی واقعی و عینی و یک زیســت سراســر   تمامًا شــر
معنا و ایمان و جهــاد و تالش و ایثار اســت. محمد محمدیان 
نویســنده ایــن اثــر می گویــد کــه در تلخیص اثــر چهــار اتفاق 

خ داده اســت که ابعــاد آن فراتر از  در زندگانــی امیرالمؤمنیــن )ع( رویدادهــای مهمی ر
رویدادهای یک زندگی اســت؛ بلکه رویدادهای حیات یک دین با ابعاد وسیع اسالم 
اســت. کتاب های زیــادی بر تاریــخ وقایــع و رویدادهــای زندگــی حضــرت امیرالمؤمنیــن )ع( 
پرداخته انــد. کتاب هایــی هــم وجــود دارند کــه ذیل بیــان تاریخ اســالم بــه زندگی ایشــان در 
بخش هایی وارد شــده اند، اما کتاب »علی از زبان علی« یک ویژگی منحصر به فرد دارد که به 
این اثر طراوت و تازگی می بخشد. این کتاب مجموعه ای است از بیانات امام علی )ع( است، 
اما نه به شــیوه مرســوم کتاب های مجموعه احادیث. در این کتاب با تمهیدی که نویســنده 
اندیشــیده آن را بــه یــک روایت داســتانی بــا زاویه دیــد اول شــخص تبدیــل کرده. نویســنده 

روایت های حضرت را با ترتیب تاریخی از زبان خود حضرت آورده است.

علی
 از زبان
 علی
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کتاب

کــه آن را بــا مجموعــه هفــت جلــدی »حیــاه  افتــاده اســت 
امیرالمؤمنین عن لسانه« متمایز می کند.

نخست آنکه در آن نســخه روایات با واسطه از شخصی بود، 
امــا در ایــن اثر همــه از زبــان خــود حضرت بیــان می شــود. او 
ج دادیم کــه افزوده های  می گویــد: »البته دقــت الزم را به خر
مــا در قالب و بــا رنگ متفــاوت و قلم متفــاوت ارائه شــود تا با 
سخنان اصلی حضرت اشتباه گرفته نشود و خواننده بتواند 

سخنان آن حضرت را از غیر تشخیص دهند.«
دومین مســاله اینکــه موضوعاتی کــه در »علی از زبــان علی« 
دنبال شده است، تنها به زندگانی ایشــان و حوادث سیاسی 
اجتماعی باز می گردد نه چیز دیگر. یعنی در این اثر نویسنده 
ح معارف و تفســیر آیات قــرآن و موعظه هــای اخالقی  به شــر
کــه نویســنده  آن حضــرت نمی پــردازد. ســومین نکتــه ای 
بــدان اشــاره می کنــد در حقیقــت عذرخواهــی او از ســاحت 
امیرالمؤمنین است؛ چرا که معتقد است در ترجمه نمی تواند 
فصاحت و بالغت کالم امیرالمؤمنین و عمق معانی سخنان 

ایشان را برساند.
او در آخرین کالم و به عنوان چهارمین نکته هم می گوید که 
تنهــا به اســتفاده از نهــج البالغه بســنده نکــرده از دیگر تراث 
روایــی نیز بهره بــرده اســت. نویســنده از منابع شــیعی و اهل 
تســنن اســتفاده کرده اســت. وی مبنــای کار خــود را دقت و 

سندیت متون دانسته است.
مهم ترین منابعی که نویسنده برای نگارش کتاب خود از آن 
بهره برده اســت، عالوه بر نهج البالغه این کتاب ها هستند: 
ح نهج البالغــه ابــن ابــی الحدیــد، وقعــه صفیــن، تاریخ  شــر
طبــری، االرشــاد، مــروج الذهــب، الکامــل، االخبــار الطوال، 
انساب االشراف، االمامه و السیاســه، االمالی، تاریخ یعقوبی، 
الفصــول  الخــواص،  تذکــره  الکبــری،  الطبقــات  الغــارات، 
المهمــه. بدیــن معنی کــه نویســنده از منابــع تاریخــی معتبر 
اســتفاده کرده تا از نظر ســندی متنی قوی و با پشــتوانه ارائه 

کرده باشد.
گرچه از متون موجود در کتب بهره برده است، اما  نویسنده ا
همه آنهــا را با قلم خود روان تــر و جذاب تر کرده اســت. از این 
نظر مورد اســتقبال جوانان هم قرار خواهد گرفت. این بدان 
معناســت که این اثر تنها به شــکل کتابی تحقیقی مناســب 

حوزه و دانشگاه باقی نخواهد ماند.
این کتاب در 10 فصل تهیه شــده اســت: دوران مکه، دوران 
مدینــه، دوران خلفــا، دوران خالفــت، دوران جنــگ جمــل، 
جنــگ  دوران  حکمیــت،  دوران  صفیــن،  جنــگ  دوران 

نهروان، دوران غارت ها، دوران شهادت.
این کتاب از جمله آثاری اســت که هر پارســی زبانی از هر دین 
مذهبــی بایــد حداقــل یــک بــار در عمــرش آن را بخوانــد تــا با 
اســطوره بی بدیل شــیعیان آشــنا شــود. این اثر برای مطالعه 
عمومی افراد بسیار مفید به فایده است و حجم مطلبی که به 

ذهن خواننده متبادر می کند با دیگر آثار قابل قیاس نیست. 

     یک مولود خوب 
مســعود پیرمرادیــان مدیرعامل دفتر نشــر معــارف که کتاب 
»علــی از زبــان علــی« را منتشــر کــرده، می گویــد: گاهــی یــک 

اندیشــمند ایــده ای نــو بــه ذهنــش خطــور می کنــد کــه بنده 
به عنــوان ناشــر از آن بــه عنــوان نطفه خلــق یک کتــاب نام 
می برم. بعد از خلق ایــن نطفه مؤلف بایــد دود چراغ بخورد، 
تفقــه کنــد، در علــوم عمیــق شــود و تحقیقــات کنــد تــا یــک 
گــر این  محتــوای مناســب بــرای ایــده خــود فراهم کنــد که ا

اتفاقات بیفتد شاهد یک کتاب خوب خواهیم بود.
غ از جایــگاه مؤلف  وی می افزایــد: مــن بــه  عنــوان ناشــر فــار
کتاب که بسیار ارزشمند است، این کتاب را یک مولود خوب 
تلقی می کنم و برایــش ارزش فراوانی قائل هســتم اما نباید از 
این بگذریم که زحمات مجموعه نشر در به ثمر رسیدن یک 
کتاب مؤثر است. یک ویراستار خوب در یکدست شدن متن 
بی تأثیر نیست که اینها جای ســپاس و تقدیر دارد. امیدوارم 
عالقــه منــدان حضــرت امیــر )ع( حقایــق آن دوران را از زبان 

حضرت امیر در این کتاب مطالعه کنند.
حجــت االســالم و المســلمین محمــد محمدیــان نویســنده 
کتاب با اشــاره به روند نگارش این اثر می گویــد: هنگامی که 
در پی تدوین زندگی امیرالمؤمنیــن )ع( از زبان خود حضرت 
کثــر  برآمــدم فکــر می کــردم بتوانــم ســخنان حضــرت را حدا
در یک جلــد جمــع آوری کنم، ولــی هرچــه کار پیــش رفت با 
مطالب بیشــتری روبرو شــدم که درنهایت 7 جلد تألیف شــد 
و تألیف آن بیش از 10 ســال طول کشید. این 7 جلد با عنوان 

کلی »حیاه امیرالمؤمنین )ع( عن لسانه« به زبان عربی بود.
وی می افزاید: کتاب »علی از زبان علــی« در واقع از زبان خود 
حضرت امیرالمؤمنیــن )ع( تا پایــان کتاب روایت می شــود و 
راوی دیگــری وجود نــدارد. البته دقــت کردیــم افزوده های 
مــا در قالب بــا رنــگ متفــاوت و قلــم متفــاوت ارائه شــود تا با 

سخنان حضرت مخلوط نشود.
کتــاب  ایــن  مــی دارد:  ابــراز  محمدیــان  االســالم  حجــت 
گزارش هــای تاریخــی و روایــی براســاس ســیر  دربردارنــده 
طبیعــی گفتارهــای اجتماعــی و سیاســی اســت و نــه عهــده 
دار بیــان معــارف عمیــق توحیــدی و تفســیر آیــات قــرآن و 
ح و تبیین آن  موعظه هــای اخالقــی آن حضــرت چرا کــه شــر
معارف مجال دیگری می طلبــد. امیرالمؤمنین )ع( از هر نظر 
بی نظیر است. تنها کسی است که تمام زندگی اش از ابتدا تا 
انتها بیان کرده اســت. در اولیا، اوصیا و بزرگان ســراغ نداریم 

که زندگی خودشان را از ابتدا تا انتها بیان کرده باشند.
نویســنده با اشــاره بــه اینکــه درایــن کتــاب تنها به ســخنان 
کتفا نشــده اســت اظهار مــی دارد:  حضــرت در نهــج البالغــه ا
ســخنان امیرالمؤمنین )ع( کــه در انبوه کتاب های شــیعه و 
کنــده اســت را مطالعــه و رصــد کــردم و تالش  اهــل ســنت پرا
داشــتم چیزی از قلم نیفتد. در واقع این کتاب از اول تا آخر از 

زبان حضرت علی )ع( است و پاورقی جزئی دارد.
امیــدوارم این اثر مورد توجــه حضرت امیرالمؤمنیــن )ع( قرار 
بگیــرد، هــر چنــد در برابر مقــام حضــرت پــر کاه هم نیســت، 
مگــر آنکه ایشــان نظری کنــد، امــا باید گفــت بســیاری از آثار 
امــام علــی )ع( در جوامــع شــیعی هنــوز معرفی نشــده اســت. 
خدا ســیدرضی را رحمت کنــد که نهــج البالغــه را تدوین کرد 
و روح امام خمینــی )ره( را قرین رحمت کند که با تالش های 

ایشان و شهدا بود که امام علی )ع( را بیشتر شناختیم.     

کتاب   این 
بردارنده  در

گزارش های 
وایی  یخی و ر تار

براساس سیر 
گفتارهای  طبیعی 

اجتماعی و 
سیاسی است 
و نه عهده دار 

بیان معارف 
عمیق توحیدی و 
تفسیر آیات قرآن 

و موعظه های 
قی آن  اخال

که  حضرت چرا 
شرح و تبیین آن 

معارف مجال 
دیگری می طلبد
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سازی شــده اســت، در واقع ویرایش جدیدی از هر دو نسخه 
کتــاب را در خــود دارد. از مزیت هــای ایــن  عربــی و فارســی 
ویرایش، مقابله مجــدد متن عربی بــا منابــع، اعراب گذاری 
کامــل متــن عربــی، بازنگــری ترجمــه و بازبینــی ویرایــش 
متــن فارســی اســت. بــه عــالوه، متــن عربــی و فارســی در 
کنــار هــم عرضــه شــده اند و ایــن، امــکان مطالعــه همزمــان 
کننــدگان فراهــم می ســازد.  هــر دو متــن را بــرای اســتفاده 
خوش نویســی عنوان هــا هم به صفحــه آرایی کتــاب کمک 
ج در آغاز  کرده اســت. از آنجا کــه مقــاالت و توضیحات منــدر
و انجام بخش ها و فصل ها غالبًا به فارســی نوشته شده اند، 
کلــی و در پــاره ای مــوارد بــه  مترجمــان، تنهــا بــه بازبینــی 

هماهنگ سازی آنها بسنده کرده اند.
در جلد نهم متن عربی، اشــعاری از شــاعران معروف عرب در 
وصف امیرمؤمنــان )ع( آمده اســت کــه در برگردان فارســی، 
تنها شــعر شــاعران قــرون نخســت هجــری )تــا اواســط قرن 
چهــارم( ترجمــه شــده و اشــعاری از شــاعران فارســی زبــان، 
جایگزین ترجمه ســایر اشــعار شــده اند. جلــد چهاردهم این 
دانشــنامه بــه »فهرســت ها و نمایــه« اختصــاص دارد کــه بر 

اساس متن فارسی تنظیم شده اند.

     در این دانشنامه چه موضوعاتی را می یابید؟
کل دانشنامه در شانزده بخش تدوین شده، البته نمی توان 
گفــت در شــانزده مجلــد، چــون چاپ هــای متفاوتــی دارند. 
ایــن شــانزده بخــش توســط آیــت اهلل ری شــهری تدویــن 
گــر فردی  شــده اند. ایــن بخش ها بــه گونــه ای هســتند که ا

در ســالی که بــه نــام امام علــی بــن ابــی طالــب )ع( مزیــن بــود و در آســتانه والدت آن 
حضرت )19 مهرماه 1379(، نخســتین دوره متن عربی دانشنامه امیرالمؤمنین )ع( 
کارگــزاران مرکــز تحقیقــات  یــا همــان »موســوعه امیرالمؤمنیــن )ع(« بــا حضــور محققــان و 

دارالحدیث، در مراسمی به مقام معظم رهبری اهدا شد.
ایشان ضمن تقدیر از تولید این اثر بزرگ فرمودند: »به نظر من باید جوری از این کتاب خالصه 
گیری و اســتفاده بشــود که این کتاب، بــه عنوان یــک کتاب مرجــع بتواند منبع و سرچشــمه 
چندین جریان قرار بگیرد و کســانی بتوانند از این کتاب، کتاب هایی بــه وجود بیاورند. البته 
ترجمه هم برای اینکه فارســی زبان ها بتوانند اســتفاده کنند، بســیار خوب اســت؛ لکن شاید 
اهمیت این کار، کمتر از ترجمه نباشــد که از این منبع استفاده بشــود و کتاب های موضوعی، 
تخصصی و مشخصًا ناظر به یک مساله خاص و روشــنگر با استدالل قوی و مستحکم درباره 

امیرالمؤمنین ان شاء اهلل نوشته شود.«
پس از ایــن ســخنان رهبر انقــالب تقریبًا 3 ســال بعد انتشــار نســخه فارســی این کتــاب با نام 
»دانشــنامه امیرالمؤمنین )ع(« بــر پایه قــرآن، حدیث و تاریخ، در ســال 1382 محقق شــد که 

عنوان »ترجمه برگزیده« را در ششمین دوره انتخاب کتاب سال والیت از آن خود کرد.
اما این دانشــنامه چه در خود دارد که تحســین رهبــر انقالب و عنــوان ترجمه برگزیده ســال را 
از آن خود کرده اســت؟ ویرایش جدیــد این مجموعه که متناســب با نیاز فارســی زبانان آماده 

دانشنامه 
امیرالمؤمنین)ع(
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کتاب

نتواند تمامی کتــاب را هم بخواند و همان بخــش را مطالعه 
کند، می تواند دربــاره آن موضوع اطالعــات جامع و کاملی به 
دســت آورد. این یکــی از ویژگی هــای ممتاز این کتاب اســت 
کــه بخش بنــدی آن به صــورت درختــی و به گونه ای بســیار 
منطقی و آسان یاب تدوین شــده. در بخش نخست؛ درباره 

تبار امام علی )ع(، خانواده و خاندان ایشان آمده است.
در بخــش دوم؛ حــوادث نزدیــک بــه وفــات پیامبــر )ص( 
آمده. در بخش ســوم؛ تالش هایی که پیامبــر )ص( به ویژه 
در اواخــر زندگی خودشــان برای اثبــات والیت حضــرت علی 
)ع( و جانشــینی ایشــان پــس از خودشــان داشــتند، در قالب 
ده ها بخش گزارش شــده اســت. تمامی احادیثــی که پیامبر 
)ص( حضرت علی )ع( را وصی و وارث خودشــان می دانند، 
بــا دقــت، موشــکافی و بررســی شــده اند. بخــش چهــارم بــه 
زندگی امام علی )ع( پــس از پیامبر )ص( اختصــاص دارد. از 
آن دوره بیســت و پنج ســاله گوشه نشــینی و عزلت حضرت، 
کی از این نیســت کــه امــام علــی )ع( از همه  هیچ مدرکــی حا
فعالیت های اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی روزگار خود 
کنارگیری کرده و نســبت به سرنوشــت مســلمانان بی تفاوت 
باشــد. در این دانشــنامه گزارش های مســتند تاریخــی ارائه 
شــده که ایشــان در هر مــوردی کــه ضــرورت داشــت، در امور 
کامــاًل  مســلمانان وارد می شــدند. در فتنــه زمــان عثمــان 

فعالیت های حضرت مشخص شده است.

     سیاست ورزی
در بخش پنجم؛ سیاست ورزی امام علی )ع( پس از پیامبر، 
در دوران خالفت ایشان گزارش شده، سیاست ورزی ایشان 
اعــم از اقتصــادی، فرهنگــی و ارتباطــات خارجــی در تمامی 

عرصه ها کاوش شده است.
گانه هم با عنوان »سیاســت  البته این بخش در کتابــی جدا
نامــه امــام علــی )ع(« منتشــر و بــه برخــی از شــخصیت های 
سیاسی جهانی و سازمان ملل هم اهدا شده است. در بخش 
ششــم پیکارهای امیرالمؤمنین )ع( به ترتیب وقوع تاریخی 
کثین، نبرد صفین با قاســطین  آمده، یعنــی پیکار جمل بــا نا
یعنی امویــه و معاویــه، پیکار نهــروان در کنــار رود نهــروان با 
ج که تندروی های دینی و سیاســی داشــتند. در بخش  خوار
هفتــم ایــام محنــت و تنهایــی امــام علــی )ع( آمــده اســت. 
حضرت علی )ع( در دوره خالفتشــان کمتر از آن بیست و پنج 
ســال تنها نبودند. محمدبن ابی بکر، مالک اشــتر و بسیاری 
از یــاران بــزرگ حضــرت را در جنگ هــای جمــل و صفیــن به 
شــهادت رســاندند، حضــرت دوره تنهایــی بســیار ســختی 
را ســپری کردند کــه گاه می شــد از نافرمانی کوفیــان و تنبلی 

برخی از لشکریان خودشان به خدا شکایت می کردند.
دورانی بود که معاویه با چند صد سرباز به شمال عراق حمله 
و غارت می کرد و شهرهای بی دفاع را تحت تسلط خود درمی 
آورد و ســربازان را برمی گرداند. امام سربازان و فرماندهانی را 
می فرستاد که گاه پیروز می شــدند و گاه شکست می خوردند 
که از این جهت هم قابل همانندســازی با جریانــات امروز در 
شمال عراق اســت. امام علی )ع( در همان زمان می فرمودند 
که شما باید بسیار تند و پرشتاب برای جنگ آماده شوید و به 

تعقیب غارتگــران بروید، اما گوش شــنوایی نبــود. در بخش 
هشتم؛ شهادت ایشان گزارش شده، زمینه هایی که موجب 
ج توانســتند امام علــی )ع( را به شــهادت برســانند.  شــد خوار
از بخــش نهــم بــه بعــد دربــاره آنچــه شــخصیت های دیگــر 
درباره ایــن حضرت ســخن گفته انــد، بحث را پــی می گیریم 
که نظرات بــزرگان شــیعه و اهل ســنت، مورخان، مفســران و 
دانشــمندان درباره امام )ع( اســت که نشــان دهنــده بزرگی و 
ویژگیه ای شــخصیتی ایشان اســت. بخش دهم هم مربوط 
به ویژگی های امام اســت چــه ویژگی هایی کــه پیامبر )ص( 
درباره ایشان گفته و چه ویژگی هایی که خودشان در مناظره 
با معاویه و افرادی بیان شــده که به ایشــان تهمــت می زدند، 

همچنین ویژگی هایی که اصحاب ایشان بیان کرده اند.

     شخصیت علمی 
بازگــو شــده؛  امــام  در بخــش یازدهــم؛ شــخصیت علمــی 
دانش هــای قــرآن شناســی، حدیــث شناســی و حتــی دانش 
تاریخی حضرت بیان شــده. گزاره ها و روایاتــی موجودند که 
نشان دهنده تسلط حضرت به علم فیزیک و هندسه است. 
در بخش دوازدهم؛ قضاوت های امام بررســی شــده. ایشان 
در روزگار پیامبــر )ص( و دوران خالفتشــان قاضــی بوده اند و 
تمامــی اصحاب بــه قضــاوت و فصل الخطاب بودن ایشــان 
باور داشتند و در تاریخ و علم حدیث قضاوت های ایشان که 
فراســت های الهی و قدرت تشــخیصی ایشــان در بــاره آنچه 
امروزه ما به عنوان فقه القضاء در قوه قضاییــه و در دادگاه ها 
از آن اســتفاده می کنیم، نقل شده است، یعنی قضاوت های 
ایشــان چنــان صحیــح بــوده کــه االن مبنــای قضاوت های 

قاضیان شرعی و دینی است.
در بخــش ســیزدهم؛ بــه ابعــاد معنــوی وجــودی حضــرت 
کــه  پرداختــه شــده اســت. ایــن بخــش در پــی ایــن بــوده 
ویژگی هایی از امام را برنمایید که هر فرد بــا مطالعه آن دریابد 
امام چگونه آیت و نشانه کبرای الهی است. شناسایی صفات 
جاللیه و جمالیــه خداونــد در رفتار امام قابل مشــاهده اســت. 
در میــان نشــانه هایی کــه خداونــد بــرای خــودش گذاشــته، 
حضرت علی )ع( بزرگ ترین نشانه هاست. بخش چهاردهم 

و پانزدهم به محبت و دشمنی حضرت پرداخته است.

      معنای محبت 
در باب چهاردهم دانشــنامه، معنای محبــت امیرالمؤمنین 
)ع( و دلیــل اثباتــی و ذاتــی امــام و اینکه چــرا ما بایــد محبت 
داشته باشیم، چه فایده ای دارد و چه آثار و پیامدهایی دارد 
و چگونگی شناســایی محبت هــای دروغیــن از حقیقی آمده 

است. در بخش پانزدهم، دشمنی با امام )ع( آمده. 
ایــن  بســیار جالــب  از بخش هــای  کــه  شــانزدهم  بخــش 
دانشــنامه اســت، به کارگزاران امام اختصــاص دارد. در این 
مجلــد صــد تــن از کارگــزاران امــام معرفــی شــده اند. نصب و 
مسوولیتشــان و اینکه آیا در راه مانده اند یا خیر، از امام کناره 
گرفتند یا خوش عاقبت شدند، همچنین نحوه برخورد امام 
با کارگــزاران. مطالعــه این بخش بــرای مدیران بســیار قابل 

تأمل و عبرت آموز است.     

 بخش شانزدهم 
که از بخش های 

بسیار جالب این 
دانشنامه است، 
کارگزاران امام  به 
اختصاص دارد. 

در این مجلد صد 
کارگزاران  تن از 

امام معرفی 
شده اند. نصب 
و مسوولیتشان 

و اینکه آیا در راه 
مانده اند یا خیر، 

کناره  از امام 
گرفتند یا خوش 
عاقبت شدند، 
همچنین نحوه 
برخورد امام با 

کارگزاران. مطالعه 
این بخش برای 

مدیران بسیار 
قابل تأمل و 

عبرت آموز است
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پیشنهادهایی برای
آشنایی کودکان و نوجوانان
با حضرت علی )ع(

نـگارش کتـاب بـا مضامیـن دینـی بـرای کـودکان و نوجوانـان کار سـاده ای 
بهتریـن  از  تعـدادی  زیـر  متـن  در  دارد.  نیـاز  بسـیاری  ظرایـف  و  نیسـت 
کتاب هایـی کـه بـرای ایـن گـروه سـنی بـا موضـوع آشـنایی بـا زندگـی امیرالمومنین 

علـی )ع( منتشـر شـده اسـت، بـه اختصـار معرفـی شـده اند. 

     یک باغ لبخند
کتاب مجموعه ای اســت از بعضی وقایع در زندگــی پیامبر )ص( و حضــرت علی )ع( و 
فرزندانــش که به صــورت داســتان روایت شــده اند. هــر کــدام از ایــن وقایع می تواند خســتگی 
جویندگان راه فضیلت را به لذت تبدیل کند و آبی بر عطش معنوی آنهاباشد. نویسنده با زبان 
ســاده و روان خوانندگان را به مهمانی منــش و اخالق آن بــزرگان می برد و باغ لبخنــد را در قلب 

جوینده آن ها شکوفا می سازد. تصویرگری این کتاب بر عهده محمد حسین صلواتیان است. 

     ماه در چاه
این کتــاب مشــتمل بر چنــد داســتان مذهبی اســت بــه منظــور آشــنایی کــودکان و نوجوانان 
بــا شــخصیت و زندگی نامــه امیرمؤمنــان علــی )ع( کــه در آن نمونه هایــی از شــجاعت و ایثــار 
و بخشــش ایشــان را ذکر کــرده اســت. در این کتــاب تالش شــده تا به کمــک زبانی شــاعرانه، 
حــوادث بیــن دو مقطــع تاریخــی )والدت در کعبه و شــهادت در محراب مســجد( بــه بهترین 
کنون کتب بسیاری به  وجهی در پیش چشم مخاطبان نوجوان قرار گیرد. از شهرام شفیعی تا
چاپ رسیده که موفق به دریافت چندین جایزه شده اند. این کتاب نیز موفق به دریافت سه 

جایزه از جشنواره های کتاب کودک و نوجوان شده است.

     آن سه مرغابی
این کتاب داستان زندگی امام علی )ع( از زمان آغاز خالفت تا شهادت ایشان را روایت می کند. 
شــخصیت اصلی داســتان، کودکی به نام رشــید اســت که بــا مــادرش زندگی می کنــد. عنوان 
کتاب برگرفته از ســه مرغابــی معروف اســت که روز شــهادت امام علــی )ع( در خانــه بوده اند و 
هنگام رفتن ایشــان به ســمت مســجد به نحوی مانع رفتن امام می شــوند. همه کســانی که 
جلوی خانه علی )ع( خوابیده بودند با صدای گریه ای که از خانه می آمد، بیدار شــدند. رشید 
گهان دستی آتشین را دید که یکی  با چشمان ورم کرده و خواب آلود به مرغابی ها نگاه کرد. نا
از مرغابی هــا را ربود و با خــود برد. دو مرغابی دیگر به دنبال دســت آتشــین به پــرواز درآمدند. 

سعد گفت: مرغابی ها رفتند و این یعنی امام علی)ع( دیگر نیست.

     جنگجوی جوان
داســتان این کتــاب دربــاره دوران 25 ســاله دوری امام علــی)ع( از سیاســت اســت. در این اثر 
زوایایی از زندگی و کار کردن امام علی )ع( برای مخاطبان نوجوان به گونه داســتانی تشــریح 
شده اســت. در این کتاب، دوازده داســتان از زندگی امام علی علیه الســالم روایت شده است. 
عناوین برخی از داســتان ها عبارت اســت از: نوری در کعبه، هدیه، یاور کوچک، چهل خنجر 
و یک بدن، انــاری از بهشــت، روز تلخ و شــب شــیرین و ماه قطعه قطعه شــده. عنــوان کتاب 
برگرفته از یکی از عناوین اســت که در آن داســتان نبــرد شــجاعانه و جوانمردانه حضرت علی 

)ع( با عمرو بن عبدود در جنگ خندق روایت شده است.

پدر

     نویسنده: محمود پور وهاب

     انتشارات:    کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

     نویسنده: شهرام شفیعی

     انتشارات:    پیدایش

     نویسنده: فریبا کلهر

     انتشارات:   بوستان کتاب



کتـــــــــاب

61  مشاره  19     اردیهبشت 99
 دوره جدید

کتاب

     هدیه شیرین
کتاب »هدیه شــیرین« به بیان داســتان هایی از امیرمؤمنان 
علی )ع( پرداخته است که یکی از آ نها، داستان ایمان آوردن 
حضــرت علــی )ع( بــه رســالت پیامبــر اســالم اســت. حضرت 
علی )ع( اولین کســی بــود که به رســالت ایشــان ایمــان آورد. 
یتیم نوازی های شــبانه و قضاوت هــای عادالنــه و برخورد با 
کودکان و... از موضوعاتی اســت که در کتــاب به آن پرداخته 
شــده اســت که مطالعه هر کدام از آنها می تواند بــرای ما مفید 
و سازنده باشد. این داســتان ها به صورت مصور و برای گروه 
ســنی ب تألیف شــده اســت. تصویرگری این کتــاب بر عهده 
محمدحسین صلواتیان بوده است. این کتاب دومین کتاب 

از مجموعه قصه های شیرین از ائمه معصومین )ع( است.

     امام علی )ع( برای دبستانی ها
کنون کتب بســیاری  در زمینه آشــنایی با حضرت علی )ع( تا
نگاشــته شــده اند که هر کدام گوشــه ای از زندگی سراســر نور 
آن حضرت را در بــر می گیرد. انتشــارات قدیانی مجموعه ای 
14 جلــدی را روانه بــازار کرده اســت کــه در آن 14 قصــه از 14 
معصــوم بــرای گروه ســنی ج روایت شــده اســت. ایــن کتاب 
کــه در آن بخشــی از  دومیــن جلــد از ایــن مجموعــه اســت 
زندگانــی حضرت علــی )ع( بــا تصویرگــری محمدرضــا دادگر 
روایت شده است. زبان کودکانه و بیان ساده در کنار تصاویر 

به ارتباط مخاطب با کتاب کمک بسیاری می کند.

     آفتاب در محراب
»آفتــاب در محــراب« عنــوان جلــد 2 از مجموعــه »چهــارده 
خورشــید و یــک آفتــاب« اســت. ایــن چهــارده جلــد بــه زندگــی 
ائمــه معصومین)ع( و ســیره آنها می پــردازد. قالــب روایت گونه 
و همچنین قلم جــذاب نویســندگان این مجموعه بســیار گیرا 
و دلنشــین اســت. در کتاب پیــش رو صد داســتان روایت شــده 
که منابع آن نیز همگــی در پایان کتاب ذکر شــده اســت. یکی از 
ح اســت: قصاب گفــت: »این  داســتان های کتاب بــه این شــر
گوشت خوب است، بیا بخر.« گفت: »االن پول ندارم.« قصاب 
گفت: »نســیه می دهم، صبر می کنم پولش را بیاوری.« گفت: 
»به جای آنکه تو صبر کنی برای گرفتن پولت، من صبر می کنم 

برای خوردن گوشت. این طوری بهتر است.«

     یک کاسه شیر
»یــک کاســه شــیر«، توصیفــی از صحنــه شــهادت حضــرت 
علی)ع( است که در قالب داســتانی کودکانه روایت می شود. 
ایــن کتــاب در 24 صفحــه برای گــروه ســنی ب و ج بــه چاپ 
رســیده اســت. تصویرگری کتاب بر عهــده محمدتقی جاللی 
اســت. پیام عدالت از محســن پرویز 5 عنوان کتــاب در حوزه 
کودک و نوجوان و با تصویرگری محمدتقی جلیلی چاپ کرده 
اســت. وی تا کنون کتاب های بی شــماری را به رشته تحریر 
درآورده است که از آن میان می توان به کتا ب های »بوی گل 
بوی او«، »آن روز در کنار تو«، »خورشید خانه ما«، »ما کاروان 
الله ها«، »عکســی در آینــه دلم«، »کــدام آدم برفی قشــنگ تر 

است«، »آدم برفی بزرگی به اندازه دنیا« اشاره کرد.

     نویسنده: مسلم ناصری

     انتشارات:    پیام آزادی

     نویسنده: مسلم ناصری

     انتشارات:     قدیانی

     نویسنده: حسین فتاحی

     انتشارات:   قدیانی

     نویسنده: هاجر صفائیه

     انتشارات:   شهرداری اصفهان

     نویسنده: مژگان شیخی

     انتشارات:     قدیانی

     نویسنده: محسن پرویز

     انتشارات:    پیام عدالت
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کتاب

     12 قصه از امام علی )ع( و یارانش
در ایــن کتــاب 12 قصــه از حضــرت علــی )ع( و یــاران ایشــان 
همچــون مالک اشــتر و ابوذر ذکر شــده اســت. از جملــه این 12 
قصه می توان بــه: ابوذر صحرا نشــین، کفش هــای وصله دار، 
خ و ... اشاره کرد. این کتاب با نگاهی به سیره  عقیل و آهن سر
عملی حضرت علــی )ع( و یاران ایشــان نگاشــته شــده اســت. 
در این کتــاب خواننده با حــوادث صدر اســالم همچون جنگ 
جمل، طلحــه و زبیر نیز به نوعی آشــنا می شــود. ایــن کتاب در 
150 صفحــه نگاشــته شــده اســت. نویســنده ســعی نمــوده در 
خالل داســتان هایش برخــی از نامه هــا و خطبه هــای حضرت 
کــه مســتقیمًا و یــا غیــر  امیرالمؤمنیــن )ع( در نهج البالغــه را 

مستقیم به نوعی با موضوع داستان در ارتباط است، ذکر کند.

     مجموعه با علی یا علی؛ امام علی )ع(
گر این  حکایت ها شیرین هستند و به دل می نشــینند. حاال ا
ح روزها و شــب های برترین انســان ها باشــد،  حکایت ها شــر
مگر می شــود به دل ننشــیند! خصوصًا حرف ها و نکته هایی 
کــه دوســت داریــم همیشــه بشــنویم و از آنهــا درس بگیریــم 
و آن را آویــزه گوشــمان کنیــم. مجموعــه »بــا علی، یــا علی« 
داســتان هایی اســت از پیامبــر )ص( و دخترشــان حضــرت 
فاطمه )س( همراه چند امام معصــوم دیگر، هر کدام در یک 
جلد. داســتان هایی که گاه از زبــان یکی از یاران ایشــان نقل 

می شود و گاهی هم از زبان یک لباس.

     هفت حکایت از بچه ها و حضرت علی )ع(
کتاب »هفت حکایــت از بچه هــا و حضرت علی )ع(« شــامل 
هفــت حکایــت کوتــاه و دلنشــین از رفتــار امــام علــی )ع( بــا 
کودکان است. یکی از سیره های ارزنده ائمه معصومین)ع(، 
رفتار مناســب ایشــان بــا کــودکان بود کــه تــا کنون هــر کدام 
کــه  از مــا از ایــن رفتارهــا موضوعــات مختلفــی شــنیده ایم 
می تواند بــرای ما مفید باشــید. امیرالمؤمنیــن )ع( مردی که 
رشــادت هایش برای اســالم بی نظیر بوده اســت همیشــه به 
کــودکان عشــق می ورزید و بــه آنهــا احتــرام می گذاشــت و به 
خوبی و مهربانی با آنها رفتار می کــرد. تصویرگری این کتاب 
بر عهده سحر حقگو است. مصطفی رحماندوست نویسنده 

کتاب سال هاست که در حوزه کودک و نوجوان قلم می زند.

     طالیه دار والیت
هیــچ کــس در ایــن عالــم بــه پیامبــر )ص( نزدیک تــر از علــی 
علیه الســالم نبــود. هیــچ کــس هم نیســت کــه ایــن حقیقت 
»طاهرتر از آفتاب نیــم روز« را رد کند. نزدیکــی به پیامبری که 
از روی هــوای نفــس کاری نمی کند، بــرای امتی که او را اســوه 
گر علی )ع( هیچ فضیلتی جز  حســنه می داند، یک غنیمت و ا
همین نزدیکــی به پیامبر آخرین را نداشــت، بایــد مورد تکریم 
بــزرگان ایــن امــت می بــود، اتفاقــی کــه نیفتــاد. این کتــاب از 
مجموعه کوتاهه نویســی های مهــدی قزلی پیرامــون زندگی 
ائمه اطهــار )ع( اســت. قزلی در کتــاب، مقاطع مهمــی از زمان 
والدت تا شهادت امیرمؤمنان )ع( را بیان نموده است که زبان 

ساده و صمیمی آن برای مخاطب بسیار قابل درک است.     

 حکایت ها 
ین هستند و  شیر

به دل می نشینند. 
گر این  حاال ا

حکایت ها 
وزها و  شرح ر

ین  شب های برتر
انسان ها باشد، 

مگر می شود 
به دل ننشیند! 

خصوصًا حرف ها 
که  و نکته هایی 

یم  دوست دار
همیشه بشنویم 

و از آنها درس 
یم و آن را  بگیر
گوشمان  آویزه 

کنیم

     نویسنده:  فریبا کلهر

     انتشارات:     به نشر

     نویسنده:  مصطفی رحماندوست

     انتشارات:  افق

     نویسنده: مهدی قزلی

     انتشارات:  امیرکبیر



در بخـش هـال ایـن شـماره ابتـدا گزارشـی از مراسـم معارفه رئیس جمعیت 
هـال احمـر کـه با حضور معـاون اول رئیس جمهـور برگزار شـد، می خوانیم و 
پس از آن خبرهایی از فعالیت دفاتر استانی نمایندگی ولی فقیه در جمعیت 
کانون هـای طـاب در  گـزارش عملكـرد  هـال احمـر تقدیـم شـما می شـود. 
پویـش »کرونـا را شكسـت می دهیـم« و گزارشـی از یک مهمان خانه وقفی در 

جنـوب کشـور از دیگـر مطالب این بخش هسـتند.

هالل

 62

رویدادی برای »ما« شدن
از به سوی نور تا مساوات
تمثال آسمانی
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حضرت امام رضــا )ع( به ما رســیده و بــه خوانــدن آن در این 
گــر در مــاه  روزهــا توصیــه شــده اســت، می فرماینــد: خدایــا ا
شــعبان ما را نیامرزیــدی در مابقــی ایام شــعبان مــا را بیامرز. 
همچنین این ماه چنان که در مناجات شــعبانیه آمده اســت 

ماه مواسات و دستگیری از نیازمندان است.
وی ضمــن تقدیــر از دکتــر اســحاق جهانگیــری معــاون اول 
رئیس جمهوری بــرای حضور در این مراســم، افــزود: از دکتر 
جهانگیــری سپاســگزاریم کــه در ایــن ایــام خاص و بــا وجود 

همه مشکالت در این مراسم حضور پیدا کردند.
نماینده ولــی فقیــه در جمعیــت هــالل احمر افــزود: بــه دکتر 
همتی که در هنگامه بحران عالم گیر کرونا کمر همت بســت 
تا در این نهاد ارجمند به ملت شریف ایران خدمت کند، خیر 
مقــدم می گویم. امیدوارم ایشــان با روحیه خســتگی ناپذیر، 
تدابیر شایسته و اســتفاده از تجارب تلخ و شــیرین موجود در 

این جمعیت به مردم خدمت کند. 

     کار مضاعف و بهره گرفتن از ظرفیت های مختلف
وی خدمــت بــه مــردم را عنصر اساســی جمعیت هــالل احمر 
کید کــرد: اهــداف و اصــول جمعیت هــالل احمر  دانســت و تا
کید اســالم است. حجت االســالم والمسلمین  مورد تأیید و تا
معزی، با اشــاره به ایــن که هالل احمــر جمعیتــی خدمتگزار 

خدمتگزاری
شفافیت
و اتکا به مردم
مسیر صحیح 
حرکت هالل احمر است

حجت االسالم والمسلمین معزی در مراسم معارفه دکتر کریم همتی به عنوان رئیس 
جمعیت هالل احمر که روز دوشــنبه 25 فروردین ماه در محل ســاختمان صلح برگزار 
شد، با اشاره به ماه شــعبان به عنوان ماه یاری رســاندن به نیازمندان، گفت: در دعایی که از 

نماینده مقام معظم رهبری در هالل احمر 
در آیین معارفه رییس جمعیت هالل احمر:

اســت که بــه مــردم خدمــت می کنــد و تســکین آالم بشــری، 
فلســفه وجودی هالل احمر آن اســت افزود: هالل احمر نهاد 
تجاری، سودآور، بســاز و بفروش و تاجر نیســت بلکه نهادی 
مردمــی و خدمتگــزار اســت کــه در حــوادث و ســوانح در خــط 
مقدم خدمتگزاری بــه مردم قــرار می گیرد. هــالل احمری ها 
جهادگر و رزمنده هستند و همواره در خط مقدم خدمتگزاری 

در بحران ها حاضر می شوند.

نماینده ولی فقیه در جمعیت هالل احمر: هالل احمری ها، جهادگر و رزمنده 
هستند و همواره در خط مقدم خدمتگزاری در بحران ها حاضر می شوند.  
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وی دربــاره نــگاه بشردوســتانه خدمتگــزاران هــالل احمر در 
همــه امــور، گفــت: در همــه برنامه ریزی هــا، بودجــه تعیین 
کردن هــا و مدیریت نیــروی انســانی و منابــع بایــد نگاهمان 
بشردوستانه باشد. خدمات هالل احمر برای رضای خداوند 

است و این موضوع ارزش این نهاد مردمی را باال می برد.
نماینده ولی فقیه در جمعیت هالل احمر اضافه کرد: عنایت 
خداوند متوجه جایی اســت کــه مردم حضور دارنــد و مردمی 
گــر بخواهیــم از یــاری مردم  بــودن ســرمایه عظیمی اســت. ا
استفاده کنیم و دســت ارتباط مردم با نیازمندان باشیم باید 
اعتمــاد مــردم را جلب کنیــم و این موضوع بســیار بــا اهمیت 

است. مردم باید بدانند که این نهاد مردمی شفاف است.
کید بر نقش نظارتی و  حجت االسالم والمســلمین معزی با تا
کید  هدایتی حــوزه نمایندگی ولی فقیــه در هالل احمــر هم تا
کرد: مــا بــرای صیانــت از جایــگاه مردمــی و اعتبــار اجتماعی 
ایــن نهــاد بــه وظایــف خــود عمــل خواهیم کــرد و کمــک کار 
همــه ارکان جمعیت در تحقق اهــداف دینی و بشردوســتانه 
هســتیم. نظارت دقیق باعث جلوگیری از فساد خواهد شد و 

هدایت، سبب ارتقای جایگاه و برنامه محوری خواهد بود.
وی از همــه همکاران در این نهــاد مردمی اعــم از داوطلبان، 
امدادگــران و جوانــان کــه صادقانــه، خالصانــه، ایثارگرانــه و 
جان بــر کف در حــوادث مختلــف به مــردم خدمــت کرده اند 

دکتر جهانگیری: سرمایه هالل احمر میلیون ها 
عضو داوطلب خدمت ریسک پذیر است

دکتــر اســحاق جهانگیــری، معــاون اول رئیــس جمهــور در 
مراســم معارفــه رئیــس جمعیــت هــالل احمــر ایــران گفــت: 
جامعه ایــران همواره بــا حوادث متعــدد طبیعــی و اجتماعی 
نظیر سیل و زلزله یا ســقوط هواپیما روبرو بوده است، ویژگی 
دیگــر جامعــه مــا احســاس مســئولیت مدنــی و همبســتگی 
اجتماعــی میــان مردم اســت که همــواره زنــده اســت و مردم 
گاهانه  نسبت به وضعیت همنوعان خود حساس هستند و آ

در جهت خدمت رسانی همت می کنند. 
معاون اول رئیس جمهور به پدیده ناشناخته کرونا و چالش 
جهانی ناشی از آن اشاره کرد و با بیان اینکه ابعاد اجتماعی و 
اقتصادی کرونا همه دنیا و ایران را متأثر کرده اســت، گفت: 
کادر پزشــکی قدرتمند و نظام ســالمت ســازمان یافته کشــور 
در این ایام کار بزرگی انجام دادند. جامعه پزشــکی نمایشــی 
از انســان دوســتی به اجــرا گذاشــت کــه در تاریخ ایــران ثبت 
خواهد شد و هنرمندان و نویســندگان و صاحب نظران حتمًا 

کاری ها را ثبت خواهند کرد. این فدا
کیــد بر اینکــه »بایــد تبعات کرونــا را به  دکتر جهانگیــری با تا
حداقل برســانیم«، به آســیب دیدن برخی از اقشــار از اجرای 
ح فاصلــه گــذاری اجتماعی اشــاره کرد و گفــت: جمعیت  طر

تقدیر کــرد و این خدمت را که در مســیر رضای خداوند اســت 
بسیار ارزشمند دانست.

نماینده مقام معظم رهبری در جمعیت هالل احمر در پایان 
از اعضای شــورای عالی جمعیت هالل احمر که با تدبیر خود 
راه را بــرای حــل مشــکالت پیش آمــده همــوار کردند، تشــکر 
کرد و همچنیــن از تالش دبیــر کل جمعیت در مــدت تصدی 

مسئولیت امور اجرایی جمعیت قدردانی نمود.

هالل احمر با توجه به اینکه یکی از نهادهای خدمت رســان 
و مورد اعتماد مردم اســت می تواند حلقه وصل میان مردم و 

آسیب دیدگان باشد. 
معاون اول رئیس جمهور سرمایه مهم هالل احمر را عضویت 
میلیون هــا داوطلــب خدمت ریســک پذیــر دانســت و گفت: 
در کنار مدیران دلســوز و منابــع دولتی این حضــور داوطلبانه 
موضوعی ارزشمند است به همین دلیل جمعیت هالل احمر 

 معاون اول رئیس 
جمهور سرمایه 

ل احمر  مهم هال
را عضویت 

میلیون ها داوطلب 
یسک  خدمت ر

پذیر دانست و 
کنار  گفت: در 

مدیران دلسوز و 
منابع دولتی این 
حضور داوطلبانه 

موضوعی 
زشمند است ار
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 دکتر همتی 
کدستی،  پا

کدامنی و  پا
صداقت را 

کار  شرط مهم 
ل احمر  در هال

کید  دانست و تا
که  کرد: نکته ای 

من به عنوان 
مسئول باید انجام 

دهم این است 
کدست،  که پا

کدامن و صادق  پا
باشم و هر آنچه 

که در قالب 
مشارکت های 

مردمی جمع 
آوری می شود 

کنیم و  یع  را توز
یع آن  گزارش توز

به صورت شفاف 
به سمع و نظر 
مردم برسد. در 

این زمینه امانتی 
که به ما  است 

سپرده شده و برای 
انجام آن همه 

تالش خود را به 
یم کار می گیر

در لحظــات اولیــه هــر حادثــه که ســخت ترین شــرایط اســت 
در صحنه حضور پیــدا می کند و مردم که شــاهد ایــن تالش و 

خدمت گذاری هستند به هالل احمر اعتماد دارند. 
وی از رئیس جدید جمعیت هالل احمر خواست تا در بحران 
کرونــا از ســرمایه اعتمــاد مــردم بیشــتر اســتفاده شــود و تمرکز 
جدی روی تبعات مواجهه با کرونا داشــته باشد: در ارتباط با 
کرونا باید بیشــتر از کمک های مردم استفاده کنیم. واقعیت 
این اســت که دولــت به قــول رئیس جمهــور در برهــه کنونی 
گرچه  با دو ویــروس تحریم و کرونــا همزمان مقابلــه می کند ا
به فضل الهی می توانیم با حداقل هزینه از این شــرایط عبور 
گــر موضــوع را بــرای مــردم خوب  کنیــم امــا مطمئن هســتم ا
توضیح دهیــم حتمــًا از کمک های خیرین بیشــتر بهــره مند 

خواهیم شد.

کدامنی  کدستی، پا رئیس جمعیت هالل احمر: پا
کار در هالل احمر است و صداقت شرط مهم 

دکتــر کریــم همتــی رئیــس جمعیــت هــالل احمــر نیــز در این 
مراســم ضمن تشــکر از دکتر اســحاق جهانگیری معــاون اول 
رئیس جمهوری، حجت االســالم والمسلمین معزی نماینده 
ولی فقیــه در جمعیت هــالل احمر، دکتــر علی اصغر مونســان 
وزیر میــراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری، اعضای 
شــورای عالی، مدیران جمعیت هــالل احمر و مدیــران عامل 
این جمعیت، گفت: مسئله خیلی مهمی که باید به آن توجه 
کرد، اعتماد مردم به این نهاد مردمی است. کار در هالل احمر  

جایگاه خاصی دارد و این تکلیف به بنده محول شده است.
وی افــزود: در ســال هایی که پیــش از ایــن در جمعیت هالل 
احمر مشــغول بــه خدمت بــودم، حــوادث و ســوانحی وجود 
داشت که تجربیات متعددی را به همراه داشت، اما در همه 
این حوادث تنها چیزی که به انســان امید می دهد همدلی و 

خدمت به همنوعانی است که درگیر مشکالت هستند.
به گفته رئیــس جمعیت هالل احمر، باید همــه تالش خود را 
به کار بگیریم تا اعتماد مــردم به جمعیت هالل احمر را جلب 
کم بــر هالل احمــر که در  کنیــم و براســاس اصول بنیــادی حا

دین مبین اسالم هم به آن اشاره شده، خدمت کنیم.
کدامنی و صداقت را شرط مهم کار  کدســتی، پا دکتر همتی پا
کید کرد: نکته ای که من به عنوان  در هالل احمر دانست و تا
کدامن  کدســت، پا مســئول باید انجام دهم این اســت که پا
و صادق باشــم و هر آنچه که در قالب مشــارکت های مردمی 
جمــع آوری می شــود را توزیــع کنیــم و گــزارش توزیــع آن بــه 
صــورت شــفاف بــه ســمع و نظــر مــردم برســد. در ایــن زمینه 
امانتی اســت که بــه ما ســپرده شــده و بــرای انجــام آن همه 

تالش خود را به کار می گیریم.

     از جان، مایه گذاشتیم
رئیــس جمعیت هــالل احمر با اشــاره بــه فعالیت هــای هالل 
کنــار وزارت بهداشــت، درمــان و  کرونــا در  احمــر در بحــران 
آموزش پزشــکی، گفــت: نیروهای هــالل احمر بــرای کنترل 
گذاشــتند. رئیــس  ورودی و خروجــی شــهرها از جــان مایــه 
جمعیت هالل احمر با اشــاره به ســیل پیش آمده همزمان با 

شــیوع کرونا در کشــور، گفت: همزمان با بحران کرونا ســیل 
در مناطــق جنوبــی کشــور پیــش آمــد و  بیــش از 2 هــزار نفر از 
همکاران هالل احمر در مناطق ســیل زده حضــور پیدا کردند 
و خودم، دبیــرکل و رئیس ســازمان امــداد و نجــات جمعیت 
هــالل احمــر بــرای بررســی وضعیــت هموطنــان بــه مناطــق 
سیل زده ســفر کردیم، رئیس جمهوری هم به صورت ویدئو 
کنفرانــس در جریــان رونــد امدادرســانی بــه هموطنــان در 

مناطق سیل زده قرار گرفت.
وی افــزود: ایــن نشــان می دهد کــه بضاعــت جمعیت هالل 
احمر  با ســرمایه عظیم انســانی بســیار زیاد اســت و مــا باید با 
همدلــی و همفکری ایــن ســرمایه را تقویت کنیم. از شــورای 
عالــی و نماینــده مقــام معظم رهبــری و ســایر دســتگاه های 

نظارتی می خواهیم که در این زمینه به ما کمک کنند.
دکتر همتی دربــاره فعالیت های خــود پیش از تکیه بر مســند 
ریاســت جمعیت هالل احمــر، تصریح کــرد: در سیاســی ترین 
قسمت وزارت بهداشت خدمت می کردم اما حتی در آنجا هم 

کار سیاسی انجام نمی دادیم و دنبال انجام امورات بودیم.

     بزرگ ترین مجموعه امدادی در منطقه
را بزرگتریــن  ایــن جمعیــت  رئیــس جمعیــت هــالل احمــر 
کیــد کــرد: جمعیــت  مجموعــه امــدادی منطقــه عنــوان و تا
هالل احمر از توان لجستیکی و پرسنل قوی برخوردار است و 
برای به روز رســانی این توان لجستیکی از دکتر جهانگیری و 
دکتر نوبخت می خواهیم تا کمک کننــد و اعتبارات الزم را در 
اختیار هالل احمر بگذارند. بخشــی از ســرمایه هالل احمر در 
حوادثی که  پشــت ســر هم در ایران اتفاق افتاده هزینه شده 
و مستهلک شده است و الزم است تا جایگزین شوند و نیاز به 

حمایت دولت در این زمینه است.
دکتــر همتی بــا اشــاره بــه امــکان افزایش تعــداد بســته های 
معیشــتی در صــورت جمــع آوری مشــارکت های مردمــی، 
گفت: جمعیت هــالل احمــر آمادگــی دارد از میــان 2 میلیون 
نفری که تحت پوشش هیچ نهادی نیســتند و شغل خود را 
از دست داده اند، بسته های معیشــتی برای 100 هزار خانوار 
را از محــل منابــع داخلــی و کمک هــای مردمــی جمــع آوری 
شــده  تأمیــن کنــد و در ایــن زمینــه الزم اســت تا دولــت گروه 
هدف و منطقه ای که قرار اســت بســته های معیشتی توزیع 

شود را اعالم کند.
بــه گفتــه وی، توزیــع بســته های معیشــتی بــرای 100 هــزار 
گــر مردم نوعدوســت ما مشــارکت  خانــوار را تعهــد کردیم اما ا
کنند ما آمادگی داریم تا این تعداد را تا 200 هزار بسته افزایش 

دهیم و از فردا آماده توزیع بسته های معیشتی هستیم.     
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نماینده ولی فقیه در جمعیت هالل احمر در جلسه شورای معاونین این جمعیت، ماه 
مبــارک رمضــان را بزرگتریــن فرصــت از ســوی خدواند متعــال بــرای تعالی انســان ها 
کین از اعمال  کید کــرد: تالوت قــرآن، دعــا و احســان بــه نیازمنــدان، فقــرا و مســا دانســت و تا

سفارش شده در ماه مبارک رمضان است.
به گــزارش پایــگاه اطالع رســانی حــوزه نمایندگی ولــی فقیه بــه نقــل از تارنمای اطالع رســانی 
جمعیــت؛ حجــت االســالم و المســلمین معــزی در این جلســه که بــا حضــور رییــس، دبیرکل، 
روســای ســازمان ها و معاونــان جمعیــت هالل احمر برگزار شــد بــا تبریــک و تهنیت حلــول ماه 
کید کرد: مــاه مبارک رمضان یــک فرصت زمانی اســت. در ظرفیــت زمان،  مبارک رمضــان، تا
تمام موجودات نه تنها انســان، در حرکت و دگرگونی و رو به رشد، تعالی و ترقی هستند اما این 
زمان برای انسان بیشتر از ســایر موجودات، قابل توجه اســت. یک گیاه در همین روند زمانی 
رشد می کند و بار و میوه می دهد اما یک انسان با حرکت انتخابی و اختیاری خود حرکت و رشد 
می کند و وجود خود را به بار می نشــاند. پس باید از ظرفیت زمانی ماه مبارک رمضان، آن طور 

که شایسته است، برای تعالی بیشتر استفاده کنیم.
ک و دیگــری، واقعیت و  وی در ادامــه افزود: ظرفیــت زمان دو بعــد دارد؛ حرکت و گــردش افال
باطن این زمــان. همه چیز و تمام موجــودات در این جهان یــک ظاهر و یک باطــن دارند. لذا 

مومنان برای داشتن حرکت صادقانه، باید باطن ماه مبارک رمضان را درک کنند.
نماینده ولی فقیه در جمعیت هالل احمر در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه پیامبر )ص( 
حکمت آموز، باطن ماه مبارک رمضان را برای ما تبیین و تعریف می کند، گفت: ایشــان باطن 
ایــن مــاه را در قالب یک خطبــه مســتند در آخر مــاه شــعبان تببین فرمــوده و خطاب بــه مردم 
می فرماید: »مردمان، ماه خدا، ماه برکت، رحمت و مغفرت اســت که به سوی شما روی کرده 
است. این ماه، ماهی اســت که شــما به میهمانی خداوند دعوت شــده اید. هر چه نیاز دارید و 

سؤال کنید، خداوند به شما می دهد«.
حجت االسالم و المســلمین معزی در تشــریح اینکه چرا این ماه، ماه میهمانی خداوند نامیده 
کید کرد: در این ماه، انسان اهل  شده است در حالی که ما همواره میهمان خداوند هستیم، تا

کرامت خدواند قرار گرفته است. 
تفاوت باطن این ماه با ماه های دیگر این اســت که در این ماه، نفس کشیدن های ما تسبیح 
اســت در حالی کــه در ماه هــای دیگر ســال چنیــن فرصتی نداریــم. خــواب مؤمن در ایــن ماه، 
عبــادت اســت و دعاها در این ماه مســتجاب می شــود. پــس خداونــد را بخوانید بــا نیت های 
ک نمی تواند با خداوند مناجات داشته باشد به همین دلیل،  ک. دل ناپا راستین و دل های پا

در ماه های مبارک رجب و شعبان، به استغفار کردن، توصیه 
فراوان شــده اســت تا دل هایمان را برای ورود بــه ماه مبارک 

ک کنیم. رمضان پا
وی افزود: مــاه مبارک رمضان، فرصتی اســت کــه نصیب ما 
شــده تا مورد پذیــرش خداوند قــرار گرفتــه و جایگاه بهشــت 
را داشــته باشیم. پشــت ما پر از فشــار بار گناه اســت. خداوند 
می فرمایــد بــا ســجده های طوالنی این فشــار بــار گنــاه را کم 
کنید. بدانید خداوند قسم خورده است به عزت و جاللش که 

نمازگزار و سجده گزار را عذاب نمی دهد و به جهنم نمی برد.
نماینده ولی فقیه در جمعیت هالل احمر، مهم ترین وظیفه 
و کاری کــه مومنــان در ایــن مــاه می تواننــد انجــام دهنــد را 
کین، نیازمنــدان و ناتوانــان  صدقــه دادن و کمــک بــه مســا
عنوان و اظهــار کرد: هــالل احمر یک جمعیت خدمــت گزار و 
نهادی است که دائمًا به مردم خدمت می کند اما ماه مبارک 
رمضــان، فرصتــی اســت بــرای خدمت بیشــتر بــه مــردم. به 
ویژه در ســال جاری که براساس شــرایط ویژه بیماری کرونا، 

عده ای از مردم نیازمند شده اند.
کن عبادی و مســاجد تعطیــل و زندگی ها پرفشــار و پر رنج  اما
شــده اســت. انفاق، فقــط دادن پــول نیســت بلکــه خدمت 
دادن هــم، انفــاق اســت. بنابــر ایــن الزم اســت در ایــن مــاه 
کــه می توانیــم بــه مــردم خدمــت کنیــم و  مبــارک آنچنــان 

حلقه ای باشیم میان خیرین و نیازمندان.
حجت االســالم و المســلمین معزی بر لــزوم توجــه همزمان به 
کید کــرد و گفت: مــا در هالل  شناســایی خیرین خــرد و کالن تا
احمــر وظیفــه داریــم خیریــن در همــه ســطوح و همچنیــن 
نیازمنــدان را شناســایی کنیــم. یکــی از وظایــف هــالل احمــر، 
تکریم و شخصیت دادن به انسان هاست. پس انسان را مکرم 

بداریم همانطور که خدواند انسان را مکرم دانسته است.
کــرد: خدوانــد در حدیــث قدســی می فرمایــد،  کیــد  تا وی 
محبوب تریــن شــما نــزد مــن، کســی اســت کــه لطفــش بــه 
انسان ها بیشتر باشــد و در رفع حاجت هایشــان بیش از همه 
گر ما می خواهیم در این ماه مبارک از  تالش و کوشــش کند. ا
برکت و رحمت خداوند استفاده کنیم و مورد عنایت خداوند 

قرار بگیریم، دست نیازمندان را بگیریم.
نماینــده ولــی فقیــه در جمعیــت هالل احمــر، توفیــق تالوت 
قــرآن در ایــن مــاه مبــارک را نیــز فرصــت و بزرگتریــن نعمتــی 

دانست که خدواند به مومنان عنایت کرده است.
من از مسئوالن محترم دفاتر ولی فقیه در جمعیت هالل احمر 
استان ها خواســته ام در فعالیت خیرخواهانه جمعیت در این 
ماه پیشــقدم باشــند و همــگام و همــدل با بقیــه بخش های 

جمعیت در این عمل خیر مشارکت فعال داشته باشند.
وی با بیــان اینکه موضــوع بعدی دعــا دراین ماه بزرگ اســت 
افزود: دعای ابوحمزه ثمالی، دعایی است که باید از آن در این 
ماه مبارک استفاده کنیم و برای مؤمنین و مؤمنات دعا کنیم. 
کین و ... از  تالوت قرآن، دعا و احسان به نیازمندان، فقرا، مسا

مهمترین سفارش های ماه مبارک رمضان است.
کید کرد:  نماینده ولی فقیه در جمعیت هالل احمر در پایان تا
در این ایام که مردم درگیر بیماری کرونا هستند، در جمعیت 

هالل احمر همواره با داوطلبان به مردم خدمت کنیم.     

ماه مبارک رمضان
 فرصت خدمت به مردم است

نماینده ولی فقیه در جمعیت هالل احمر:
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از زمانی که جمعیت هالل احمر ایران وظیفه امداد و نجات 
گرفــت، پایگاه هــای متعــددی  بین شــهری را بــه عهــده 
راه اندازی کرد و فعالیت های زیادی انجام داد، به طوری که در این 
سال ها 479 پایگاه امداد و نجات بین شهری در سراسر ایران ایجاد 
شــد. همچنیــن 60 پایــگاه کوهســتان و 20 پایــگاه ســاحلی کــه در 
مجموع تعــداد پایگاه های ذکر شــده بــه 559 پایگاه می رســد. این 
تعداد رقم قابل توجهی است، اما با رشد روزافزون جمعیت و توسعه 
کشــور، طبیعتــًا در ســال های آینــده بــه  شــبکه راه هــا در سراســر 

پایگاه های بیشتری نیاز است.
جمعیــت بیشــتر، می تواند ســوانح جــاده ای بیشــتری هم داشــته 
باشد. برای همین به ســنجش دقیق تری برای ایجاد پایگاه های 
امداد و نجــات جاده ای نیــاز اســت. اقدامی که بــه همت جمعیت 
هالل احمــر ایران صــورت گرفــت و آمایــش ســرزمینی انجام شــد و 
براساس آن نیاز ایران به پایگاه های امداد و نجات مشخص شد.  

این برآورد نشان می دهد که در 10 ســال آینده به 1200 پایگاه امداد 
و نجــات در سراســر ایــران نیــاز اســت. چیــزی که عــالوه بــر بودجه 
برای تأمین زیرساخت های آن، همت بلند مســئوالن و البته یاری 

نیروهای داوطلب و امدادگران را می طلبد.     

تجلیل نماینده مقام معظم 
رهبری در آذربایجان شرقی
از فعالیت های هالل احمر

تشکر از تالش داوطلبان

ایجاد 470 پایگاه امداد و 
کنون نجات بین شهری تا

اهدای هزار ماسک پارچه ای
به طلبه های خراسان رضوی

تقدیر نماینده مردم بوشهر
در مجلس خبرگان رهبری

مسؤل دفتر نمایندگی ولی فقیه در جمعیت
هالل احمر استان هرمزگان از پایگاه های جاده ای 

غربالگری و تب سنجی بازدید کرد

نماینده مقام معظم رهبری در استان و امام جمعه تبریز از 
تالش هــای نیروهــای جمعیــت هــالل احمــر در مقابلــه بــا 
شــیوع کرونا ویــروس تقدیر کــرد. به گــزارش پایــگاه اطالع رســانی 
حــوزه نماینئگی ولی فقیــه در هالل احمــر به نقــل از روابط عمومی 
هالل احمر اســتان آذربایجان شــرقی، حجت االســالم والمسلمین 
محمدعلی آل هاشــم در برنامه پیام جمعه در شبکه سهند استان، 
از تالش هــای امدادگــران و نجاتگــران جمعیت هالل احمر اســتان 
آذربایجان شرقی که در مبادی ورودی و خروجی شهرها به منظور 
غربالگــری و تــب ســنجی سرنشــینان خودروهــا تــالش می کننــد 

تجلیل و قدردانی کرد.     

تعداد یــک هزار ماســک پارچه ای توســط دفتــر نمایندگی 
ولی فقیه در هالل احمر استان، تقدیم مرکز خدمات حوزه 
علمیه شد. در راستای تفاهم نامه منعقد شــده میان دو نهاد، این 
ماســک های بهداشــتی که از تولیــدات خیریــن و داوطلبان هالل 
احمــر تایبــاد بــود بــه نماینــده مرکــز خدمــات حــوزه علمیــه بــرای 
اســتفاده طالب اهدا شــد. کانون طالب هــالل احمر در تعــدادی از 
حوزه های علمیه فعال بوده و زیر نظر ســازمان جوانان هالل احمر 
دوره هــای مختلف آموزش امــدادی و فرهنگی در مــدارس علمیه 

دایر می کند.     

نماینده مردم استان بوشــهر در مجلس خبرگان رهبری در 
تماس تلفنــی با دکتــر حاجیانی مدیر عامــل جمعیت هالل 
احمر استان بوشهر مراتب تشکر و تقدیر خود را از تالش ها و زحمات 
شــبانه روزی مجموعه مدیریت، پرســنل، داوطلبان، امدادگران و 
همچنین دفتــر نمایندگی ولی فقیــه در جمعیت هالل احمر اســتان 

بیان نموده و برای همگان آرزوی سالمتی و موفقیت کرد.     

مسؤل دفتر نمایندگی ولی فقیه 
در هالل احمر استان هرمزگان و 
رییس شعبه بندر خمیر این جمعیت، از 
دوپایــگاه جــاده ای منبــع آب و دشــت 
جیحــون و دو پایــگاه غربالگــری و تــب 
سنجی واقع در پاسگاه دشت جیحون و 
ســه راهی شــهرک علوی بازدید کرد. به گزارش پایگاه اطالع رســانی 
حوزه نمایندگی ولی فقیه در هالل احمر، حجت االسالم و المسلمین 
شــهابی در ایــن بازدیــد ضمــن تبریــک ســال نــو و اعیــاد شــعبانیه از 
تالش هــای دلســوزانه نجاتگــران و همــکاری داوطلبــان و جوانــان 

فعال در پایگاه های هالل احمر تقدیر وتشکر کرد.
بازیــد از منــازل تخریب  شــده در یکــی از روســتاهای بندر خمیــر در اثر 
بارندگی های اخیر از دیگر برنامه های مسؤل دفتر نمایندگی ولی فقیه 

در جمعیت هالل احمر هرمزگان در سفر به بندر خمیر بود.     

توسط داوطلبان هالل احمر تایباد تولید و اهدا شد
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تقدیر از طالب خوزستانی برای تشکیل قرارگاه مقابله با کرونا

اهلل  تحبــون  کنتــم  ان  قــل 
فاتبعونــی یحببکــم اهلل و یغفر 

لکم ذنوبکم واهلل غفور رحیم.
 )آل عمران/31(

از  یکــی  اســالمی،  روایــات  بــر  بنــا 
محورهــای رضایــت و غضــب الهــی در 
عصر غیبت، عبارتســت از رضایت و غضب نائبانی که به طور عام 
از جانب ائمه هدی و حضرت ولی عصر )عــج( برای هدایت مردم 
منصــوب گردیده انــد و ایــن همــان جایگاهیســت کــه معمــار کبیر 
انقالب حضرت امام خمینی )ره( از آن به والیت فقیه تعبیر کردند 

و فرمودند که والیت فقیه همان والیت رسول اهلل است. 
با ایــن مقدمه می تــوان به ضــرس قاطع گفــت که امــروزه رضایت 
ولــی فقیــه کــه امــروز متعیــن در شــخصیت الهــی حضرت آیــة اهلل 
العظمی امــام خامنه ای)مدظلــه العالی( ســت، قطعــًا دربردارنده 
کرم )ص( و رضایت ایشان مالزم رضایت پروردگار  رضایت رسول ا

و بخشش خطاها و سبب جلب رحمت الهی می باشد.
مقام معظم رهبری در سخنرانی روز نیمه شعبان از موارد برجسته 
همبســتگی و همدلی اجتماعــی در مقابله با کرونا ســخن به میان 
آوردند کــه از آن جملــه تقدیر از طالب خوزســتانی، جهت تشــکیل 
قــرارگاه مقابلــه بــا کرونــا و ضدعفونی کــردن معابــر و منــازل مردم 
بود که این امر موجبات شــعف و شــادمانی و توان مضاعف طالب 
گر نبود هدایتگری و اشارات عالمانه  خوزستانی گردید. بی شــک ا
و الهی حضرتشــان بــه طالب و فضــالی حوزه هــای علمیــه، قطعًا 

این قبیل فعالیت ها به منصه ظهور نمی رسید.
انقالبــی  از جمــع طــالب  کمتریــن طلبــه  عنــوان  بــه  اینجانــب 
خوزســتان که توانســتند رضایت مقتــدای خویش را جلــب کنند و 
به عنــوان خدمتگــزار برخــی از آن عزیــزان در جمعیت هــالل احمر 
خوزستان، بر این توفیق و نعمت الهی ســجده شکر به جا می آورم 
و ضمن سپاسگزاری و تشکر فراوان از تفقد لذت بخش و رحیمانه 
مقــام معظــم رهبــری، آمادگــی طــالب خوزســتانی و کانون هــای 
طــالب را بــرای ادامــه مقابله بــا ایــن چالــش بین المللــی و هرگونه 
تهدیــدی نســبت بــه اســالم و مســلمین و بشــریت را تحــت فرمان 

ایشان اعالم می دارم. و آخر دعوانا ان الحمدهلل رب العالمین.     

مصداق جهاد

کانون های طالب  آمادگی 
برای تدوام خدمت

بازدید مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در 
جمعیت هالل احمر استان خوزستان

از کارگاه دوخت ماسک 

مســئول دفترنمایندگــی ولی فقیــه در جمعیــت هالل احمر 
اســتان خوزســتان با حضور در حرم مطهر حضرت علی ابن 

مهزیار اهوازی  از کارگاه دوخت ماسک و گان بازدید کرد.
حجــت االســالم انصــاری در ایــن بازدیــد ضمــن تقدیــر از عوامــل 
جمعیت هــالل احمر اهواز و همــه نیروهایی که در ایــن زمینه تمام 
تالش خــود را بــرای مقابله با ویــروس کرونــا انجــام می دهند، این 

کوشش ها را مصداق جهاد در راه خدا دانست.
مســئول دفترنمایندگــی ولی فقیــه در جمعیــت هالل احمر اســتان 
خوزســتان در ادامه افــزود: از تمام مردم خواهشــمندیم تــا در خانه 
بمانند و بهداشــت فــردی را رعایت کنند تــا هرچه ســریعتر زنجیره 
بیولوژیکی انتقال این ویروس قطع شده و جامعه به حالت طبیعی 

خود بازگردد.     

محمد انصاری؛ مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه
     در جمعیت هالل احمر خوزستان
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فرهنگی استان شکل گرفته اند، افزود: در برنامه ریزی های 
گرفتــه مقــرر شــده اســت یــک تیــم از روحانیــون  صــورت 
مســتقر در بیمارســتان های رشــت احکام شــرعی مربــوط به 

جان باختگان کرونایی را انجام دهند.
بنا به گفته حجت االســالم و المســلمین چهری بعد از فتوای 
رهبر معظم انقــالب مبنی بر لزوم اجرای احکام شــرعی برای 
بیمــاران جان باختــه در بیمارســتان ها، یک تیــم 100 نفره از 
طالب و روحانیون شهر رشت با هدایت نماینده ولی فقیه در 

استان تشکیل شد و این مهم را دنبال می کنند.
مســئول حــوزه نمایندگی ولــی فقیــه در جمعیت هــالل احمر 
اســتان گیالن مبارزه بــا ویروس کرونــا را بر هــر ایرانی فریضه 
ع بیماری کرونا  و تکلیف دانســت و اظهار کرد: به دنبال شیو
در گیــالن جمعی از طــالب و روحانیــون جهادی در پاســخ به 
فراخــوان عمومــی کمــک بــه کادر درمــان و خدمات رســانی 
گرد هم جمع شــدند. وی با بیــان اینکه روحانیــون داوطلب 
آماده خدمت رســانی به مردم و کادر درمانی اســتان هستند، 
عنوان کــرد: تمــام فعالیت های روحانیــون و طــالب زیر نظر 

کارشناسان وزارت بهداشت و درمان دنبال می شود.
مســئول دفتــر نمایندگــی ولــی فقیــه در هــالل احمــر گیــالن 
در  میدانــی  حضــور  و  روحانیــون  اســتقرار  بــه  اشــاره  بــا 
بیمارســتان ها، خاطرنشــان کرد: شــیوع کرونا انجــام برخی 
کفــن و نمــاز میــت را بــا  از مباحــث شــرعی دربــاره غســل و 
نگرانی هایــی روبــرو کــرد، بــه همیــن دلیــل ایــن روحانیــون 
موضوعات مربوط به غســل و کفــن جان باختــگان را انجام 
کــز درمانی قدردان  می دهند. همچنین آنــان با حضور در مرا
خدمــات مدافعــان عرصــه ســالمت یعنــی پرســتاران و کادر 

درمانی هستند.

    حجت االسام و المسلمین امیر چهری مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در جمعیت  هال احمر استان گیان در حال اقامه نماز میت بر پیكر یک درگذشته کرونایی

رویدادی برای »ما« شدن
تیتر خبر این بود: »طــالب یاریگر«. عکس هــم تصویری از تعدادی از طالب را نشــان 
می دهــد کــه بــا حضــور در یکــی از بیمارســتان های کشــور اقــدام بــه ارائــه خدمــات 
کنش هــای بســیاری در شــبکه های  می پردازنــد. خبــر و تصویــری کــه در روزهــای اخیــر بــا وا

اجتماعی همراه شده است.
بــه گــزارش پایــگاه اطالع رســانی حــوزه نماینــده ولــی فقیــه در جمعیــت هــالل احمر برخــی از 
کاربــران در توصیف ایــن اتفــاق نوشــته اند و آن را تابلویــی دوست داشــتنی از مردم ایــران که 
نشــان دهنده وحدت میان آنها است، دانســتند. برخی دیگر هم حضور روحانیت بدون هیچ 
توقعی و تنها بر اساس تکلیف و رسالت ذاتی خود در دفاع از اسالم و انقالب را برگرفته از تعالی و 
آموزه های دینی عنوان می کنند. انتشــار عکس هایی از روحانیون خندان و روحانیونی که در 
فعالیت های اجتماعی همراه شــدند، در ســال های جدیــد در فضای مجازی بــا بازخوردهای 
بسیاری همراه شد. مشــارکت طالب و روحانیون در مقابله با کرونا نیز موضوعی است که این 
روزها در میان کاربران فضای مجازی با برداشت های مختلفی مواجه شده است. گروه های 
مختلف جهادی در میان طالب و روحانیون سعی کرده اند با برنامه ریزی در عرصه پیشگیری 
و توزیع بسته های بهداشــتی فعالیت وحضور داشته باشــند، طالب و روحانیون استان گیالن 

یکی از این گروه های جهادی هستند که آستین خود را برای فعالیت داوطلبانه باال زده اند.
 

     مشارکت یک صد طلبه و روحانی در گیالن
بنا به گفتــه مســئول نمایندگی ولــی فقیه در هــالل احمر گیــالن 100 طلبــه و روحانــی در قالب 
تیم های مختلف آماده خدمت رســانی به مردم و کادر درمانی اســتان هستند. حجت االسالم 
و المسلمین امیر چهری با اشــاره به اینکه این تیم ها با هماهنگی نهادهای مختلف تبلیغی و 

گزارشی از مشارکت طالب و روحانیون در پویش
»ما کرونا را شکست می دهیم«
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نیازمنــد  را  پرســتاران  و  پزشــکی  کادر  و  بیمــاران  وی 
روحیه بخشــی در راســتای مبارزه با ویروس کرونا دانســت و 
اضافه کرد: تعــدادی از روحانیون با حضور در بیمارســتان ها 
به بیمــاران روحیه می دهنــد. این کارشــناس دینی بــا بیان 
اینکــه اقشــار مختلــف مــردم اعــم از روحانــی، فرهنگــی، 
اقتصادی، کارمند، کارگر و ... برای شکســت کرونا تا آخرین 
لحظه در کنار هم خواهند بود، خاطرنشــان کرد: تا ریشه کن 

شدن بیماری کرونا همکاری و تعاون ادامه خواهد داشت.
 

     مشارکت بیش از 200 طلبه داوطلب در استان مرکزی
استان مرکزی نیز یکی از اســتان های پر خطر در زمینه شیوع 
ویــروس کرونــا در جامعــه اســت بــه همیــن منظــور جمعیت 
هالل احمر اســتان در جلســات متعدد بــا مســئوالن اقدامات 
کــرده  مختلــف داوطلبانــه ای را هماهنــگ و برنامه ریــزی 
اســت و مشــارکت طــالب اســتان مرکــزی نیــز یکــی از همیــن 

برنامه ریزی های است.
حجت االســالم و المســلمین ســیدرضا میرهاشــمی مســئول 
دفتر حوزه نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هالل احمر استان 
مرکزی در گفت وگو با خبرنــگار حوزه نمایندگــی ولی فقیه در 
جمعیت هالل احمــر از فعالیت بیش از 200 طلبــه روحانی در 
این عرصه خبــر داد و گفت: در راســتای مقابله و پیشــگیری 
از شــیوع ویروس کرونا در جامعه، گروه های جهادی توسط 
طلبه های داوطلب تشکیل شد و تعداد 230 طلبه و روحانی 

در قالب گروه های جهادی ساماندهی شدند.
افــزود:   میرهاشــمی  ســیدرضا  والمســلمین  حجت االســالم 
طلبه هــای داوطلــب توســط نیروهــای هــالل احمــر آموزش 
دیدند تا بر اســاس اعالم دانشــگاه علوم پزشــکی بــرای ارائه 

خدمات درمانی به بیمارستان ها اعزام شوند.
وی ادامه داد: یکی دیگر از اقدامات توزیع اقالم بهداشــتی با 
همکاری ائمه جماعت مساجد است و ماسک های مورد نیاز 
ک توزیع می شــود که توســط  در نقاط محــروم شهرســتان ارا

خیرین تهیه شده است.
گفتــه حجت االســالم والمســلمین میرهاشــمی ایــن  بنــا بــه 
ماسک ها لزوم اجرای احکام شرعی برای بیماران جان باخته، 
ارائــه آمــوزش و برنامه ریــزی جهــت قدردانــی از فعــاالن حوزه 
سالمت از دیگر فعالیت های طالب و روحانیون استان مرکزی 

در پویش »ما کرونا را شکست می دهیم« می باشد.
 حجت االسالم سیدرضا میرهاشمی، مسئول دفتر نمایندگی 
ولی فقیه در جمعیت هالل احمر استان مرکزی، در خصوص 
اقدامات این مجموعه در پیشگیری و مقابله با کرونا گفت: 
تشکیل ستاد بحران حوزوی پیشگیری و خدمات رسانی به 
بیماران ویروس کرونا با مســئوالن نهادهای حوزوی استان 
و رئیس بیمارســتان آیت اهلل خوانساری جهت سازماندهی و 
ســاماندهی روحانیون و ائمه جماعــات و کانون های طالب 

در جمعیت هالل از جمله برنامه های اجرایی است.
وی آموزش و آماده سازی 50 نفر از روحانیون و طالب )جهت 
حضور در بیمارســتان( به صورت آماده بــاش در صورت نیاز، 
ایجاد پویش مردمی، مســاجد و ائمه جماعــات جهت تقدیر 
و ســپاس از پزشــکان و کادر درمانــی بیمارســتان های درگیــر 

و.... را از دیگر برنامه های اجرایی برشمرد.
رؤســای  بــا  جلســه  برگــزاری  بــه  اشــاره  بــا  میرهاشــمی 
بیمارستان های درگیر، تصریح کرد: حضور فعال  با تعدادی 
تبلیغــات  و  اوقــاف  همچــون  اســتان  روحانــی  مدیــران  از 
اســالمی، تشــویق و ترغیــب روحانیــون جهــت حضــور در 
بیمارستان ها، تهیه مواد ضدعفونی کننده در جمعیت هالل 
احمر، توزیع مواد ضد عفونی در مســاجد از دیگر برنامه هایی 

است که می توان به آن اشاره کرد.
وی اظهار کرد: جلســه بــا روحانیــون ائمه جماعات مســاجد 
حاشیه شهرها، توزیع مواد ضدعفونی در نیمه های شب بین 
کبان های شــهرداری، زباله گردها و نیروهای فضای سبز،  پا
ضدعفونــی معابــر، خیابان هــا عابربانک هــا، وســایل نقلیه 
کســی ها توســط روحانیــان، احــداث و سرکشــی  عمومــی و تا
از کارگاه هــای تولیــد ماســک و لبــاس مخصوص بهداشــتی 

پزشکان در مساجد از دیگر اقدامات صورت گرفته است.
میرهاشــمی در ادامه اقدامات صورت گرفته به برنامه ریزی 
برنامــه و بودجــه ، جهــت حضــورو سرکشــی و  کمیتــه  در 
همــدردی و اهــدای کارت هدیــه بــه خانواده هــای مبتال به 
ویــروس کرونا به ویــژه خانواده های کم درآمد یا کســانی که 
افــرادی را از دســت دادنــد، حضور اعضــای کانــون طالب در 
ایستگاه ایستگاه های پایش سالمت و غربالگری اشاره کرد.

وی ایجاد قرارگاه حمایت از بیماران کرونایی با فعال ســازی 
و  تبلیغــات  مجــازی،  فضــای  پشــتیبانی،  کارگروه هــای 
اطالع رسانی، پاسخ به شبهات و گروه بندی روحانیون و...، 
جلسه هماهنگی با مســئوالن نهادهای نمایندگی ولی فقیه 
در استان نظیر سپاه، نیروی انتظامی، دانشگاه ها و مدیران 
کل دادگستری، تبلیغات اسالمی، اوقاف رئیس دفتر شورای 
سیاســتگذاری ائمــه جمعــه و حضــور فعــال روحانیــون در 

آرامستان ها را دیگر اقدامات صورت گرفته برشمرد.

     چطور یک طلبه داوطلب شویم
کانون هــای طالب هــالل احمر بــرای جــذب، آماده ســازی و 
به کارگیری طلبه هــای مدارس و حوزه های علمیه تشــکیل 
شــده اند. اعضــای کانون های طــالب ماننــد اعضــای دیگر 
کاروان هــای  ماننــد  مختلــف  ح هــای  طر در  ســازمان ها 

نیکوکاری، اردوهای آموزشی و امدادی شرکت می کنند.
اعتماد و اقبال عمومی مردم نسبت به طالب باعث می شود 
این اعضا بتوانند در دورترین نقاط کشــور و روستاها اندیشه 
نوع دوستی و خدمات بشردوســتانه را ترویج دهند. اعضای 
کانون های طالب بعد از 29 سالگی می توانند براساس نیاز با 
سازمان امداد و نجات همکاری کنند و مهارت و آمادگی الزم 

برای حضور در حوادث را به دست آورند.
در حوادثــی مثــل ســیل و زلزلــه حضــور روحانیــون در منطقه 
باعــث قوت قلــب بازمانــدگان و اطمینــان خاطر آنها نســبت 
کســپاری صحیــح عزیزان شــان می شــود. امدادگــران  بــه خا
طلبــه عــالوه بــر انجــام احــکام شــرعی مــورد نیــاز در زمــان 
بحران می توانند در ارائــه خدمات امداد و نجات با ســازمان 
همکاری کننــد. درحال حاضــر بیش از 200 کانــون طالب در 

مدارس و حوزه های علمیه کشور تأسیس شده است.     

 اعتماد و اقبال 
عمومی مردم 

نسبت به طالب 
باعث می شود 

این اعضا بتوانند 
ین نقاط  در دورتر

وستاها  کشور و ر
اندیشه نوع 

دوستی و خدمات 
بشردوستانه را 

ویج دهند.  تر
اعضای 

کانون های طالب 
بعد از ۲۹ سالگی 
می توانند براساس 

نیاز با سازمان 
امداد و نجات 

کنند و  همکاری 
مهارت و آمادگی 

الزم برای حضور 
در حوادث را به 

دست آورند
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بیــان کــرد: در طــول تاریــخ، جهــان نظیــر چنیــن بحرانــی را 
تجربــه نکــرده اســت، بحرانی کــه تمــام اجتماعــات دینی، 

ورزشی و فرهنگی را ملغی کند.
نماینده مقام معظم رهبــری در هالل احمر در ادامه با اشــاره 
به تالش های جهادی مردم ایران اســالمی افزود: همراهی و 
همدلــی در مقابله با این ویروس منحوس در کشــور بی نظیر 
بوده اســت و مردم از هر قشــری در این عرصه خدمت رسانی 

مشارکت داشته اند.
حجت االســالم و المســلمین معــزی در ادامــه افــزود: وظیفه 
ذاتــی روحانیــت، تبلیــغ اســت و تبلیــغ همــان پیام رســانی و 
ابالغ  دین به جهانیان اســت. وی با اشاره به برخی غفلت ها 
و تکبرهــا در دنیای مــدرن، گفت: بشــرّیت به وســیله دین و 
گر دین تبلیغ نشود، کسی نجات  اسالم نجات پیدا می کند، ا
پیدا نمی کند و به حیات طیبه و رســتگاری نمی رســد و مبلغ 
موفق کسی است که ابتدا فهم دین کند، بعد مبلغ باشد و در 

کنار آن با مردم و همراه آنان باشد.
نماینــده مقــام معظــم رهبــری در هــالل احمــر در تکمیــل 
ســخنان خــود در این بخــش و با اشــاره بــه نقش طــالب در 
خدمت رســانی در بحــران اخیــر افــزود: بــا تواضــع می تــوان 
مــردم را جذب کــرد، بــا حلــم و صبــر می تــوان دیــن را تبلیغ 
نمود و امروز یکی از افتخارات روحانیت، خدمات اجتماعی 
به مــردم حادثــه دیده اســت. روحانیــت خدمت به مــردم را 
ع کارهــا را انجام  گر بــا لباس دین ایــن نو افتخــار می داند و ا
می دهد نشان دهنده این اســت که دوست دارد همیشه به 

مردم خدمت کند.
وی در ادامــه بــا آرزوی قبولــی طاعــات و عبــادات مومنــان 
و مســلمانان روزه دار در مــاه مبــارک رمضــان، هــالل احمــر 
را ســازمانی خیریــه برشــمرد کــه از مــردم اســت و بــرای مردم 
معــزی  المســلمین  و  االســالم  حجــت  می کنــد.   خدمــت 

لزوم ایجاد ساختاری مناسب 
برای مشارکت بیشتر خیران

در نخســتین روز مــاه مبــارک رمضــان، نشســت ویدئــو کنفرانســی حجــت االســالم و 
المســلمین معزی با مســئوالن دفاتر حوزه نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هالل احمر 
استان ها برگزار شد. به گزارش پایگاه اطالع رسانی حوزه نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هالل 
احمر، حجت االسالم و المسلمین معزی در ارتباط تصویری با مسئوالن دفاتر حوزه نمایندگی 
ولی فقیه در هــالل احمر اســتان ها، دربــاره اهمیــت ماه مبــارک رمضــان و لــزوم بهره گرفتن از 

برکات معنوی این ماه سخنانی بیان کردند.
نماینــده رهبــر معظــم انقــالب در هــالل احمــر، ضمــن قدردانــی از فعالیت هــا و اقدامــات 
دفاتــر نمایندگــی در مقابلــه بــا ویــروس کرونــا، توصیه هــا و رهنمودهــای الزم را در خصــوص 

فعالیت های تبلیغی و امدادی در فرصت معنوی پیش رو ارائه کردند.
حجــت االســالم والمســلمین معــزی، ضمــن تبریــک فــرا رســیدن حلــول مــاه مبــارک رمضان 
افزود: رمضان امســال برای جمعیــت هالل احمر با خدمت رســانی و فعالیــت در عرصه مقابله 
بــا ویروس کرونــا همراه شــده اســت، اولویت امــروز جمعیت هــالل احمر و کشــور، مهار شــیوع 

ویروس کرونا و خدمت به آسیب دیدگان و همیاری با کادرپزشکی است.
نماینــده رهبر معظــم انقالب در هــالل احمر، خدمت رســانی بــه مردم را در این شــرایط بســیار 
مهم، دارای ارزش معنوی دانســت و خواستار بســیج تمامی امکانات و توانمندی های هالل 

احمر در جهت مقابله با این بحران شد.
حجت االسالم و المسلمین معزی حضور مؤثر مســئوالن دفاتر در جلسات ستادی، بهره گیری 
از ظرفیت طالب، مشارکت در تولید، شناســایی خیران، نیازمندان و توزیع اقالم بهداشتی را از 
جمله اقدامات دفاتــر نمایندگی ولی فقیه در اســتان های مختلف برشــمرد و در این خصوص 

در ویدئو کنفرانس با مسئوالن دفاتر نمایندگی ولی فقیه در 
هالل احمر استان ها بیان شد
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همچنیــن بــا ذکــر آیــات و روایاتی بــه ارائــه نــکات تبلیغی در 
خصوص فضیلت عبادت در ماه مبارک رمضان پرداخت.

نماینده رهبر معظم انقالب در هــالل احمر با یادآوری ثمرات 
و برکات ماه رمضان افــزود: روزه دار بودن، تــالوت قرآن، ذکر 
خداونــد و قرائت ادعیه پر فضیلت از حســنات دیگــر این ماه 
است که سبب نورانی شدن دل های مومنان شده و باید آنها 
را قدر دانســت. حجت االســالم والمســلمین معزی در بخش 
دیگــر ســخنان خــود صبــر، ایســتادگی، خــودداری از هــوای 
نفس و عبــادت بــدون ریــا را از عناصــر و درس هــای رمضان 
دانســت و گفت: اینکه در چنین شرایطی نجاتگران مشغول 
در پایگاه هــای جــاده ای به رغــم روزه دار بودن، به پوشــش 
حــوادث طبیعــی و غیرطبیعــی می پردازنــد و مصیبت دیده، 

آسیب دیده یا نیازمندی را کمک می کنند، ستودنی است.
وی همچنیــن در ایــن ارتبــاط بــا تقدیــر از تالش هــای دفاتر 
حــوزه نمایندگی ولــی فقیــه در جمعیت هــالل احمــر تصریح 
کــرد: در دو ماه اخیر که شــیوع ویــروس کرونا در همه کشــور، 
شــرایط ویژه، دشــوار و نا آزمــوده ای را برای همــه نجاتگران 
پدیــد آورده اســت، همــکاران و داوطلبــان و هــالل احمــر نیز 
در کنار دســتگاه های مختلــف اجرایی و نیروهــای انتظامی 
و نظامــی، در میــدان مبــارزه ملــی حاضــر بوده انــد و در همــه 

استان ها مجاهدانه به مردم خدمت کردند.
حجــت االســالم والمســلمین معــزی همچنیــن بــا اشــاره بــه 
بیانــات رهبــر معظــم انقــالب پیرامــون کمــک مؤمنانــه بــه 
بعضــی از مــردم که بــه لحــاظ معــاش دچــار تنگنــا و مضیقه 
قــرار گرفته اند نیز گفت: ایــن موضوع مبتنی بــر مبانی ایمان 
اســالمی و یکــی از اصــول زندگــی مومنــان به شــمار مــی رود. 
گر  شــیوع بیماری کرونا در کشــور و جهــان ضربه ای بــود که ا
چه اقتصاد و معیشــت را به ســختی انداخت، اما به واســطه 
آن موقعیــت بســیار خوبــی ایجــاد شــد تــا افــراد بــه مباحــث 

حجت االسالم 
و المسلمین 

معزی حضور مؤثر 
مسئوالن دفاتر در 

جلسات ستادی، 
بهره گیری از 

ظرفیت طالب، 
مشارکت در 

تولید، شناسایی 
خیران، نیازمندان 

یع اقالم  و توز
بهداشتی را از 

جمله اقدامات 
دفاتر نمایندگی 

ولی فقیه در 
استان های 

مختلف برشمرد و 
در این خصوص 

کرد: در طول  بیان 
یخ، جهان نظیر  تار

چنین بحرانی 
را تجربه نکرده 

که  است، بحرانی 
تمام اجتماعات 
زشی و  دینی، ور

فرهنگی را ملغی 
کند.

برگزاری جلسه فرهنگی 
هالل احمر هرمزگان

جلســه شــورای فرهنگی، اقامه نماز و امر 
به معروف و نهــی از منکــر جمعیت هالل 
احمر هرمــزگان با حضور مســئول دفتــر نمایندگی 
ولــی فقیــه، مدیرعامــل هــالل احمــر، معاونیــن و 
اســتان  جمعیــت  فرهنگــی  شــورای  اعضــای 

هرمزگان برگزار شد.
 حجت االســالم شــهابی، مســئول دفتــر نمایندگی 
ولــی فقیــه در اســتان در جلســه شــورای فرهنگــی، 
در ســخنان کوتاهی به تشــریح و بیــان فضائل ماه 
کید بر گســترش  مبارک رمضــان پرداخت. وی با تا
فرهنــگ دینــی، تقویــت بنیــه فرهنگــی و رعایــت 
موازین شرعی را از وظایف دفتر نمایندگی ولی فقیه 
در جمعیــت هــالل احمــر دانســت. حجت االســالم 
والمسلمین شهابی ادامه داد: جمعیت هالل احمر 
نهادی است که با جان و ســالمت انسان ها سروکار 
دارد و در روزهــای بحــران کرونــا ثابــت کــرد کــه در 
امر ســالمت مردم عزیز دخیــل بوده و تمــام تالش و 
خدمت خــود را ارائــه می نمایــد. وی برگــزاری نماز 
جماعــت، زیــارت عاشــورا، مراســمات مذهبــی و 
ملی، برگزاری جلســات آموزشــی قرآن کریم، دیدار 
با خانواده شــهدا، برگزاری مســابقات کتابخوانی، 
اجــرای نشســت ها و همایش هــا را از برنامه هــای 

پیش روی شورای فرهنگی دانست.     

فرهنگی و اجتماعی بیشتر توجه کنند.
حجــت االســالم والمســلمین معــزی در ادامــه صحبت های 
خــود بــا مســئوالن دفاتــر نمایندگــی ولــی فقیــه در جمعیــت 
کیــد بر لــزوم هماهنگــی تمام  هــالل احمر ضمــن توصیــه و تا
دســتگاه ها و نهادهای امدادرســان افزود: تعامل سازنده ای 
با نهادهای دینی، علما، ائمه جمعــه و جماعات و معتمدان 
کنیــد و مشــارکت آنهــا را در تحقــق اهــداف  محلــی برقــرار 
بشردوســتانه و خیرخواهانه جمعیت هالل احمــر در این ماه 

مبارک جلب نمائید.
کیــد بر لــزوم ایجاد ســاختاری مناســب بــرای جذب  وی با تا
و مشــارکت بیشــتر خیــران در جمعیــت هــالل احمــر گفــت: 
امیدواریــم در این مــاه مبــارک، مســئوالن دفاتر بــا همکاری 
بــا دیگــر بخش هــای جمعیــت هــالل احمــر در این امــر مهم 

اهتمام ورزند.
در این نشســت برخی از مســئوالن دفاتر نمایندگی ولی فقیه 
گزارشــی از وضعیــت اســتان،  در جمعیــت هــالل احمــر نیــز 
عملکرد جمعیت در خصوص مقابله با کرونــا و فعالیت های 

فرهنگی و تبلیغی ارائه کردند.     
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ازجمله کمک به شبکه برق رسانی، ایجاد درمانگاه، ساخت 
مســاجد، ســاخت آب انبــار و مــدارس و بســیاری از خدمــات 
عام المنفعه فعالیت بسیاری داشته و به سبب این فعالیت ها 
از احترام ویژه ای در بین مردم غرب هرمزگان برخوردار است. 
عبدالرحمن ادامــه می دهد: »چــاه بنارد از لحاظ گردشــگری 
هم یک ده شــهر اســت. ما اینجــا از بندرعباس مســافر روزانه 
داریم. قلعه گبری ها و نخلستان مخدان ازجمله مکان های 
مهــم روستاســت. چاه بنــارد 15 هــزار اصلــه نخل دیم بســیار 
مرغوب دارد که متأسفانه در آستانه نابودی قرار گرفته است. 
نخلستان رهو پشــتو و برکه ســید احمد از قنات فاریاب تغذیه 
می شــود که چون آبش شــور اســت تنها بــرای نخل مناســب 

است و 2 هزار اصله نخل آبی را آبیاری می کند.«

     گذرگاه مرگ رنگ و بوی نجات می گیرد
قصه مهمان خانه ســیدمحمد یک برداشــت دیگر هــم دارد 
و آن گــذرگاه مرگ اســت. چاه بنــارد در 30 کیلومتری شــمال 
شرقی شهر بســتک و 120 کیلومتری شهرســتان الر و در چهار 
راه ارتباطی جنوب کشــور قرار دارد. فاصلــه ده تا بندرعباس 
180 کیلومتر اســت و بــه همین دلیــل از ایام قدیم این مســیر 
گــذرگاه بســیاری از مســافران بــود، مســافرانی کــه مهمــان، 
مهمان خانه امامزاده سیدمحمد )ع( هستند؛ اما تردد باالی 
مســافران از ایــن گــذرگاه در ســال های اخیــر باعــث افزایش 
خســارت جــاده ای در این شــهر شــده و آن را به گــذرگاه مرگ 
بــدل کــرده بــود. شــیخ عبدالرحمــن می گویــد: »ســخت بود 
ببینیم زائر یا رهگذری که مهمان ماســت، دچار ســانحه ای 
تلخ شــود. میزان مســافران ِده باال رفته بود، باید جاده های 

منتهی به روستا ترمیم می شد.«
متولی امامزاده ادامه می دهد: »با کمک خّیران سعی کردیم 
این مسأله را حل کنیم. ما میزبان بودیم، باید آداب میزبانی 
ع، مجموعه  را به جــا می آوردیم. در تکاپوی حل ایــن موضو
جمعیت هالل احمر هم با ما همراه شد. در نهایت قرار بر این 

شد که پایگاه امداد و نجات نیز در ِده تأسیس شود.«
بنا بــه گفته توانــا، پایــگاه امداد و نجــات روســتای چاه بنارد 

کرام هفتصد ساله ا
قصه روســتای چاه بنــارد گره خورده بــه قصه یک مهمان ســرا و قصه مهمان ســرا هم 
گره خورده به قصه امامزاده سید محمد منصـــور )ع(. مثلشان، مثل شیخ ابوالحسن 
خرقانی اســت که گفت هر که در این ســرای درآمد نانش دهیــد و از ایمانش نپرســید. در مورد 
مهمان ســرای روســتای چاه بنــارد حــرف می زنیــم؛ روســتایی از توابــع شهرســتان بســتک. 
قدیمی های ده می گویند از 700  ســال پیش یعنی از زمان حیات ســید محمد این مهمان ســرا 

دایر بوده است و در این مهمان خانه هر روز سه وعده غذا به هر رهگذر داده می شده است.

     یک ده مرید و یک امامزاده مراد
»حکایــت، حکایت مریــد و مراد اســت. یــک ده مریــد و یــک امامــزاده مــراد؛ کافی اســت وارد 
روســتای چاه بنــارد بشــوی، تمــام آدم ها گذرشــان بــه همین امامــزاده ختــم می شــود.« این 
توصیــف کوتــاه ســید عبدالرحمن توانــا متولــی امامزاده ســید محمــد منصــور )ع( از روســتای 
چاه بنارد اســت. مردمان جنوب آقای توانا را خوب می شناســند، روحانی هفتاد ساله ای که از 
واقفان به نام کشور است. در کارنامه این خّیر هرمزگانی از تأسیس مدرسه، درمانگاه، مسجد 
تا پایگاه امداد و نجات را می توان دید؛ موقوفاتی که تنها محدود به اســتان هرمزگان نیست. 

خاندان توانا نسل به نسل، پدر به پدر، میراث دار مهمان سرای هفتصد ساله بوده اند.
شــیخ عبدالرحمن در توصیف مهمان ســرای هفتصد ســاله چاه بنــارد می گویــد: »در چاه بنارد 
به هــر گوشــه کــه نــگاه کنــی، نشــانی از امامــزاده را می بینــی؛ مهمان ســرا هــم یکــی از همان 
نشانه هاست. در کنار آرامگاه سید محمد منصور مهمان خانه ای بزرگ قرار دارد که از قدیم در 
این مهمان خانه سه وعده غذا به زائران و رهگذران داده می شد که این رسم پذیرایی تا امروز 
همچنان ادامــه دارد. در حــال حاضر این مهمان ســرا هر روز پذیــرای 150 رهگذر و زائر اســت. 

این مهمان خانه 20 اتاق دارد که به صورت شبانه روزی به روی رهگذران باز است.«
متولی امامزاده ســید محمد منصـــور )ع( می گوید: »ما میراث دار پدرمان هســتیم. 640  ســال 
است که مهمان سرا محل تردد مردمان جنوب است. اطعام و مهمان داری رسم امروز و دیروز 
مردمان چاه بنارد نیســت. در وصیت نامه امامزاده ســید محمد )ع( هم آمده کــه دِر خانه اش 

همواره بر روی مردم باز باشد.«
عبدالرحمــن در کمک به محرومــان و درمانــدگان و اطعام مهمانــان و عمران و آبــادی منطقه 

مهمان خانه قدیمی و وقفی روستای چاه بنارد و هالل احمر

حسام خراسانی
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در دهه فجر امســال به بهره برداری رســید. زمین این پایگاه 
که ارزش آن یک میلیــارد و 200 میلیون تومان اســت، متعلق 
به آقای محمدزاده از خّیران اســتان هرمزگان اســت و هزینه 

ساخت آن را آقای توانا تأمین کرده است.
متولــی امامــزاده می گویــد: »جمعیــت هالل احمــر بخشــی از 
روســتای ماســت؛ بخشــی از خــود مــا.« عبدالرحمــن دربــاره 
گذشته روســتای چاه بنارد نیز می گوید: »مهم ترین اتفاق در 
روســتای ما تشــکیل شــوراها در آغاز انقالب بود. این شوراها 
که در قالب انجمن، شورای ِده و محله، شورای حل اختالف 
و ... در چهــار دهــه انقــالب فعالیت داشــته اند باعــث پیوند 

میان مردم و ساختارهای دولتی شهر هستند.«

     پیوند ناگسستنی وقف و چاه بنارد
عــارف پایمــرد، دهیــار روســتای چاه بنارد اســت. او روســتای 
چاه بنــارد را این گونــه توصیف می کنــد: »چاه بنارد روســتایی 
سرســبز در جنوب کشــور اســت. مردمان جنوب به بخشــش 
کــرام شــهره اند. وقــف و چاه بنــارد دو موضوع جدانشــدنی  و ا
هســتند؛ از اداره مخابــرات تــا مدرســه و مســجد.« دهیــار 
روســتای چاه بنــارد ادامــه می دهــد: »از لحــاظ جغرافیایــی 
چاه بنــارد یکــی از روســتاهای منطقه بســتک اســت، در واقع 
روســتایی از توابع بخش مرکزی شهرستان بستک. روستای 
چاه بنــارد در 10 کیلومتــری جنوب ِدُهنگ واقع شــده اســت. 
رودخانه شور در وسط ِده قرار دارد. چاه بنارد از شمال به جاده 
گوده بستک، از جنوب  به روستای زنگارد، از مغرب به بست 

قالت و از سمت مشرق به روستای  ایلود  منتهی می شود.«
پایمــرد در مــورد امامــزاده نیــز می گویــد: »در ایــن روســتای 
امامــزاده  بــه  متعلــق  کــه  دارد  وجــود  مقبــره ای  بســتک 
ســیدمحمد منصـــور )ع( از بزرگان و ســاداتی اســت که حدود 
700 ســال پیش در منطقه گوده می زیســته است و همچون 
کــرم )ص( از پرهیــزکاران  ســایر نــوادگان و فرزنــدان رســول ا
و نیکــوکاران عصــر خود بوده اســت. نســب ایــن ســید بنا به 
نقل اســتادان پژوهشــگر به امام موســی کاظم )ع( می رسد و 
تولیت این بنا را خاندان توانا )متولی( بــر عهده دارند.« او در 

مورد خانواده توانا نیز می گوید: »خاندان توانــا از نوادگان آن 
ســید جلیل القدر محسوب می شوند. این ســادات از قدیم دِر 
مجلس شان به روی مردم باز بوده است و در همه حال حتی 

در زمان قحطی و خشکسالی پناه و مأوای مردم بودند.«
دهیــار ایــن روســتا ادامــه می دهــد: »جمعیــت این روســتا در 
حال حاضر نزدیک به یک هزار و 400 نفر اســت و بیشــتر آنان 
اهل سنت و از شــاخه شــافعی هســتند و به زبان اچمی تکلم 
می کننــد. لوله کشــی آب، بــرق، دبســتان پســرانه، دبســتان 
دختران و مدرســه راهنمایی همه با مشــارکت خّیران در این 

روستا شکل گرفته است.«  
کز خدماتی  دهیار روستا ادامه می دهد: »برخی از ادارات و مرا
روستای چاه بنارد وقف است. چند ســالی است که جمعیت 
هالل احمر با خّیران روســتا همکاری می کند. پایــگاه امداد و 

نجات چاه بنارد هم نتیجه همین همکاری است.«
پایمــرد در مــورد  آرامــگاه ســیدمحمد منصــور نیــز می گویــد: 
»آرامــگاه معمــاری متفــاوت و ســاده ای دارد. مســجد زیبای 
این آرامــگاه با معماری جدید و آجر سه ســانتی ســاخته شــده 
اســت. در ایــن آرامــگاه مهمان خانــه ای بــزرگ قــرار دارد کــه 
جایگاه های خاصی برای خانواده ها و زنان و مهمانان دارد.«

     اکرام بی پایان
»متولیــان آرامــگاه از احتــرام ویــژه ای برخوردارنــد. ســفره 
روزی  کمتــر  و  اســت  گســترده  همیشــه  مهمان سرایشــان 
اســت که از 50 نفر کمتر مهمان داشــته باشــند.« ایــن را یکی 
از مســافران مهمان خانــه ســیدمحمد می گویــد. عبــداهلل از 
اهالــی بندرعبــاس اســت. او ادامــه می دهــد: »خوش رویــی 
این افراد با مهمانــان و زائران واقعًا همه مــا را تحت تأثیر قرار 
داد. هیچ فرقی برایشــان ندارد شــیعه باشــی یا اهل سنت.« 
این مسافر ادامه می دهد: »قســمت جذاب این مهمان خانه 
این اســت که هیچ پولی از مهمانان و زائران گرفته نمی شود 
گــر رهگذر خودش خواســت هنــگام زیارت کمکــی می کند  و ا
گــر هــم نخواســت آنهــا چیــزی مطالبــه نمی کننــد.« چــاه  و ا
بنــارد روســتایی اســت که رایــگان بــه مهمانــان خــود مکان 
اســتراحت و غــذا می دهــد. شــیخ عبدالرحمــن حــرف آخــر را 
می زند: »مــا مردمــان چاه بنــارد به گذشــته مان و بــه ِده مان 
افتخار می کنیــم، به مرام و مســلکی که پدران مــان آن را باور 
داشــته اند؛ به بخشــش به مهمان. من اهل ِدهی هستم که 
به کــرم و مهمان نــوازی شــهره اســت؛ اهــل چاه بنــارد، اهل 

مهمان خانه سیدمحمد.«     

چاه بنارد 
وستایی است  ر

که رایگان به 
مهمانان خود 

مکان استراحت 
و غذا می دهد. 

شیخ عبدالرحمن 
حرف آخر را 

می زند: »ما 
مردمان چاه بنارد 
گذشته مان و  به 
به ِده مان افتخار 

می کنیم، به مرام 
که  و مسلکی 
پدران مان آن را 
باور داشته اند؛ 
به بخشش به 

مهمان. من اهل 
که به  ِدهی هستم 

کرم و مهمان نوازی 
شهره است؛ اهل 

چاه بنارد، اهل 
مهمان خانه 

سیدمحمد
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بسم اهلل الرحمن الرحیم
کنون در روزهای پایانی ســال هزار و ســیصد و نود و هشــت و  ا
در آستانه ســال نو و با توجه به مســائل جاری و مبتال به کشور 
و جمعیــت هــالل احمــر نکاتــی را بــه اطــالع همــکاران گرامی 
می رســانم. امید اســت در این ماه شــریف هم در بهره گرفتن 
معنوی از برکات آن و هم در خدمــت به مردم که معنی دقیق 

بندگی است توفیق داشته باشیم.

     یک
خ داد. در  کشــور حــوادث مختلفــی ر گذشــت در  کــه   ســالی 
ابتــدای ســال، ســیالب در بســیاری از اســتان ها جاری شــد و 
خســارات گســترده مالی به تعــداد قابــل توجهی از مــردم این 
اســتان ها وارد آمــد. در امــداد و کمک به آســیب دیــدگان این 
حوادث، هالل احمر در صف مقدم بود و مســئولیت سنگینی 
را به عهده داشــت. تالش شــبانه روزی صورت گرفته ســبب 

شد رنج این رخداد برای حادثه دیدگان قابل تحمل تر گردد.
هــالل احمــر در ایــن حــوادث دســت امانتــدار جامعــه بــرای 
اهدای کمــک بود. مــردم خیرخــواه با پرداخــت کمک های 
نقدی و غیــر نقدی به هــالل احمر عــالوه بر نمایان ســاختن 
وجــه ایثــار و خیرخواهــی جامعــه مســلمان و فهیــم ایرانــی، 

اعتماد خود را به این نهاد مردمی نشان دادند.
در ادامه نیز زلزله های آذربایجان و ســیل سیســتان و کرمان 
و بوشــهر، صحنه همین همدلی ها و تالش ها بود. بر ماســت 
که قــدردان این محبت هــا و امانتدار اعتمــاد عمومی به این 
جمعیــت باشــیم. صیانت از ایــن ســرمایه ملی کــه گاهی نیز 
مورد خدشــه قرار می گیــرد از وظایــف اصلی حــوزه نمایندگی 

ولی فقیه در جمعیت هالل احمر است.
اینجانب از زحمات همــه اعضای خانواده بــزرگ و صمیمی 
هالل احمر در این حوادث قدردانی می نمایم و ان شااهلل این 
خدمات مورد رضــای حق تعالــی و عنایت حضــرت بقیه اهلل 

االعظم قرار می گیرد.

     دو 
ع ویروس کرونا در همه کشور،  در روزهای پایانی سال، شــیو
شرایط ویژه، دشوار و ناآزموده ای را برای همگان پدید آورد. 
گیری، ناشــناخته بودن راه های مقابلــه، کمبود  ســرعت فرا
امکانات و اهمــال در رعایت توصیه هــای الزم برای مواجهه 
با این بیماری باعث شــد تعــدادی از هموطنان بــا ابتالی به 
کنون کشــور با  ایــن ویروس جــان خــود را از دســت بدهنــد. ا
گیری این بیماری روبه روســت. نیروهــای بخش درمان  فرا

کشور اقدامات ارزنده ای صورت دادند.
در کنار تالش نهادهای مختلف اجرایی و نیروهای انتظامی 
و نظامــی، همکاران، داوطلبــان و نجاتگران هــالل احمر نیز 
در میدان مبارزه ملی حاضر بودند و در همه اســتان ها تالشی 
مجدانــه در همیــاری مــردم در ایــن شــرایط خطیــر صــورت 

دادند. سعی شان مشکور.
دفاتــر نمایندگی ولــی فقیه در اســتان ها نیــز با بهــره مندی از 
ظرفیــت کانون هــای طــالب و ائمه جماعــات در همیــاری و 
همکاری با بخش های مختلف جمعیت ســعی بلیغ و تالش 

همدلی و همکاری برای 
اصالح امور و جبران مافات

نماینده ولی فقیه در جمعیت هالل احمر در روزهای پایانی ســال گذشته و با توجه به 
مسائل جاری و مبتال به کشــور و جمعیت هالل احمر بیانیه ای منتشر کرد. به گزارش 
پایگاه اطالع رســانی حــوزه نمایندگی ولی فقیــه، نماینده ولــی فقیه در جمعیت هــالل احمر با 
صدور پیامی ضمن اســتقبال از انتصاب سرپرســت جدید این جمعیت اظهار امیدواری کرد با 

بهره گیری از ظرفیت های هالل احمر و اصالح امور، جبران مافات گردد.
ایشــان با تقدیر از تالش هــای اعضا و همــکاران جمعیت هالل احمــر تصریح کــرد: در روزهای 
پایانی ســال که شــیوع ویــروس کرونــا در همــه کشــور، شــرایط ویــژه، دشــوار و ناآزمــوده ای را 
برای همــگان پدیــد آورده اســت، همــکاران، داوطلبــان و نجاتگــران هــالل احمر نیــز در کنار 
دســتگاه های مختلــف اجرایــی و نیروهــای انتظامی و نظامــی، در میــدان مبــارزه ملی حاضر 

ح است: بوده اند و در همه استان ها مجاهدانه به مردم خدمت کردند. متن پیام به این شر

تعیین راهبرد هالل احمر در شرایط خطیر کشور
 توسط نماینده مقام معظم رهبری در این جمعیت
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وافر داشــته اند و ان شــااهلل این تالش تا رفع مشکل و عافیت 
مردم عزیــز، روزافزون خواهد بــود. صحنه هــای افتخارآمیز 
حضــور طــالب در ارائه خدمــات به بیمــاران و کمک بــه کادر 
درمــان و مراقبــت، برگــی از صفحــات زرین یک دلــی جامعه 
ایرانــی و باطــل کننــده القائــات نادرســت در چندپــاره کردن 

انسجام ملی است.

     سه
انتصاب سرپرســت جدید جمعیــت هالل احمــر در این روزها 
امکان مهمی برای ارتقای جایگاه و تســریع در ارائه خدمات 
به مردم اســت. ضمــن تبریک بــه جنــاب آقای دکتــر همتی 
و آرزوی توفیــق در ایــن مســئولیت و خدمتگــزاری بــه مــردم 
صبــور کشــور چنان کــه در جلســات حضــوری متذکر شــده ام 
گیــری از ظرفیــت عظیــم مردمــی در ایــن جمعیــت و  بهــره 
نیروهای مخلص، خــدوم و بی ادعا می توانــد جبران مافات 
کنــد و این جمعیــت را در جایــگاه واقعی و شایســته خــود قرار 
دهد. اعتماد مردمی بــه این نهاد هنوز مهمتریــن دارایی آن 
است که می تواند با عملکرد مطلوب و صادقانه آن را افزایش 
داد. حــوزه نمایندگی ولی فقیــه در کنار مدیــران خدمتگزار و 
کارکنــان، داوطلبــان، امدادگــران و اعضــاء، همــدل و همراه 
دیگــر بخش هــای جمعیــت همــه تــوان و ظرفیــت خــود را 

مصروف خدمت رسانی به مردم خواهد نمود.

     چهار 
از خداونــد متعــال عاجزانــه مســئلت می نماییــم بــا عنایــت 
رحیمانه خــود در این ماه عظیــم و در روزهــای ویژه طاعت و 
بندگی، همــه مردم را از شــر این بیمــاری در امان نــگاه دارد و 
کر این  نعمت عافیــت و امان را بر ما ارزانی دارد، باشــد که شــا
نعمت ها باشیم. از فرصت عبادت و نیایش در این ماه غافل 
نشویم. معانی عمیق و لطایف حیرت انگیز مستتر در ادعیه 
مأثوره این ماه فرصتی برای تدبر در احوال خویشــتن و عالم 
اســت. همزمانی فصل بهار و تحویل احوال روزگار با این ماه 

شریف فرصت مغتمی است که باید قدر دانسته شود.

     پنج
فرارســیدن ســال نو فرصتی برای تأمل در گذشــته و تصمیم 
اصالح عیب ها و نقص ها و جبران کوتاهی هاست. جمعیت 
هالل احمر نیز باید با مراقبه دائم، رفتار خود در ایام مختلف 

را ارزیابی کند و در اصالح امور بکوشد.
امید اســت همکاران اینجانب در حوزه نمایندگــی ولی فقیه 
در جمعیــت هالل احمــر با نظــارت شایســته بــر امــور بتوانند 
با همدلــی و همراهی مدیــران عامــل در اســتان ها زمینه رفع 

معایب و اصالح امور را فراهم آورند.

الّلُهّمَ َفاْهِدِنی ُهَدی اْلُمْهَتِدیَن َواْرُزْقِنی اْجِتهاَد اْلُمْجَتِهِدیَن
یِن َواَل َتْجَعْلِنی ِمَن اْلَغاِفِلیَن اْلُمْبَعِدین  َواْغِفْر ِلی َیْوَم الّدِ

عبدالحسین معزی
نماینده ولی فقیه در هالل احمر
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کانون های طالب فعالیت 
در مدارس علمیه

کهگیلویه و بویراحمد

پنجمین دوره طرح سفیران
ضیافت آسمانی

کانون هــای طــالب در همه مــدارس علمیه اســتان کهگیلویــه و بویراحمد 
فعــال می شــود. بــه گــزارش روابــط عمومــی جمعیــت هــالل احمر اســتان 
کهگیلویه و بویراحمد، مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هالل احمر این 
اســتان با رییــس مرکز خدمــات طــالب حوزه هــای علمیه اســتان حجت االســالم و 

المسلمین جعفری دیدار و گفتگو کرد.
در این نشســت کــه اولین دیــدار ســال جدید مســئول دفتــر نمایندگی ولــی فقیه در 
جمعیت هالل احمر اســتان با مســئول مرکز خدمات طالب حوزه هــای علمیه بود؛ 

تفاهم نامه مشترکی بین این دو نهاد امضا شد.
حجــت االســالم غفاریان ضمــن زنــده نگاه داشــتن یــاد مرحــوم آیت اهلل ســید علی 
غیــوری نماینــده پیشــین مقــام معظــم رهبــری در جمعیــت هــالل احمــر کشــور و 
همچنین تالش های جهادی و بی وقفه حجت االسالم و المسلمین معزی نماینده 
مقام معظــم رهبری در جمعیــت هالل احمر کشــور و خدمــات روز افزون ایشــان به 
طالب و روحانیون گفــت: طبق تفاهم نامه مرکــزی نماینده ولی فقیــه در جمعیت 
هالل احمــر و مرکــز خدمات طالب کشــور؛ اســتان کهگیلویــه و بویراحمد نیــز مانند 
دیگر اســتان ها فعالیت های جــدی و خوبی را انجــام داده و طبق ایــن تفاهم نامه 
ح هجرت و مستقر، از خدمات آموزشی )کمک های  همه طالب اعم از معمرین، طر

اولیه مقدماتی، تکمیلی و تخصصی هالل احمر( بهره مند خواهند شد.
وی گفت: در تمامی مدارس علمیه اســتان اعــم از خواهران و بــرادران کانون های 
طالب فعال و بــه زودی شــاهد اجرای فعالیت هــای هدفمندی در حوزه ســالمت و 
ح  کمک هــای مؤمنانه  کرونا به خصــوص طر ح های بشــر دوســتانه و مقابلــه با طر

)طبق فرمایشات مقام معظم رهبری( خواهیم بود.      

در آســتانه فرا رســیدن ماه مبارک رمضان، برابر ســنوات گذشــته امسال نیز 
ح ســفیران ضیافت آســمانی به جهت رفع مشکالت و ســؤاالت احتمالی  طر
امدادگران و نجاتگران مستقر در پایگاه های امداد و نجات جاده ای در سطح استان 

خراسان رضوی برگزار شد.
ح که امســال پنجمیــن دوره آن برگزار شــد، امســال به دلیل شــیوع ویروس  این طر
ح  کرونا و جهت رعایت دســتورالعمل های بهداشــتی، به صورت تلفنی برپا شــد. طر
ســفیران ضیافت آســمانی  به مدت یک هفتــه با حضور حجت االســالم درفشــان از 
اساتید و کارشناســان حرم مطهر رضوی در حوزه احکام، اجرا شد. در برنامه امسال، 
برابر جدول ارسالی به کلیه پایگاه ها ساعاتی اعالم شده و کارشناس محترم در زمان 

مشخص شده، با پایگاه مورد نظر تماس گرفته و به سؤاالت آنها پاسخ دادند.     

در آستانه ماه مبارک رمضان برگزار شد
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     فعالیت های ماه مبارک رمضان
گســتره  ح تکریــم نمازخانه هــا و مســاجد در  ۱. اجــرای طــر
اســتان به منظور آمــاده ســازی بــرای عبــادات و ادعیــه ماه 
ح الی  مبــارک رمضــان همــکاران و مراجعین بــا عنوان »طــر

الّنور« در روزهای پایانی ماه شعبان
2. برگــزاری جلســه ویــژه شــورای اقامــه نماز جهت بررســی 
وضعیــت فعالســازی اقامــه نمــاز جماعــت و آمادگــی الزم بــا 
رعایت دســتورالعمل های ابالغــی یک جلســه داخلی و یک 

جلسه با حضور مدیر عامل محترم
3. فعالســازی پیام رســان ویــژه ای در شــبکه های مجازی 
جهــت ارتبــاط معنــوی بــا همــکاران و خانواده هــا و اعضــاء 

توسط معاونت امور جوانان در ایام ماه مبارک رمضان
ح تفســیر موضوعــی قرآن تــا اطــالع ثانوی در  4. اجــرای طر

فضای مجازی و سپس به صورت حضوری
ح جــزء خوانی قرآن با فعالســازی پیام رســان  5. اجــرای طر

ویژه توسط معاونت امور جوانان
6. تهیــه مجموعــه اعمــال و آداب مــاه مبــارک رمضــان و 

انعکاس در فضاهای مجازی مرتبط با هالل
ح مواســات و همدلــی  7. همــکاری فعــال در اجــرای طــر
مؤمنانه و کمک رســانی به اقشــار آســیب پذیر در ماه مبارک 

رمضان
8. حضور ائمــه محترم جماعــات در عرصه  خدمت رســانی 

فرهنگی به بیماران و خانواده های مبتال به کرونا
9. رصــد و حمایــت از فعالیت هــای فرهنگــی معاونت هــا 
و بخش هــای مختلــف به ویــژه برنامه هــای معاونــت امــور 

جوانان
ح ســفیران ضیافت الهی  در ســال جــاری به  ۱0. اجرای طــر
مــدت دو روز توســط حجــه االســالم والمســلمین درفشــان 
کارشــناس احــکام حــرم مطهــر امــام رضــا )ع( به صــورت 
تلفنی جهت پاســخگویی به مســائل شــرعی و به ویــژه روزه 

امدادگران و نجاتگران مستقر در پایگاه های بین شهری
۱۱. فضاســازی متناســب با ایام و ارســال پیام هــای معارفی 
ویــژه مــاه مبــارک و جمــالت ویــژه ســربرگ های مکاتبــات 

اداری در این ماه
همــکاری  بــا  نیــز  شــعبانیه  اعیــاد  در  اســت  ذکــر  بــه  الزم 
معاونــت امــور جوانــان فعالیت هــای فرهنگــی مشــترکی از 
ح هــای مقابلــه  کانون هــای طــالب بــا طر قبیــل همراهــی 
بــا ویــروس کرونــا، مســابقات مهدویــت، تهیــه کلیپ های 
ویــژه مناســبتی، تهیــه پوســتر، پادکســت، معرفــی کتــب و 
منابع مهدویــت، بازدیــد از فعالیت هــای خدمت رســانی در 

عرصه های بیماری کرونا و غیره به انجام رسیده است.

     مقابله با کرونا
مناســب دیــدم در ایــن فرصت گــذری هــم بــر فعالیت های 
ویژه مقابله با ویروس کرونا از ابتــدای اپیدمی این ویروس 

داشته باشم.

از به سوی نور تا مساوات

ابتدا بــا عرض تبریک حلــول ماه ضیافــت الهی به حدیثــی از امام رضا)ع( در آســتانه 
ماه مبارک رمضان اشاره می کنم که در روزهای پایانی ماه شعبان به اباصلت هروی 
فرمودنــد: ای اباصلت؛ این ماه بافضیلت در حال اتمام اســت و ســعی کــن در روزهای پایانی 
کی و طهــارت وارد ماه  این ماه قدرشناســی نموده و اســتفاده معنوی بیشــتری داشــته تا با پا
ضیافت الهی شــوی. حضــرت ســپس توصیه های اخالقــی مبنی بــر پرداخت حقــوق الهی و 
کســازی دل از هرگونه کینه و حســد درباره بــرادر مؤمن داشــته و فرمودند این  حق الناس و پا
ُهّمَ ِإْن َلــم َتکن َقد َغَفــرَت َلَنا ِفی َما َمَضی ِمن َشــعَباَن؛ 

َ
ذکر را در ایــن روزها فراوان بخــوان: الّل

کنون ما را در این ماه نبخشــیده ای، در باقیمانده این  گر تا َفاْغِفرَلَنا فیَما َبِقَی ِمْنُه. خداوندا؛ ا
ماه ما را مورد عفو و غفرانت قرار ده!

با توجه به همه گیری ویــروس کرونا و دســتورالعمل های واصله در خصــوص فاصله گذاری 
فیزیکی در اجتماع، طبعًا فعالیت های فرهنگی این دفتر نیــز تحت تأثیر قرار گرفته و تا اطالع 
ثانــوی ســتاد مدیریــت ویــروس کرونــا، فعالیت هــا به صــورت دورکاری و از طریــق فضاهای 

مجازی و ارتباطی انجام می پذیرد که می توان به عناوین ذیل اشاره داشت:

گزارش فعالیت های دفتر نمایندگی ولی فقیه
 در جمعیت هالل احمر استان خراسان رضوی

حجت االسالم و المسلمین اسداهلل اسدی
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۱. برگــزاری جلســه شــورای فرهنگــی ویــژه همفکــری در 
احصاء فعالیت های فرهنگی مقابله

2. شــرکت فعــال در تمــام جلســات برگــزار شــده داخلــی در 
خصوص برنامه ریزی مقابله

3. فعالسازی کانون های طالب جهت مشارکت در خدمت 
ع مقابله رسانی موضو

4. مکاتبــه بــا مدیــر محتــرم حــوزه علمیــه خراســان جهــت 
فعالسازی طالب جهادی

جهــت  مســاجد  امــور  بــه  رســیدگی  مرکــز  بــا  مکاتبــه   .5
آماده ســازی ائمه جماعات مســاجد و حضور در عرصه های 

خدمت برای مقابله
6. پیگیری وضعیت کفــن و دفن متوفیان بیمــاری کرونا و 

حصول نتیجه
7. ارتبــاط بــا ائمه محتــرم جماعــات جهــت عــدم برگزاری 

نمازهای جماعت تا اطالع ثانوی
همکاری هــای  جهــت  جماعــت  امامــان  فعالســازی   .8

میدانی و فرهنگی مقابله از قبیل بازدید، نظارت و غیره
9. تهیــه و ارســال مطالــب و جمــالت و احادیــث پیرامــون 
داوطلبانــه،  رســانی  خدمــت  امیدآفرینــی،  موضوعــات، 
مســئولیت پذیری، صبر و شــکیبایی، دعا و التجــاء، ادعیه 
و فضایــل ماه هــای رجــب و شــعبان، پاســخ بــه ســؤاالت و 

شبهات و غیره در شبکه های مجازی مرتبط با هالل
فعالیت هــای معاونت هــای جمعیــت در  کلیــه  ۱0. رصــد 

ارتباط با مقابله و همکاری الزم
۱۱. وســاطت در تأمیــن ملزومــات بهداشــتی خانواده هــای 
گذاری دوهزار  بیمار روحانیون با همکاری مرکز خدمات و وا

قلم کاالی بهداشتی
 

     طرح مواسات و همدلی
)تحقق منویات مقام معظم رهبری(

۱. عضویــت دفتــر در قــرارگاه رزمایــش مواســات، زیــر نظــر 
نماینــده ولــی فقیــه اســتان و امــام جمعــه مشــهد و برگزاری 

چهار جلسه
2. معرفی نماینده هالل احمر به دبیرخانه قرارگاه مواسات

3. مشــارکت در تدویــن آئیــن نامــه اجــرای قــرارگاه و تهیــه 
ح وظایف دستگاه ها و کمیته ها و غیره شر

4. جهــت دهــی و همســان ســازی فعالیت هــای معاونــت 
داوطلبان در سیاست های قرارگاه مواسات

5. تهیــه پوســتر بــا آرم دفتــر نمایندگــی ولــی فقیــه و اعــالم 
در  انعــکاس  و  اســتان  احمــر  هــالل  حســاب های  شــماره 

شبکه های اجتماعی جهت جذب کمک های مردمی
6. تهیــه جمــالت، احادیــث، کلیــپ و غیــره و انعــکاس در 

شبکه های اجتماعی
بــا خیریــن  ارتبــاط  بــا رؤســای شــعب جهــت  مکاتبــه   .7
شهرســتانها جهت جایگزینی هزینه های افطاری ماه مبارک 

رمضان امسال به تهیه بسته های معیشتی نیازمندان    

تمثال آسمانی
زکریا عزتــی رئیس جمعیت هــالل احمر شهرســتان میانه تمثال 
ســردار ســلیمانی را با خوشنویســی آیات قرآن به تصویر کشــید. 
خالق اثر گلگشت سردار سلیمانی گفت: این اثر، سپاسی کوچک در برابر 

خدمات بزرگی است که سردار سلیمانی برای کشور انجام داده است.
به گزارش روابط عمومی جمعیت هالل احمر اســتان آذربایجان شرقی، 
زکریا عزتی رئیس هالل احمر میانه، با خلق اثری بســیار زیبا، عشق خود 

به سردار حاج قاسم سلیمانی را به نمایش گذاشت.
وی با اشــاره به اینکه این اثر با الهام از روح بلند ســردار، در مــدت 10 روز، 
خلق شــده اســت، اظهار داشــت: بــه نیابــت از همشــهریانم آن را تقدیم 
خانواده محترم ســردار خواهم کرد. عزتی با اشــاره به ظرافت های به کار 
رفته در خوشنویسی این اثر، گفت: برای خلق این اثر، بیش از 500 مرتبه 
آیــه »والتحســبّن الذیــن قتلوا فــی ســبیل اهلل امواتا بــل احیاء عنــد ربهم 
یرزقــون« با قلــم نیــم میلیمتری در قالب غبارنویســی ســبک گلگشــت، 
تکــرار شــده اســت. در ایــن آیــه مبارکــه خداوند مــی فرمایــد هرگــز گمان 
نبرید آنها که در راه خدا از دنیــا می روند مرده اند، بلکه آنهــا زنده اند و نزد 

پروردگارشان روزی داده می شوند.
رئیس هــالل احمــر افــزود: ســردار ســلیمانی در یــاد و خاطــره مــردم ایران 
ک ترین  همیشه جاودان است. سردار یکی از خالص ترین، ناب ترین و پا
انســان های روی زمین بــود و همشــهریان ما نیز با ظهر نویســی ایــن اثر، 

ارادت خود را به ایشان اعالم کرده اند.    

با 500 مرتبه تکرار آیه قرآنی خلق شد
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جمعیت هالل احمر جلب کنید.
نماینــده رهبــر معظــم انقــالب در جمعیــت هــالل احمــر در 
گفت وگوهای خود با مســئوالن دفاتر نمایندگــی ولی فقیه در 
اســتان ها با اشــاره به اینکه شــرایط کنونی کشــور و جمعیت 
هالل احمر شــرایطی حســاس و خطیر اســت، افزود: اولویت 
ع ویروس کرونا  امروز جمعیت هالل احمر و کشــور، مهار  شیو
و خدمت به آســیب دیدگان و همیاری با کادر پزشــکی اســت 
بنابراین الزم اســت جمعیــت هالل احمــر در این مبــارزه ملی 

برنامه ای جامع و متمرکز در نقش آفرینی فعال داشته باشد.
مســئوالن دفاتر نمایندگی ولــی فقیه در جمعیــت هالل احمر 
نیــز در ایــن ارتباط هــا گزارشــی از وضعیــت اســتان عملکــرد 
جمعیت در خصــوص مقابله با کرونا ارایــه کردند. همچنین 
گــزارش اقدامــات دفاتــر حــوزه نمایندگــی در ایــن خصــوص 

تشریح شد.
طبــق گزارش هــای ارایــه شــده ایــن دفاتــر بــا بهره گیــری از 
همــکاری  و  مختلــف  اســتان های  در  طــالب  کانون هــای 
ح  کــز جمعیــت در طــر و حضــور ائمه جماعــت شــعب و مرا

تب سنجی و ضدعفونی کردن معابر حضور فعال داشته اند.
همچنیــن در برخــی اســتان ها بــه همــت دفاتــر نمایندگــی 
گروه هــای داوطلــب و جهــادی در غســل و دفــن و اقامــه 
نماز امــوات مشــارکت کرده انــد. مشــارکت در تامیــن و توزیع 
بســته های بهداشــتی ، قدردانــی از فعــاالن حوزه ســالمت از 
جملــه فعالیت هــای طــالب و روحانیــون در جمعیــت هــالل 

احمر است .
ارتبــاط  المســلمین معــزی همچنیــن در  و   حجت االســالم  
تصویری با مســئوالن دفاتر اســتان های کرمان، خوزستان، 
فارس و بوشــهر از آخرین وضعیــت مناطق ســیل زده و نحوه 
خدمت رســانی به سیل زدگان مطلع شــد. وی ضمن تقدیر از 
تالش های صورت گرفته اظهار امیدواری کرد نقایصی که در 
کار خدمت رسانی و امداد در سیل ســال گذشته وجود داشت 

امسال برطرف شده باشد.     

اقدامات و  نقش هالل احمر 
کرونا بررسی شد در مقابله با 

نماینده رهبر معظم انقــالب در جمعیت هالل احمر در ارتباط هــای تلفنی و تصویری 
گانه با مسئوالن دفاتر حوزه نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هالل احمر استان ها،  جدا
گزارش وضعیت و عملکرد جمعیت هالل احمر در اســتان های مختلف و فعالیت ها و اقدامات 

دفاتر نمایندگی را دریافت و توصیه های الزم را بیان کرد.
به گــزارش پایــگاه اطالع رســانی حــوزه نمایندگــی ولی فقیــه در جمعیــت هالل احمــر، حجت 
االسالم و المسلمین معزی در این تماس های تلفنی و ویدئوکنفرانســی که در چند روز گذشته 
گانه با همه اســتانها برقــرار گردید، از خدمــات شــبانه روزی کارکنــان و امدادگران  به طــور جدا
جمعیــت هــالل احمــر بــه ویــژه امدادگــران اســتان هایی کــه شــیوع ویــروس کرونــا در آن هــا 

گسترده تر بوده است، تقدیر کرد.
نماینده رهبر معظم انقالب در هالل احمر، خدمت رسانی به مردم را در این شرایط بسیار مهم 
و دارای ارزش معنوی دانســت و خواستار بســیج تمامی امکانات و توانمندی های هالل احمر 

در جهت مقابله با این بحران شد.
وی همچنیــن در ایــن گفتگوهــا بــا تقدیــر از تالش هــای دفاتر حــوزه  نمایندگــی ولــی فقیه در 
جمعیت هالل احمــر تصریح کــرد: در هفته های اخیر که شــیوع ویروس کرونا در همه کشــور، 
شــرایط ویژه، دشــوار و ناآزموده ای را برای همگان پدید آورده اســت، همــکاران و داوطلبان و 
نجاتگران هالل احمر نیز در کنار دستگاه های مختلف اجرایی و نیروهای انتظامی و نظامی، 

در میدان مبارزه ملی حاضر بوده اند و در همه استان ها مجاهدانه به مردم خدمت کردند.
حجت االسالم والمسلمین معزی در گفت وگوهای خود با مسئوالن دفاتر نمایندگی ولی فقیه 
کید بــر لــزوم هماهنگی تمــام دســتگاه  و نهادهای  در جمعیت هــالل احمر ضمــن توصیــه و تا
امدادرســان افــزود: تعامــل ســازنده ای با نهادهــای دینــی ، علمــا ، ائمــه جمعــه و جماعات و 
معتمدان محلی برقــرار کنید و مشــارکت آنها را در تحقق اهــداف بشردوســتانه و خیرخواهانه 

در ارتباط تلفنی و تصویری نماینده رهبر معظم انقالب
با مسئوالن دفاتر حوزه نمایندگی ولی فقیه در هالل 



باشـگاه مـهرومـاه

 پایگاه اطالع رسانی
حوزه نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هالل احمر

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

نمایندگی  ولی فقیه در جمعیت هالل احمر

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

ارتباط مستمر
 و مداوم با مردم

محسن زارعیان.  یزد  9132748429
حسن تشکریان جهرمی. هرمزگان  9177610221

مریم ربانی.گلستان.  بندرگز  9357629414
مریم سادات میرکتولی.  خراسان رضوی  9153029386

فاطمه سلطانی محمدی.  تهران  9367842230
محمدحسین آبادی. تهران   9126366721

ناهید علیزاده . البرز  9351686435
آفتاب آروین. کهگیلویه و بویر احمد  9176228400

ملیحه صادقی. آذربایجان شرقی  9144087185
مارال مشک آبادی پیر . آذربایجان غربی  9144451898

عزت ارفعی. خراسان رضوی. بجستان  9159363758
محمدرضا میرزایی.  ایالم.  قالجه   9183451572

محسن عبدی. همدان  9120823753
هادی سلیمی.  قم  9121519632

طاهره محمودی.بوشهر  9177712456
صادق سلندری رابری. کرمان  9389660637

کاظمی.  سمنان  علی رضا  9122314956
محمدرضا خانی. کرمان  9132957084

علیا اعتمادی. خراسان رضوی. گناباد  9153672188
فرامرز شیروانی. اصفهان.  فالورجان  9130753820

فاطمه لچینانی.  اصفهان  9162041226
حسن شاه نظر .  ایالم  9188420464

آرش فتحی. آذربایجان شرقی  9148313992
9146581981  امیرحسین وفائی.  آذربایجان شرقی

فاطمه ماندگاری. فارس  9178190828
شراره زمانی. تهران  9121835059

خلیقی.   اصفهان  9133091974
محمد علی احمدی زهان. خراسان جنوبی  9159650915

مهدی مسعودزاده.  فارس.  رستم  9178235328
زینب دیری.  کهگیلویه و بویراحمد  9030979102

فیروزه آذرافروز . فارس. کازرون  9177216682
مهدی نقدی.  آذربایجان شرقی  9108208723

امیرعلی رحیمی دولت آباد ، کهگیلویه و بویراحمد   9397147998
محرم نظیری.  آذربایجان شرقی  9143125632

داود خیامی زاده. تهران  9120803269
سعید حدادی .فارس. داراب  9174747079

علی رادمنش. خراسان جنوبی.  سرایان  9155666828
حجت قاسمی. خراسان رضوی  9153402162

مسعود شاملو.  همدان  9188106079
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مسابقه پیامکی

SMS
عالقه مندان  به شــركت در مســابقه پیامكی مهروماه می توانند با 
مطالعه سؤاالت زیر، پاســخ آن را در بخش های مختلف مجله پیدا 

و به سامانه 3000486644   ارسال كنند.
پاسخ شما باید یك عدد 8 رقمی باشــد كه هر رقم آن گزینه صحیح 
هر یك از سواالت است. به طور مثال: در ســوال یك، پاسخ شماره 2 
صحیح است و در سوال 2 گزینه شماره 4 و در سؤال 3 گزینه شماره 

1 و... عدد گزینه ارسالی شما این خواهد بود: 241000 
ضمنا همراه عددهای ارســالی،نام و نام خانوادگی خود، نام استان و 

محل خدمت تان را قید كنید.
بهبرگزیدگانجوایزیاهدامیشود.

زمان ارسال پیام تا     20   خرداد

»مواسات«بهچهمعنااست؟01
1( برادری         2( ایثار               3( انفاق                 4( كمك به دیگران

02
حدیث»هیچچیزمانندمواساتپیوندبرادریراحفظنمیکند«ازکدامیکازائمه)ع(است؟

4( امام سجاد)ع( 1( امام رضا)ع(         2(  امام صادق)ع(           3( امام باقر)ع(             

نامدیگر»دعایسحر«چیست؟03
1( ابوحمزه ثمالی        2( جوشن كبیر          3(  مباهله            4( كمیل

دعایسحرازکدامیکازائمهمعصومینروایتشدهاست؟04
3( امام زمان )ع(        4( امام جواد)ع( 2( امام باقر)ع(       1( امام علی)ع(    

05

06

مهمانخانهوقفیروستای»چاهبنارد«چقدرقدمتدارد؟07
4( ششصد سال 2( صد سال        3( سیصد سال           1( هفتصد سال      

08
غزل»بیاکهترکفلکخوانروزهغارتکرد...«ازکیست؟

2( سعدی           3( صائب تبریزی             4( حافظ 1( بیدل دهلوی 

رمان»قدیس«اثرکیست؟
4( رضا امیرخانی 1( مصطفی مستور               2( سید مهدی شجاعی                            3( ابراهیم حسن بیگی           

کتاب»هدیهشیرین«دربارهچیست؟
1( زندگی پیامبر )ص(    2(  ازدواج حضرت علی )ع( و حضرت زهرا)س(      3(  زندگی امام علی)ع(           4( امامت حضرت حجت )عج(



کران اینترنتی در سایت های فیلیمو و نماوا ج ؛ ا  فیلم خرو
کیا اثر: ابراهیم حاتمی 
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