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مشــکل اهــل کوفــه ایــن 
بود که ایمانشان ضعیف 
بود. حضــرت را تــا جایی دوســت 
داشتند که برای خودشان ضرری 
نداشــته باشــد. آنهــا بی دیــن کــه 
نشــدند؛ مثــل خیلــی از شــیعیان 
امروز فقط ایمانشان ضعیف بود. بیچاره ها حتی قلوبشان با 
امام حســین )ع( بود و با دشــمنان او دشــمن بودند، اما وقتی 
احســاس کردند که خطری هست، عقب کشــیدند. ابن زیاد 
تهدید کرد و گفت شما را می ُکشم، دســت می ُبرم، پا می ُبرم، 
گر کمی ایمانشــان قوی بود و نترســیده  در رفتند؛ ترســیدند. ا
بودند، به میدان می آمدند و شــهید می شــدند؛ همان طور که 
امام حسین )ع( با افتخار می رود در دل خطر. کوفیان اما این 
خ زندگی مــان می چرخــد، تــا  بــاور را نداشــتند. گفتنــد تــا چــر
کنــار اهل بیــت  کار نیســت، در  مزاحمــت مالــی و جانــی در 
گر به  علیهم الســام هســتیم. به همیــن خاطــر وقتی دیدنــد ا

طرف امام حسین )ع( بروند کشته می شوند، نرفتند.

      ضعف ایمان
جامعــه کوفــه، جامعــه بی تقوایــی بــود. شــیعه بودنــد، امــا 
ضعف ایمان داشــتند. به همین خاطر در وقــت امتحان فرار 
گــر ایمان  کردنــد. ایــن فرارشــان به خاطــر ضعف بــاور بــود. ا
باالیــی داشــتند، بــه شــهادت افتخــار می کردند. اصــًا علت 
وقوع ماجرای کربا بی دینی بود. یزید بی دین بود؛ سلطنت 
گر امام حســین )ع( بیعت نکند، دیگران  می خواســت. دید ا
هــم ممکــن اســت بیعــت نکننــد. لــذا ســخت گرفــت. امــام 
گر بیعت کنــد، دیگر اســام از بین رفته  حســین )ع( هم دید ا
است، چون یزید علنًا دین را قبول نداشت. امام حسین )ع( 
چون ایمانــش قوی بود، دســتور خداوند را پذیرفــت که باید 
گر امام )ع( این کار را  تو کشــته شــوی تا اســام ســالم بماند. ا
نمی کرد، اسام از بین می رفت. آنها هم قدرت داشتند و هم 
پول؛ بدسابقه بودند، بت پرست بودند، فقط مسلمان زبانی 
بودند، چرا مردم به اینها روی آوردند؟ چون مردم از ســختی 
گریــزان بودنــد. اینهــا را پســندیدند و برای کشــتن امــام )ع( 
اتفاق کردند. ایــن کار باعث شــد که بنی امیه حدود هشــتاد 
ســال حکومــت کننــد. حــدود پانصــد ســال هــم بنی عباس 
حکومت کردنــد. در این 580 ســال خیلــی از احکام اســام از 
بین رفت و خلفا و ســاطین احکام اســام را آن طــوری پیاده 

کردند که می پسندیدند.

      گناه، ایمان را متزلزل می کند
ضعف ایمان معلول گناه کــردن و عدم پای بنــدی عملی به 
اســام اســت. کســی که از آزادی خود سوء اســتفاده می کند و 
ک قــرار  مرتکــب گنــاه می شــود، خــود را در وضعیــت خطرنــا
می دهد و دچــار ضعــف ایمان می شــود. هــر یــک گناهی که 
انجام شــود، ایمــان را پایین مــی آورد، اما هر مراعــات قانون 
اســام، ایمــان را بــاال می بــرد. بــرای اینکــه ایمــان مــردم باال 
برود، ابتدا باید احکام اسام را در جامعه پیاده کرد، آن وقت 
کارها درست می شــود. تا زمانی که احکام اســامی در جامعه 

پیاده نشــود و ایمان مردم ضعیــف بماند، رشــوه می گیرند یا 
نماز نمی خوانند یا هر کار بدی را ممکن است مرتکب شوند. 
در ایــن صورت اخــاق جامعــه هیچ وقــت اصاح نمی شــود. 
رکن اخــاق، ایمــان در مرحله باال اســت. راه رســیدن به این 
ایمــان هم ایــن اســت کــه جلــوی گنــاه گرفتــه شــود و مردم 
گر ایمــان در افراد وجود  گناه نکنند. گنــاه ضد ایمان اســت. ا
نداشــته باشــد، وقتــی کــه در معــرض دیــد پلیــس نباشــند، 
تخلف می کنند. ایمان پلیس باطنی اســت. افراد باایمان در 

خانه خودشان هم تخلف نمی کنند.
حــاال ایمان چگونه درســت می شــود؟ با ادامــه تقــوا. تنها راه 
گــر واجبات را  افزایــش ایمان، عمــل به قانــون الهی اســت. ا
انجام دهیــم و محرمات را انجــام ندهیم، همیــن کار ایمان 
گر تقوا نداشــتیم، ایمانمــان پایین می آید.  ما را بــاال می برد. ا
به تدریــج وقتی هــم که آن ایمــان مرحلــه اول، که هــر عقلی 
می پذیــرد کــه خــدا هســت از بیــن رفــت، کم کــم آدم بــه کفر 
گرایش پیــدا می کند و بعــد به ســرحد کفر می رســد. خاصیت 
گناه این اســت که ایمان را پایین می آورد، ایمان که کم شد، 
انسان به ســمت دنیا و گناه ســوق پیدا می کند و بعد مرتکب 
گناهان بزرگ می شود. کســی می تواند از این مشکل در امان 

بماند که اهل تقوا و دوری از گناه باشد.
شــما وقتی به صحیفه ســجادیه نگاه می کنید، می بینید که 
ح  تمــام این مســائل و تمــام نقــاط ضعــف انســان در آن مطر
شــده و برای آن راهکار ارائه شــده اســت. صحیفه ســجادیه 
همه این خألها را پر می کند. تقوا، تــرک گناه، ایمان و اخاق 
ح اســت. ایمــان و تقــوا همــواره در کنار اخــاق در  در آن مطــر
ح شــده. شــما می بینید کــه امام ســجاد )ع(  این کتــاب مطر
در فرازهــای اول دعــای مکارم االخــاق، تکامــل ایمــان را از 
خداوند مســئلت می کننــد. ضعف ایمــان باعث می شــود که 
گــر ایمان  انســان خمــس و زکات ندهــد و از جهــاد فــرار کند. ا
کامل شــد، دیگر انســان مرتکب این گناهان نمی شــود. این 
کتاب شــریف، ایمان را جزئی از اخاق حســاب می کند، راجع 
به تقــوا صحبت می کنــد، تقوا را هــم جزئی از اخاق حســاب 

می کند. بنابراین نمی توان اخاق را از ایمان و تقوا جدا کرد.
گر همه افراد جامعه ایمــان خود را باال ببرنــد، جامعه اصاح  ا
گــر بعضی ها ایمــان داشــته باشــند و بعضی ها  می شــود، اما ا
نــه، آن وقت دیگــر همه شــان خوب نیســتند و ممکن اســت 
ایــن بعضی هــای خــوب از آن بعضی هــای بــد اثــر بپذیرنــد. 
این مسئله امری طبیعی اســت، چون نفس اماره می خواهد 

انسان را به سمت گناه سوق بدهد.
گر این قوانین  تمام دستورات اســام در حکم قانون اســت. ا
در وهلــه اول اجــرا نشــود، قوانینــی کــه مــردم بــرای زندگــی 
دنیایی خودشــان وضع می کنند دیگر فایده ای به حال آنان 
نخواهد داشــت، زیرا از زیر بار هر قانون دیگری می شــود فرار 
کرد. مثًا ممکن اســت فرد با رشــوه از قانون فرار کند. قوانین 
گر قوانیــن دیگر با  دیگر باید بــر قانون اســام متکی باشــند. ا
قانون اســام مطابــق بــود، باید اجــرا شــود وگرنه اصــًا نباید 
گر حکومــت اســامی قوانیــن اســام را در جامعه  اجرا شــود. ا
اجــرا کند، هم افــراد اصاح می شــوند و هــم اجتمــاع. اجرای 
این قوانین باعث می شــود که گناه در جامعه کم بشــود و در 

ضعف ایمان 
کردن  گناه  معلول 
و عدم پای بندی 

عملی به اسالم 
که  کسی  است. 

از آزادی خود سوء 
استفاده می کند 

گناه  و مرتکب 
می شود، خود 
را در وضعیت 
ک قرار  خطرنا

می دهد و دچار 
ضعف ایمان 

می شود. هر یک 
که انجام  گناهی 

شود، ایمان را 
پایین می آورد، اما 
هر مراعات قانون 

اسالم، ایمان را 
باال می برد

از  مرحـوم آیـت اهلل خوشـوقت از نخسـتین شـاگردان عالمـه طباطبایـی و 
ایمـان،  مسـأله  بـه  اشـاره  بـا  گفتگویـی  در  اخـالق  عالمـان  برجسـته ترین 
بـه تبییـن چرایـی انحـراف مـردم کوفـه و راه مصـون مانـدن جامعـه  از ایـن 

می پردازنـد.  انحـراف 

عمل ݣݣبه قانون الهی 
تنها راه افزایش ایمان

آیت اهلل خوشوقت تاکید کردند
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بــدان کــه »ایمــان« غیــر از علــم به خــدا و وحــدت و ســایر 
صفات کمالیه ثبوتیه و جاللیه و ســلبیه و علم به مالئکه و 
رســل و کتب و یــوم قیامت اســت. چــه بســا کســی دارای این علم 
باشد و مؤمن نباشد: شیطان عالم به تمام این مراتب به قدر من و 
شما هست و کافر است. بلکه ایمان یک عمل قلبی است که تا آن 
نباشد ایمان نیست. باید کســی که از روی برهان عقلی یا ضرورت 
ادیان به چیزی علم پیدا کرد، به قلب خود تسلیم آنها شود و عمل قلبی را که یک نحو تسلیم 
و خضوعــی اســت و یک طور تقبــل و زیر بــار رفتن اســت، انجــام دهد تــا مؤمن گــردد. و کمال 
ایمان، »اطمینان« اســت. نور ایمان که قوی شد، دنبالش اطمینان در قلب حاصل می شود. 
ک کند، ولی قلب  و تمام اینها غیر از علم اســت. ممکن است عقل شــما به برهان چیزی را ادرا
ک کردید که مرده نمی تواند  تسلیم نشده باشد و علم بیفایده گردد. مثاًل شما به عقل خود ادرا
به کســی ضرر بزند و تمــام مرده های عالم بــه قدر مگــس حس و حرکــت ندارند و تمــام قوای 
جسمانی و نفسانی از او مفارقت کرده، ولی چون این مطلب را قلب قبول نکرده و تسلیم عقل 
گر قلب تسلیم عقل شد و این حکم  نشده شما نمی توانید با مرده شب تاریک به سر برید. ولی ا
را از او قبول کرد، هیچ این کار برای شــما اشــکالی ندارد. چنانچه بعد از چند مرتبه اقدام قلب 

کی از مرده نمی کند. تسلیم شده دیگر با
پس... ممکن اســت انســان به برهان عقلی، اثبات صانع تعالی و توحید او و یوم معاد و دیگر 
از عقایــد حقه نماید، ولــی این عقایــد را ایمان نگوینــد و او را مؤمن حســاب نکننــد؛ و در جمله 

کفار یا منافقین یا مشرکین باشــد. منتها امروز چشم دل شما 
بســته اســت و بصیــرت ملکوتــی نداریــد، ایــن چشــم ملکی 
ک نمی کنــد؛ وقتــی کشــف ســریره شــد و ســلطنت حقــه  ادرا
الهیه بــروز کرد و طبیعــت خراب شــد و حقیقت به پــا گردید، 
ملتفت می شــوید مؤمن به خدا نبودید، و ایــن حکم عقل به 
ایمــان مربوط نبود. تــا الإله إال اهلل بــا قلم عقل بــر لوح صافی 
قلب نگاشته نشــود، انســان مؤمن به وحدت خدا نیست. و 
وقتی این کلمه طیبه الهیه در قلب وارد شــد، ســلطنت قلب 
با خــود حق تعالــی می شــود و دیگر انســان کس دیگــر را مؤثر 
در مملکت حق نمی داند و از کســی دیگر متوقــع جاه و جالل 

نیست و منزلت و شهرت را پیش دیگران طالب نمی شود.

      تحصیل ایمان
گــر خدای  بایــد انســان در صــدد تحصیــل ایمــان برآیــد کــه ا
نخواســته از ایــن عالم - کــه دار تغیــر و تبدل اســت و هر یک 
از ملکات و اوصــاف و احوال قلبی را می تــوان در آن تغییر داد 
- بیرون رویم و از ایمان دســت ما تهی باشــد، خســارت های 
فوق العــاده بــه مــا وارد خواهد آمــد و در خســران بــزرگ واقع 
خواهیــم شــد و ندامت هــای بی پایــان نصیــب مــا خواهــد 
گردیــد. و در آن عالــم، ممکــن نیســت هیــچ حالــی از احــوال 
گــر ایمــان در اینجــا حاصل نشــد، آنجا  نفــس تغییر کنــد، یا ا

بتوان حاصل نمود.
پس انســان بایــد در همیــن عالــم، این چنــد صبــاح را مغنتم 

شــمارد و این را بــا هر قیمتی هســت، تحصیــل کنــد و دل را با 
آن آشنا کند. و این در اول سلوک انســانی صورت نگیرد، مگر 
آنکه اواًل نیــت را در تحصیل معارف و حقایــق ایمانیه خالص 
کند و قلــب را با تکــرار و تذکــر، به اخــالص و ارادت آشــنا کند تا 
گــر اخــالص در کار  اخــالص در قلــب جایگزین شــود؛ چــه که ا
نباشد ناچار دست تصرف ابلیس به کار خواهد بود و با تصرف 
ابلیــس و نفس -قــدم خودخواهــی و خودبینی اســت- هیچ 
معرفتی حاصل نشــود؛ بلکه خــود علم التوحیــد بی اخالص، 
انســان را از حقیقت توحیــد و معرفــت دور می کند و از ســاحت 
قرب الهی تبعید می نماید. مالحظه حال ابلیس کن که چون 
خودخواهی و خودبینی و خودپســندی در او بــود، علمش به 

هیچ وجه عملی نشد و راه سعادت را به او نشان نداد... 
پس از آن، از گناهان و مخالفات، توبه خالصی کند با شرایط 
خــود،... و چون قلــب را از کثافــات خالی کرد، مهیــای برای 
ذکر خــدا و قرائت کتاب خدا شــود... پس از آنکــه دل را برای 
ذکر خدا و قرآن شــریف مهیا نمود، آیات توحید و اذکار شریفه 
توحیــد و تنزیه را بــا حضور قلــب و حال طهــارت، تلقین قلب 
کند؛ به این معنی که قلب را چون طفلــی فرض کند که زبان 
ندارد و می خواهد او را به زبــان آورد، چنانچه آنجا یک کلمه 
را تکرار کند و به دهان طفل گذارد تا او یــاد گیرد، همین طور 
کلمه توحید را بــا طمأنینه و حضــور قلب، باید انســان تلقین 
گر وقتی  قلب کند و بــه دل بخواند تــا زبان قلب بــاز شــود. و ا
چون أواخر شــب یا بین الطوعین، بعد از فریضــه صبح برای 

این کار اختصاص دهد خیلی بهتر است. پس در آن وقت، با 
طهارت وجهه قــرآن و ذکر را متوجه قلب کند، و آیات شــریفه 
الهیه که مشــتمل بر تذکر و مشــتمل بــر توحید اســت به قلب 

بخواند به طور تلقین و تذکیر.
گر آیــات شــریفه آخر ســوره حشــر را از قــول خــدای تعالی یا  و ا
أیهــا الذین آمنــوا اتقــوا اهلل که آیــه 18 اســت، تا آخر ســوره که 
مشتمل بر تذکر و محاسبه نفس و محتوی بر مراتب توحید و 
اسماء و صفات اســت، در یک وقت فراغت از نفس از واردات 
دنیایــی، مثــل آخــر شــب یــا بیــن الطلوعیــن بــا حضــور قلب 
بخواند و در آنهــا تفکر کند، امید اســت -إن شــاء اهلل- نتایج 

حسنه ببرد...
عزیزا! ممکن است در اول امر، انس با این معانی برای نفس 
مشکل باشــد و شیطان و وســاوس نفســانیه نیز به اشکال آن 
بیفزایــد و انســان را از تحصیــل این احــوال مأیوس کنــد... و 
بگوید: این معانی مال بزرگان است و به ما ربطی ندارد؛ بلکه 
گر بتواند انسان را از آن متنفر کند و با هر اسمی  گاهی شود که ا
شــده از آن منصرف کند؛ ولی انســان حق طلب باید استعاذه 
حقیقیه از مکایــد آن پلید کند و به وســواس آن اعتنــا نکند، و 

گمان نکند که راه حق و تحصیل آن امری است مشکل...
کنون این دستور جزئی که ذکر شد، اشکالی ندارد و مخالف  ا
هیــچ یــک از کارها نیســت و بــه جایــی ضــرری نمی رســاند. 
گر در صفای قلب  طالب حق خوب است چندی اقدام کند؛ ا
و طهــارت آن تغییری دیــد و نورانیت باطن خــود را دریافت، 
بیشــتر اقدام کند. معلوم اســت این امور، تدریجــی و با طول 
زمــان انجــام گیــرد. وچــون اهمیــت آن فــوق العاده اســت، 
انســان باید با اهمیت آن را تلقی کند. ایــن از قبیل ضررهای 
گر امروز نشــد فردا جبران  دنیاوی نیست که انســان بگوید: ا
گر جبران نشــد نیز مهم نیســت، می گذرد! این  آن را کنــم، و ا
سعادت و شــقاوت ابدی است، آن شــقاوتی که پایان ندارد، 

آن بدبختی که آخر از برای آن نیست.
بیچاره انسان غافل! که در امور زایله دنیا- که خود می داند، 
و هــر روز می بینــد کــه اهــل آن، آن را می گذارنــد و می رونــد و 
حســرت ها را می برند- اینقدر اهمیت می دهد، و با کمال جد 
و جهد در جمــع و تحصیل آن می کوشــد، و خود را بــا هر ذلت 
و زحمت و هر محنــت و تعبــی رو بــه رو می کنــد، و از هیچ عار 
و ننگی پرهیز نمی کنــد ولی برای تحصیل ایمــان -که کفیل 
ســعادت ابــدی او اســت- اینقدر سســت و افســرده اســت که 
بــا ایــن همــه مواعــظ انبیــا و اولیــاء و ایــن همــه کتاب هــای 
آســمانی، بــاز از سســتی و ســهل انــگاری دســت نکشــیده، 
و بــه فکــر روزگار مصیبــت و ذلــت وزحمــت خــود نیفتــاده، 
موعظت های قرآنی و وعــد و وعید آن -که ســنگ خارا را نرم 
می کند و کوه های عالم را خاشــع می کند- در دل سخت این 

انسان اثر نکند!
آری، خــدای تعالــی فرمایــد: لــو أنزلنــا هــذا القرآن علــی جبل 
لرأیته خاشــعا متصدعا من خشــیة اهلل و تلک االمثال نضربها 
تفکــر  انســان دل ســخت!  ای  یتفکــرون.  لعلهــم  للنــاس 
کن، ببین مــرض قلبی تو چیســت کــه دل تو را از ســنگ خارا 
ســخت تر کرده و قرآن خدا را، که برای نجات تو از عذاب ها و 

ظلمت ها آمده، نمی پذیرد؟!     

بیچاره انسان 
که در امور  غافل! 

که  زایله دنیا- 
خود می داند، و 
وز می بیند  هر ر
که اهل آن، آن 

را می گذارند 
وند و  و می ر
حسرت ها را 

می برند- اینقدر 
اهمیت می دهد، 

کمال جد  و با 
و جهد در جمع 

و تحصیل آن 
می کوشد، و 

خود را با هر ذلت 
و زحمت و هر 

و  محنت و تعبی ر
و می کند، و از  به ر
هیچ عار و ننگی 

پرهیز نمی کند 
ولی برای تحصیل 

کفیل  ایمان -که 
سعادت ابدی 

او است- اینقدر 
سست و افسرده 

است

مومـن  خصلت هـای  و  آن  ویژگی هـای  ایمـان،  درخصـوص  زیـر  مطالـب 
چهـل  »شـرح  عناویـن  بـا  خمینـی)ره(  امـام  حضـرت  کتـاب  دو  از  برگرفتـه 

اسـت.  جهـل«  و  عقـل  جنـود  حدیـث  »شـرح  و  حدیـث« 

کمال ایمان
»اطمینان« است

ایمان از دیدگاه امام خمینی )ره(

راهــــــــبردراهــــــــبرد
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اندیشه

خود معروف دانند و منکر نزدشــان همان است که خود منکر 
می دانند. پناهگاهشان در مشکالت، خودشان هستند.

به طــور قطع، وقتــی در جامعــه ای، اصالت با ثروت و کســب 
سود بیشتر شد، بســیاری از فضائل منحصر به فرد انسان که 
در ســایه شــخصیت فطری او جریان دارد، منسوخ می شود. 
تمایــل بــه امــر خیــر و دوری از خودخواهــی و افزون طلبــی، 
همه بر محــور شــخصیت انســانی و فطری بشــر اســت. امام 
صــادق )ع( فرمودنــد: بی تردید پایداری مســلمانان و اســالم 
در این اســت که اموال نزد کســانی باشــد که حــق را در اموال 
بشناســند. به معــروف در آن عمل کننــد و بی گمــان نابودی 
اســالم و مســلمانان هنگامــی اســت که ســرمایه ها در دســت 
کســانی قرار گیرد که نه حق را در آن بشناسند و نه به معروف 

و نیکی تن دهند.
از این رو اموالــی که دیگــران از آن بهــره نبرند، بــرای مؤمن، 
شایســته نیســت و بهتر اســت که نباشــد. رســول خــدا )ص( 
فرمودنــد: نابــود بــاد طــال، نابــود بــاد نقــره )تــا ســه مرتبــه(. 
موضوع بر اصحاب ایشان گران آمد، یکی از اصحاب پرسید: 
چگونــه مالــی داشــته باشــیم؟ فرمودنــد: زبــان ذکرگــو، دل 
سپاســگزار و همســری مؤمن که شــما را یاری کند تــا دینتان 

را حفظ کنید.
لذا پایداری اسالم، به جریان درست اموال در جامعه بستگی 
دارد و درســتی آن، زمانی اســت کــه مــردم آن را در راه احیای 
معروف بــه کار گیرند. این امر میّســر نمی شــود، مگــر اینکه، 
انســان خود را با مهارت دین مزین کند که در سراسر قرآن به 

آن اشاره شده است.

احساسبیمسئولیتی
در نظامی کــه روحیــه تکاثرگرایی و رفاه زدگی مرســوم شــود، 
فرایــض و تعهدهــا از جملــه تعهدهــای اجتماعــی، کم کــم از 
جامعه رخت بر می بندند و حسن مسئولیت در قبال دیگران 
کمرنــگ می شــود. پیامبــر )ص( جامعــه را در برابــر یکدیگــر 
کارهــای آنهــا  مســئول می داننــد. چــون مشــکالت مــردم و 
ــَة َطَبَقاٌت  ِعّیَ توســط یکدیگر اصالح می شــود، »َو اْعَلــْم أّنَ الّرَ
گاه بــاش که مردم مملکت،   به بعض؛ آ

َ
َل َیْصُلُح بعض ها إّل

گروه های مختلف هســتند که هر گروه جز توســط گروه دیگر 
اصالح نمی شود.«

تا زمانــی کــه روحیــه مســئولیت پذیری و حس همــکاری در 
بین مردم نباشد، کمک به دیگران امکان پذیر نخواهد بود. 
امام رضا )ع( کمک به زیردستان و نیازمندان را وظیفه افراد 
توانمند می دانند. اصل تعهد و احســاس مســئولیت در قبال 
خود و دیگران، امری مفروض در مکتب اسالم است. انسان 
بی تفــاوت، در مکتب اســالم جایگاهــی ندارد. امــام رضا)ع( 
فرمودند: بــا کمک رســانی مــادی )بی بضاعت هــا را( در امور 

معنوی نیز مدد رسانید.
متأسفانه یکی از مواردی که موجب می شــود، افراد تکاثرگرا 
در قبــال جامعــه بی تفــاوت شــوند، ارزش گــذاری آنــان بــا 
ثروتشــان اســت، در حالی که اســاس این ارزش گذاری ریشه 
در دوران جاهلیــت بشــر دارد. ایــن رویــه می توانــد باعث بال 
بردن شخصیت کاذبی برای آنان شود و در مقابل شخصیت 

که  در نظامی 
وحیه تکاثرگرایی  ر
و رفاه زدگی مرسوم 

شود، فرایض 
و تعهدها از 

جمله تعهدهای 
کم کم  اجتماعی، 
از جامعه رخت بر 
می بندند و حسن 

مسئولیت در قبال 
کمرنگ  دیگران 
می شود. پیامبر 
)ص( جامعه را 
در برابر یکدیگر 

مسئول می دانند. 
چون مشکالت 
کارهای  مردم و 

آنها توسط 
یکدیگر اصالح 

می شود

افرادی کــه از مواهــب دنیــا بهره مند نیســتند، تحقیر شــود. 
مکتب اســالم بــا یــک برنامــه تربیتی همــه جانبه، کوشــیده 
اســت تا معیار بودن ثروت را از بین ببرد. از ایــن رو »َو َمْن أَتی 
َغِنّیًا َفَتَواَضَع َلــُه ِلِغَناُه َذَهــَب ُثُلَثا دیِنه؛ و هرکــه ثروتمندی را 
به خاطــر ثروتش فروتنــی کند دو ســوم دینش از دســت رفته 
اســت.« بنابرایــن اســالم، احتــرام بــرای ثروتمنــد بــه دلیــل 
ثروتش را محکــوم می کنــد. در مقابــل، تحقیر فقــرا به خاطر 
ع می سازد و همنشــینی با ثروتمندان را مایه  فقرشان را ممنو

مردگی دل می داند.
امــام رضا )ع( منشــأ بی توجهــی به مــردم را در همیــن روحیه 
 

َ
إّل اْلَمــاُل  َیْجَتِمــُع  َل  تکاثرگرایــی می داننــد و می فرماینــد: 
ِبِخَصاٍل َخْمــِس ِبُبْخٍل شــدیِد و أَمٍل َطویِل َو ِحــْرِص َغاِلٍب َو 
ْنَیا َعَلی اآلِخَرِة؛ مال دنیا جمع نشــود  ِحِم َو إیَثــاِر الّدُ َقطِیَعِة الّرَ
مگر در سایه پنج خصلت: بخل زیاد، آرزوهای دراز، آزمندی 

چیره بر انسان، ترک صله رحم و ترجیح دنیا بر آخرت.
این پنج مورد که حضرت اشاره فرمودند، همگی به خصلت 
مال دوســتی و گرایش به تجمل و تکاثرگرایی برمی گردد. لذا 
لزم است در برخورد با چنین افرادی، از آنان فاصله گرفت تا 
با خوش بــاوری کاذب، بر جان و مــال مردم ســیطره نیابند. 
امــام رضــا )ع( فرمودنــد: از اســالم خالــص ایــن اســت کــه از 

کسانی که اموال را منحصر به خود می کنند، بیزاری جست.

فراموشکردنآخرت
از جمله آثار زیانبار تکاثرگرایی و رفاه طلبی، هدف قرار گرفتن 
دنیــا و زندگــی آن، در مقابــل آخــرت اســت. آنچــه در مســیر 
حرکت مــادی ایــن عالــم بــا روح تعالیــم ادیــان الهی ســازگار 
نیســت، پدیده هــای ناهمگــون نظام ســرمایه داری اســت. 
وقتی ســرمایه که می تواند وســیله رفع نیازهای بشر شود، در 
دســت عده ای دنیادوســت قرار گیرد، نعمت های زیادی در 

بین مردم رخت برمی بندد.
قــرآن کریــم در آیه هفتم ســوره یونــس، از چنین افــرادی که 
به زندگی دل خوش کرده اند، با سرگرم شــدن به آن رضایت 
داده انــد و از یاد خدا غافل شــده اند، با نکوهــش و مالمت یاد 
می کند. پیامبــر )ص( خطاب بــه ابن مســعود فرمودند: ابن 
مســعود، پــس از مــن مردمــی می آینــد کــه غذاهای خــوب و 
رنگارنگ می خورند... خانه ها می ســازند، کاخ ها برافراشته 
می دارنــد و مســاجد را تزییــن می کننــد. ]ایشــان[ جز بــه دنیا 
نمی اندیشــند، در آغوش دنیا منــزل می گزیننــد و بدان تکیه 
می زننــد. شــرافت و ارزش آنــان بــه پــول بســته اســت و تنها 
برای شکمشان می کوشند، اهدافشــان خوردن است. اینان 
بدترین بدترینان هســتند، فتنه ها و حــوادث ویرانگر از آنان 

سرچشمه می گیرد و به آنان نیز باز می گردد.
مصادیقی که حضــرت فرمودنــد، همگــی در حــب و عالقه به 
دنیا ریشــه دارد. امام صادق )ع( فرمودند: بــدان که هر فتنه و 
حادثه ای خاســتگاه آن حب دنیاســت. عشــق به دنیا و ادامه 
آن، فــرد را بــه جمــع آوری مــال تشــویق می کنــد. ایــن ثــروت 
می تواند دامنه و گستره آرزوهای فرد را قوی کند. به طور قطع 
هر کس دل به آرزوهــای دراز دنیا بندد، عملکردش بد شــود و 

در نهایت به حالت مغرورانه قیامت را هم تکذیب کند.      

آثار معنوی تکاثر بر زندگی

تکاثــر و تــرس از انفاق بــه عنــوان پدیده شــوم نظام 
ســرمایه داری، ریشه در خوی و شــیوه تفکر و نگرش 
فــرد دارد )اســراء / 100(. از این رو برای شــناخت ماهیت این 
ح  پدیده و پی بردن به آثار آن بر زندگی انسان، باید قبل از طر
هر موضوعی به خود انســان بازگشــت. معیار تمایــز بنیادین 
بیــن بینــش مکتــب اســالم بــا مکاتــب دیگــر، این اســت که 
جــاه،  و  مــال  حــب  جنســی،  گرایــش  غــذا،  بــه  تمایــل 
تجمل خواهــی، تکاثرگرایــی و... همگــی قبــل از تولــد فــرد، 
فعالیت خود را در رحم مادر با نیروی جــذب غذا آغاز و پس از 
آمیختگــی بــا مجموعــه نظــام فرهنگــی و تربیتــی در جامعه 
خ نمایــی می کنند. در مکتب اســالم بــرای تشــخیص آثار و  ر
پیامدهای موضوعاتی همچون تکاثر بایــد به انگیزه درونی 
فــرد، اندیشــه ها و روحیــه او رجوع کــرد و بــا پی بــردن به آن 

معایب، به تهذیب و تربیت پرداخت.

ترککارهایخیروگرایشبهسودجویی
در نظام ســرمایه داری، رفتار افراد بر محور ســود و رشد ثروت 
متمرکــز می شــود. کســانی کــه بــه روحیــه تکاثرگرایــی آلوده 
شده اند، در مســائل زندگی تمام هّم و غم خود را متوجه زیاد 
شــدن ثروت می کننــد. امــام رضــا )ع( یکــی از دلیــل تحریم 
ربا در نســیه را، از دســت رفتــن نیکــوکاری، گرایش مــردم به 
ســودخواهی و رهــا کــردن کارهــای نیــک می دانند. افــراد با 
چنین روحیــه ای، هر کار خیــری را بــه منزله ضــرر می دانند. 
کــه امــری معــروف اســت در نــزد آنــان، بــه امــری  کار خیــر 
نامطلوب تبدیل می شود و امر ناپسندی را که بی توجهی به 
بی بضاعت ها و... اســت، امــری پســندیده می دانند، یعنی 

منکر در نزد آنان امری معروف است.
ــَهَواِت اْلَمْعــُروُف ِفیِهــْم َمــا َعَرُفــوا َو اْلُمْنَکــُر 

َ
َیســِیرُوَن ِفــی الّش

ِعْنَدُهــْم َما أْنَکــرُوا َمْفَزُعُهْم ِفــی اْلُمْعِضاَلِت إَلی أْنُفِســِهْم؛ و در 
شهوات سیر می نمایند. معروف در میان آنان چیزی است که 

محمدعلیطاهرینژاد

که قارون را 
غلط ها داد 

سودای زراندوزی
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در پرتو معنادر پرتو معنا 

بشراست و اجتناب ناپذیر است. هراکلیتوس و پارمیندوس 
چنین می اندیشــیدند. در قرن ۱۸ فیلســوف معــروف آلمانی 
کانت رســاله ای نوشــت به نام صلح پایدار. گفته می شود که 
او این عنوان را از هتلــی در هلند  گرته گرفته بــود که در باالی 
آن هتل تابلویی به دیوار نصب شده بود و تصویر گورستانی 
را نشــان می داد و نوشــته بود »ســرزمین صلح پایدار« منظور 
از آن ســرزمین قبرســتانی بود کــه در نزدیکــی آن هتل وجود 

داشت. 
گفته اند کانت منظورش از عنوانی که برای کتابش گذاشــته 
نوعی طعن و شــوخی داشــته اســت. می خواهد بگوید صلح 
پایــدار جایش قبرســتان اســت و فقط میــان مــردگان امکان 
برقــراری دارد. البتــه کانت به راه حلی که رســیده اســت یک 
راه حــل حقوقــی اســت. او پیشــنهاد چیزی شــبیه بــه آنچه 
امروز ســازمان ملل نــام دارد را مطرح می کند یعنی ســازمانی 
از بیــرون ناظر بر صلح جهانی باشــد. اما خودمــان دیدیم که 
این راه حل چندان موفق نبوده اســت. رساله کانت به زبان 
اصلی- که البته در زمان فعلــی به زبان های مختلف ترجمه 
شــده - حــدود ۱۳۰ صفحــه اســت.  یکــی از منتقدیــن کانت 
می نویســد به عدد صفحاتی که دراین رساله به کار رفته تنها 

در آلمــان بعــد از تألیف این رســاله جنــگ اتفاق افتــاده، چه 
برسد به تعداد جنگی که در سراسر جهان رخ داده است. 

ولــی بــه هرحــال طــرح کانــت اثــر خــودرا به جــای گذاشــت. 
درقرن بیســتم میالدی بشــریت پس از پشــت ســرنهادن دو 
جنگ جهانــی خانمانســوز وخســتگی کامل از جنگ و ســتیز 
به این نتیجه رســید کــه باید در ســایه صلــح و آرامش زندگی 
کند وگرنه هستی بشر و زیســت او در روی کره زمین، در خطر 
نابودی اســت. بــرای این منظــور به تشــکیل جامعــه ملل و 
ســرانجام بــه ســازمان ملــل متحــد و امضــاء و صدور منشــور 

بین المللی مبادرت ورزید. 

      صلح با خدا
منظــور از صلــح بــا خــدا »ایمــان« بــه خــدا اســت. تعلیمــات 
توحیدی قرآن مجید بر دو اصل اســتوار است؛ ایمان وعمل 
صالــح.  ایــن دو اصــل از یکدیگــر تفکیــک پذیــر نیســت، و 
اصل دوم بدون اصل نخســتین بی ارزش اســت، ولی اصل 
نخســتین نقــش علــت دارد و اصــل دوم معلــول اصــل اول 
اســت و هر چند می تواند تقویت کننده اصل نخستین شود، 

ولی معلول است و علت آن نیست.
 ایمان بــه معنای اعتقاد ذهنــی به مثاًل یکتائــی خدا و نبوت 
پیامبر نیســت. ایمان به معنای سپردن دل به خدا و تسلیم 
در مقابل اوســت. به تعبیر دیگر ایمان به خدا پناه گرفتن در 

فضای الهی است. 
ذی 

َ
خدایی که ســالم و منبع و مبــدأ آرامش اســت. ُهــَو اهَّلُل اّل

ــالُم اْلُمْؤِمُن اْلُمَهْیِمــُن اْلَعزیُز  وُس الّسَ  ُهَو اْلَمِلــُک اْلُقّدُ
َ
ال ِإلَه ِإاّل

ــا ُیْشــِرُکوَن )حشــر/۲۳( او  ــُر ُســْبحاَن اهَّلِل َعّمَ ــاُر اْلُمَتَکّبِ اْلَجّبَ
خدایــی اســت کــه معبــودی جــز او نیســت، حاکــم و مالــک 
اصلی اوست، از هر عیب منّزه است، به کسی ستم نمی کند، 
آرامــش و پنــاه دهنــده اســت، مراقــب همــه چیــز اســت، 
قدرتمندی شکســت ناپذیر که بــا اراده نافذ خود هــر امری را 
اصالح می کند، و شایســته عظمت است؛ خداوند منّزه است 
از آنچه شــریک برای او قرار می دهند! ایمان یعنی درآغوش 
خــدا  بــه طورمــدام آرام گرفتــن. خدائــی کــه یــاد او موجــب 

ارامش دل است. 
اَل بــه ذکــر اهَّلِل 

َ
ِذیــَن َءاَمُنــوْا َو َتْطَمئــِن ُقُلوُبُهــم بــه ذکــر اهَّلِل أ

َ
اّل

َتْطَمئِن اْلُقُلوُب)رعد/۲۸( همان کســانی که ایمان آورده اند 
و دل های ایشــان با یاد خداوند آرام می گیرد؛ آگاه باشــید! با 
یــاد خداوند دل هــا آرام می یابد. اصــل ایمان در تمــام ادیان 
ابراهیمــی کــه ادیــان توحیــدی اســت، نقــش بســیار مهمی 

دارد. 
مارتیــن لوتــر، کســی کــه حــدود پانصــد ســال قبــل مذهــب 
پروتانتیــزم را در مســیحیت بنیان نهــاد ، یکــی از اصول ۹۹ 
گانه اش که همان روز اول بر در کلیسای شهر گوتنبرگ آلمان 
نصب کرد همین اصل ایمان اســت. او در آثارش می نویســد 
که من همــواره در باورهای مســیحی خود مطالعــه می کردم 
و آنها را بازخوانی و بازبینی می نمــودم. به خصوص آنکه در 
کتاب مقدس بســیار دقت وژرف اندیشــی داشــتم. روزی در 
حال مطالعه عهد جدید ناگهان یک آیه مرا تکان داد. دیدم 

گویی این آیه با من صحبت می کند.

منظور از صلح 
با خدا »ایمان« 

به خدا است. 
تعلیمات 

توحیدی قرآن 
مجید بر دو اصل 

استوار است؛ 
ایمان وعمل 

صالح.  این دو 
اصل از یکدیگر 

تفکیک پذیر 
نیست، و اصل 
دوم بدون اصل 

نخستین بی 
زش است، ولی  ار

اصل نخستین 
نقش علت دارد و 
اصل دوم معلول 
اصل اول است و 
هر چند می تواند 

کننده  تقویت 
اصل نخستین 

شود، ولی معلول 
است و علت آن 

نیست

صلح توحیدی
یـــــا صـــــلـــــح پــــایــــدار

توحیدی« اســت. صلح توحیــدی صرفًا به معنــای اجتناب 
از جنگ میان انســان ها نیســت و از دیدگاه انســان محوری 
نشــأت نمی گیرد.  صلــح توحیــدی نوعی معرفت اســت و به 
معنــای تســلیم در مقابــل خــدا و هســتی واحــد اســت. اصل 
وحدت هســتی بــرای خلقــت و صدور جهــان از مبدأ هســتی 
هدفی قائــل اســت و انســان به عنــوان بخشــی از جهــان در 
مقابل اهداف مبدأ هســتی یعنی حق متعال تســلیم اســت. 
اینگونــه معرفــت، نــه تنهــا جامعــه بشــری را بــه دو بخــش 
خــودی و ناخــودی بخــش نمی کنــد تــا همــواره در ســتیز بــا 
ناخودی باشــد، این معرفت حتی کل جهــان را به دو بخش 
ذی روح و بــی روح تقســیم نمی کنــد، تــا طبیعــت را بخــش 
بی روح جهان بداند و همواره با آن بجنگــد و آن را به تباهی 
و فســاد بکشــد. در ایــن نظــام معرفتــی همــه موجــودات و 
اجزای جهان »ُمســلم« اند یعنی تســلیم حــق متعالند وکلیه 
اجزای جهــان با هم و در کنــار هم با کمال دوســتی و مودت، 
مشــغول عبــادت خداوندنــد. والشــمس والقمر به حســبان 

والنجم والشجر یسجدان )الرحمن/۷-۶(. 
جنــگ و تشــاجر در طــول تاریــخ بشــر وجــود داشــته و دارد. 
عــده ای از فالســفه گفته انــد جنــگ و تشــاجر الزمــه ذات 

درقرن بیستم میالدی بشــریت پس از پشت سرنهادن دو 
جنگ جهانی خانمانسوز و خستگی کامل از جنگ و ستیز 
به ایــن نتیجه رســید که بایــد در ســایه صلــح وآرامش زندگــی کند 
وگرنه هســتی بشــر و زیســت او در روی کره زمین، در خطر نابودی 

است.
برای ایــن منظور به تشــکیل جامعــه ملل و ســرانجام به ســازمان 
ملــل متحــد و امضــاء و صــدور منشــور بین المللــی مبــادرت ورزیــد. بنابرایــن اگر قرن بیســتم 
میالدی را »قــرن صلح« بنامیــم گــزاف نگفته ایم اما بــا اندکی تأمل ایــن نکتــه را در می یابیم 
که صلــح در نظــر نویســندگان اصل منشــور و نیــز تمامی کســانی کــه پیرامــون آن از فالســفه و 
حقوقدانان غربی قلم زده و می زنند این است که صلح به معنای عدم وقوع جنگ و درگیری 
اعم از گرم یا سرد است. جالب آنست که مطالعه آثار متفکرین عصر روشنگری و در رأس آنان 
ایمانوئــل کانت حکیم آلمانی نشــان می دهد که آنان بــرای تحقق صلح، آرمانی جز تشــکیل 
اینگونــه مجامــع حقوقــی چــاره دیگــر نمی دیدنــد. ولــی به رغم وجــود و تــالش وقفــه ناپذیر 
ســازمان های مزبور و صــدور چندین قطعنامــه و موافقتنامه پس از گذشــت نیم قــرن و وقوع 
چندین درگیری مســلحانه جای این ســئوال وجــوددارد که مشــکل اصلی چیســت و راه حل 

نهائی را باید از چه نقطه ای آغاز کرد؟

      تسلیم در برابر هستی واحد
به نظر ادیان الهــی و در رأس آن اســالم، راه اصلی وصول به آرامش، دســت یازیدن به »صلح 
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فرهنگ و ادب

از کارهایی که فارسی زبان ها باید انجام دهند، درباره آنچه 
که بوده است، هست و اصالت دارد، باید تحقیق شود. 

از طرفی خوشــحالیم که جهانیان اینگونه موالنا را مورد توجه قرار 
ح و با او برخورد  داده اند و از طرفی نگرانیم که موالنا عوام گونه طر
شــود. باید به بررســی این بنشــینیم که موالنا چه چیزی نیســت؛ 
کید کنم، چه چیزی بود و چه کســی بوده اســت.  بیــش از اینکه تا
ج از کشور که  باید با نگاهی سلبی به ســمت موالنای اصلی پیش برویم، وگرنه نه تنها در خار
در داخل کشور سوء تفاهم ها زیاد خواهد شــد و موالنا خیلی سریع تنها و غریب خواهد بود. آیا 
نزد موالنا نیز هماننــد عرفان یونانی، رومی بویژه در قرن بیســتم، ســکوت آن معنایی را دارد 
ع  ع از این بابت بیش تر می شود که موضو که آنان برداشت می کنند یا نه؟ اهمیت این موضو

خاموشی را به طور جدی مورد توجه قرار می دهد و تخلص خود را خاموش گذاشته است. 
مولــوی میــراث دار فرهنــگ بزرگــی اســت به نــام فرهنــگ ایرانــی - اســامی. حضــور وحــی 
و کام الهــی موجب می شــود گفتار نــزد این عرفــا از یــک ویژگی خاصــی برخوردار باشــد که با 

عرفان های غیر ابراهیمی متفاوت باشد. 
برای انتقــال مفاهیم عرفانی موالنا به دو شــکل ســعی کرده اســت کــه این را برطــرف کند؛ از 
طرفی به هنجارشکنی در گفتار دست زده  که سعی شــده قابلیت های گفتار را افزایش دهد و 

از طرفی دیگر سعی کرده تا حد امکان از گفتار هم استفاده نکند.
 دو ویژگی  در زبان عرفانی و همچنین نزد موالناست؛ یکی تمثیلی شدن زبان و دیگری کوتاه 
شــدن آن. تمثیلی کردن ســخن ســبب می شــود که از طرفی توام با رسایی و شــیوایی باشد و 
از ســویی دیگر باعث ایهام و ابهــام می شــود. از این جهت کــه تجربیات عرفانــی نمی توانند 
خیلی مستقیم انتقال پیدا کنند و از طرف دیگری ویژگی الیه یی کردن زبان و بیان را موجب 
می شــود و همچنیــن بــه کار بــردن تمثیــل از نظــر زیباشناســی اهمیــت فراوانــی دارد و باعث 
می شــود که ســخن مال آور نباشــد، چنانچه که خــود در »فیه ما فیــه« به این مطلب اشــاره 
می کند. موالنا مخاطبان خود را به دو دسته تقسیم می کند؛ آنان که زبان رمز می دانند و آنها 
که زبان رمز نمی دانند. ویژگی  دیگری که موالنا به وســیله آن زبانش را متمایز می کند، موجز 

کردن سخن است.
زبــان کامی نــزد موالنا بســیار مهم اســت و همانند برخــی از فرقه هــای عرفانی، زبــان کامی 
مورد تردید و شــک قــرار نمی گیرد؛ بلکــه از آن اســتفاده می شــود. در عین حال خاموشــی هم 

یکی از ویژگی های زبان موالناست. 

جهــان  چــرا 
امروز بــه موالنا 

اقبال کرده است؟ 
انتشــار  بــرای  کــه  مــا 
کتــاب موالنــا در آمریــکا 
یا برگــزاری نکوداشــت 
در ارمنســتان، ترکیه،  افغانســتان و حتا مصر تبلیغ 
نکرده ایم؛ پاســخ این ســوال در پیــام موالنا نهفته 
اســت. ما با شــخصیتی روبه روییم که که هر بیت 
از شعرهایش پارادوکس است. پیام موالنا چیست 
که از فیلســوف تا عارف و تا عامی مجذوب ســخن 
او هســتند. موالنــا یــک خداونــد خــرد اســت و اهل 
کســترش بر باد  معرفت و یا عاشق ســوخته، که خا
رفته است؟ و آیا بین عاشق سوخته و خداوند خرد 
گر موالنا معشــوق  و معرفت جنگی اســت یا نــه؟ و ا
کیســت؟ بلــه موالنــا  ســوخته اســت، معشــوق او 
هم عاشــق ســوخته اســت و هم خداونــدگار خرد و 

معرفت است. 
چــرا باید فلســفه اســامی بخوانیــم؟ ار از این رو که 
کام  کامی به کامی برسانیم. بشر امروز نا دنیا را از نا
از معنویت اســت و پیام موالنا پیام معنویت است. 
کام امــروز کــه بــه کام دنیوی چســبیده  دنیــای نــا
کام است. دنیای تشــنه امروز منتظر یک  است، نا
کام دیگــر اســت و آن پیــام موالنــا همــان کام تــازه  
است؛ فلسفه اســامی یعنی مثنوی. به گمان من 
باید مرزبندی هــای غیرواقع را به کنــاری بگذاریم 

تا متوجه فلسفه اسامی شویم. 
گفتــه شــده اســت و  حــرف در بــاب عشــق بســیار 
کنــون آثــار بســیاری در زمینه  همچنیــن از ابتــدا تا

فلسفه و عقل است، اما موالنا سخن از وحدت خرد 
و عشــق بــه میــان مــی آورد. پیــام موالنا به انســان 
معاصــر و هرزمانی اســت؛ تا انقــراض عالــم. هر بار 
موالنا ســخنان تــازه بــه میــان مــی آورد، و از این رو 
هرگز کهنــه نخواهــد شــد. موالنــا هرگــز نمی میرد، 

هرچند او هر لحظه طالب مرگ بود. 
مرگ را دانم ولی تا کوی دوست

راه اگر نزدیک تر دانی بگو
آن مرگــی کــه عین حیــات اســت؛ مــرگ اختیاری. 
آدم هــای حســی فکــر می کنند کــه مــرگ اختیاری 
یعنــی انتحــار، حــال آنکه موالنــا اصــا ایــن معنا را 
مد نظر نــدارد.  موالنا ســالک اســت و ســالک یعنی 
کســی کــه مــی رود و نمی نشــیند. موالنــا ســلوک را 
از حــس شــروع می کنــد و به حــس حس می رســد. 
موالنا عشــق و عقل را با هــم جمع کــرده و از همین 
روســت که گفتگوی او بــا خود و دیگــران صمیمی 
اســت. هرچنــد دیگــر عرفــا هــم بــا موالنــا هــم  نــدا 
هســتند، منتها موالنــا زبانــی ســاده دارد. راه موالنا 
راه عــدم توقــف اســت و ایــن راه بی پایــان اســت. 
گزیســتانس واقعــی در موالناســت کــه هــر لحظــه  ا
جلــوه ای تــازه می بیند. هــر دو جهــان زیر ســیطره 
رقــص موالناســت. با گــردش موالنــا هــر دو جهان 
می چرخند. بیــان موالنــا بیــان ظرفیــت و توانایی 
او برداشــته شــده و  زبــان  از  آدمــی اســت. قفــل 
سینه اش گشــاده است. نه تنها بشــر امروز نیازمند 
کتاب مثنوی اســت، بلکه انســان تا همیشه تاریخ 
نیازمند مثنوی اســت و خوشــا به حال مــا که زبان 
فارسی می دانیم و نیازمند ترجمه نیستیم. به باور 

من زبان فارسی یک زبان الهی است.       

عاشق سوخته
بمناسبت هشتم مهر، روز مولوی

دکتر غالمحسین ابراهیمی دینانی

دکتر غالمرضا اعوانی

غواصی معنا

سهروردی عرفان را حکمت 
الهــی نــاب می دانــد و آن را 
برابــر حکمــت بحثــی قــرار می دهــد؛ 
بنابرایــن موالنــا بــه غواصــی معنــا و 
معرفــت رفتــه و گوهرهــای عزیزی را 
فراچنــگ آورده و بــه ما عرضــه کرده 
اســت. تاریــخ را می توانیــم بر اســاس 
عشــق تقســیم کنیم، در دوره  امروز و 
ح  در فلسفه مدرن، مسأله عشق مطر
نشــده اســت؛ مگــر به معنــای بســیار 
دل  کار  عشــق  چــون  آن،  حیوانــی 
اســت و در دنیــای امــروز دل مــرده 
است، بنابراین عشق جایی ندارد. بر 
اســاس عشــق حکمت را می تــوان به 
دو دســته تقســیم کرد؛ یــک حکمت 
بحثی و دیگر حکمت الهی اســت. در 
دربــاره  هــر بحثــی  حکمــت بحثــی 
طبیعــی  بحث هــای  همــان  عشــق 
اســت، یعنــی عشــق نوعــی غریــزه و 
نوعی طبیعــت حیوانی اســت، منتها 
تبییــن  بیشــتری  شــدت  بــا  امــروزه 
می شــود. اما حکمت الهی بــر مبنای 
عشق اســت. هر دینی ســه رکن و سه 
اســاس دارد؛ یکــی عمــل صالــح یــا 
فضیلت، دوم راه عشــق و راه محبت 
و ســوم راه معرفت است. اینها سه راه 
مختلف نیستند؛ سه راه الزم و ملزوم 
یکدیگرنــد. بنابراین عشــق در موالنا 
جلوه دیگــری دارد، که یکــی از ارکان 
موالنا بحثی اســت کــه درباره عشــق 
می کند. جالب اینکه هر دو راه عشــق 
و راه معرفت، هر دو در موالنا هســت. 
بــه تعبیــری بگویــم زبــان غزلیــات 
متفــاوت  مثنــوی  زبــان  بــا  شــمس 
است. زبان مثنوی زبان سهل است؛ 
عارفی اســت که به مقــام فنا رســیده 
اســت. راه معرفت اســت. اما غزلیات 
شــمس زبــان رقــص و ســماع اســت، 
زبان مستی اســت؛ در برابر آنکه زبان 
هشــیاری اســت. بنابرایــن هــر دو در 

موالنا وجود دارد.      

موالنا خــود خاموشــی را به بحر در برابر جوی ســخن تشــبیه 
می کنــد. خاموشــی بــه دو قســمت تقســیم می شــود؛ یکــی 
خاموشــی اخاقی و دیگری خاموشــی مضمونی. خاموشــی 
اخاقی آن خاموشــی اســت که بر اســاس ارتباطی کــه میان 
گفته پرداز و گفته شنود هست، ایجاد می شود. اما خاموشی 
مضمونــی، خاموشــی اســت کــه برخــی از مضامیــن بــر زبان 

تجمیل می کنند. 
برای موالنا بهترین موضوعی که خاموشــی در برابر آن رساتر 
از گفتــار اســت، عشــق اســت.  خاموشــی همــواره نــزد موالنا 
رفتن از یک نظام نشانه ای ارتباطی به یک نظام نشانه ای 
ارتباطی دیگر اســت، یعنی قطع ارتباط نیست؛ در خاموشی 
ارتباط تداوم پیدا می کند، اما در سطح و الیه ای دیگر است. 
تمایزی بین ســکوت و خاموشی قایل شــده ام که خاموشی 
را بخشــی از ســکوت گرفته ام، یعنی بخش کامی سکوت را 

بسیار گسترده می دانم. 
بســیاری  نــزد  ســکوت  و  ادبیــات  بیــن  رابطــه  همچنیــن 
نویســندگان از جملــه ژان پــل ســارتر هــم خیلــی اهمیــت 
دارد، چنانکــه می گویــد ادبیــات بــرای مــا خــود را همچــون 
هرمنونتیــک ســکوت تعریــف می کند. این ســکوت بــه این 
معنایی که بیان شــد، در غرب بویژه در دوران مدرن بســیار 

مورد توجه بوده است. 
بنابرایــن نــزد برخــی تفکــرات بویــژه تفکــر انســان محور، 
خاموشــی انســان، ســکوت تمــام هســتی اســت؛ امــا جهان 
عرفان اســامی جهانی زنده اســت و همه عناصر آن باشــعور 

هستند و در حال تسبیح خدا. 
در چنیــن جهانــی هیچ گاه ســکوت مطلــق نیســت و همواره  
زمزمه هــای نیایــش جــاری اســت. و از دیــدگاه موالنــا همــه 
هستی در حال گفتگو هســتند، چون هســتی بر اساس کام 

آفریده شده است.       

همه هستی
گفتگو هستند در حال 

بررسی معنای خاموشی در بیان مولوی

دکتر بهمن نامور مطلق
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      آذربایجان شرقی
طــی مراســمی بــا شــرکت نجاتگــران و امدادگــران و کارکنان 
حوزه هــای  معاونــت امــداد ونجــات و مرکــز علمــی کاربردی 
هالل احمر اســتان، زیارت روحبخش عاشــورا قرائــت و یاد و 

خاطره شهدای کربال گرامی داشته شد.
در این مراســم حجت االســالم والمســلمین واعظی مســئول 
دفتــر نمایندگــی ولــی فقیــه در جمعیــت هــالل احمر اســتان 
به تبییــن فلســفه قیــام حضــرت سیدالشــهدا پرداخــت و به 
مهمتریــن عوامــل نهضــت عاشــورا اشــاره کــرد. وی افــزود: 
بهترین و مطمئن ترین ســند برای شــناخت فلسفه و اهداف 
نهضت سیدالشــهدا )ع(، کلمات خود آن حضــرت یا امامان 

دیگر در این باره است.
حجــت االســالم والمســلمین واعظــی ادامــه داد: بــر اســاس 
فرمایش حضرت سیدالشهدا هدف از قیام آنحضرت ، طلب 
اصالح در امور امت پیامبر؛ امربه معروف؛ نهی از منکر و عمل 
به سیره رســول خدا )ص( و امیرمؤمنان)ع(، همانند برپایی 

نماز و پرداخت زکات می باشد.
مســئول دفترنمایندگــی ولــی فقیــه در هــالل احمر اســتان با 
اشــاره به خطبه حضــرت امام حســین )ع( گفــت: آنحضرت 
در این خطبه به تشــریح  بدعت های به وجود آمــده در دین 
کــه فرمانــروای  کســی  رســوال اهلل پرداختــه و می فرمایــد:   
ســتمگری را ببیند که حرام خدا را حالل کــرده و پیمان الهی 
را شکســته و با ســنت رســول خدا مخالفت ورزیــده و در میان 
بندگان خدا با گناه و تجاوزگری رفتــار می کند، ولی در برابر او 
با کردار و گفتار خود برنخیزد، بر خداســت کــه او را در جایگاه 
)پر عذاب( آن ســتمگر قرار دهد. هان )ای مــردم( بدانید که 
اینها تن به فرمانبری از شیطان داده و اطاعت از فرمان الهی 
را رها کــرده و فســاد را نمایان ســاخته و حدود خــدا را تعطیل 
نموده انــد؛ درآمدهــای عمومــی )بیت المــال( مســلمانان را 
به خــود اختصــاص داده انــد و حرام خــدا را حــالل، و حاللش 
را حــرام کرده انــد و من شایســته ترین فــرد برای تغییــر دادن 

)سرنوشت و امور مسلمانان( هستم«
در این  مراسم که دکتر حمید حسین پور مدیر عامل جمعیت 
هالل احمر اســتان و معاونین و روســا و امدادگران و جوانان و 
داوطلبان با رعایت فاصله اجتماعــی و رعایت پروتکل های 
کــران  بهداشــتی حضــور داشــتند، حــاج جعفــر صدقــی از ذا
حسینی به ذکر مصیبت پرداخت و علی شــهودی از شاعران 
اهــل بیــت علیهــم الســالم تبریــز بــه قرائــت شــعری در رثای 

حضرت امام حسین ع و شهدای کربال پرداختند.

      اردبیل
مســئول دفتــر نمایندگــی ولــی فقیــه در جمعیت هــالل احمر 
اســتان اردبیــل گفــت: زیــارت حضــرات معصومیــن یکــی از 
راه هــای نزدیــک شــدن بــه الــی اهلل اســت.حجت االســالم و 
المسلمین سیدعلی فاطمی نیا در مراســم زیارت عاشورا این 
جمعیت که با حضور مدیر عامل و اعضای شورای معاونین و 
با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی برگزار شد با بیان این 
مطلب افزود: یکــی از راه هایی که در معارف شــیعه و روایات 
اهل بیت علیهم االسالم برای نزدیک شدن و طی طریق اهلل 

هم پا با سوگواران حسینی
هالل در سوگ ساالر شهیدان

گزارشی از برنامه ریزی های هالل احمر 
برای گرامیداشت ایام سوگواری ساالر شهیدان

نگاهی کوتاه به برخی از برنامه های دفاتر استانی 
نمایندگی ولی فقیه در ایام محرم

حســینی،  عــزای  مــاه  رســیدن  فــرا  بــا  همزمــان 
برنامه ریزی هــای جمعیت هالل احمر برای گرامیداشــت 

شکوهمند دهه اول محرم مورد بررسی قرار گرفت.
یاســر احمدوند، معــاون فرهنگی و امور آموزشــی و پژوهشــی حوزه 
نمایندگــی ولــی فقیــه در جمعیــت هالل احمــر با اشــاره بــه اهداف 
برگــزاری برنامه هــای فرهنگــی و تبلیغــی ویــژه مــاه محــرم در این 
مجموعه گفت: معرفت شناســی قیام امام حســین)ع( و ترویــج فرهنگ عاشــورایی، تقویت 
و افزایش روحیه معنوی و معرفتی در ماه محرم به اقشــار جامعه و بسترســازی مناســب برای 
حضــور کارکنــان جمعیت هــالل احمــر در ابــراز ارادت به محضــر امــام حســین )ع( و اهل بیت 

پیامبر)ص( از جمله اهدافی است که در این برنامه ریزی ها مد نظر قرار گرفته است.
معــاون فرهنگی و امور آموزشــی و پژوهشــی حــوزه نمایندگی ولی فقیــه در هالل احمــر با بیان 
گیری ویروس کرونا و دستورالعمل های ستاد مقابله  اینکه با توجه به شرایط فعلی متاثر از فرا
با این بیماری پیشــنهادهایی برای برگزاری آیین ســوگواری حضرت ابا عبداهلل الحسین)ع( 
و ترویــج معــارف و قیــام عاشــورا در جلســات متعدد مــورد بررســی قــرار گرفته اســت، افــزود: از 
بخش هــای مربــوط و جمعیت هــای مختلف اســتانی تقاضا شــده تــا با توجــه بــه اقتضائات 
محیطی و شــرایط اســتان ها برنامه هایی موثــر و ارزشــمند را تدارک و اجــرا کنند. بنــا به گفته 
کاوی  یاســراحمدوند این برنامه های تبلیغــی و معرفتــی در حوزه نمایندگــی مورد بررســی و وا

مستمر قرار می گیرد.
معاون فرهنگی و امور آموزشــی و پژوهشــی حوزه نمایندگی ولی فقیــه در جمعیت هالل احمر 
در ادامــه بهره منــدی از فضــای مجــازی را یکــی از رویکردهــای اصلــی در اجــرای برنامه  های 
گرامیداشت شکوهمند در دهه اول محرم در جمعیت هالل احمر عنوان کرد و افزود: تولیدات 
در فضــای مجــازی با رعایــت اصــول حرفــه ای، بهره گیــری از ســخنران، واعظــان و مداحان 

مسلط و پرداخت گرافیکی و هنری مناسب دنبال می شود.
معرفی کتاب هــای تبلیغی و معرفتی از دیگر برنامه هایی اســت که در جمعیــت هالل احمر بنا 
به گفته معاون فرهنگی و امور آموزشی و پژوهشی حوزه نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هالل 

احمر در دستور کار قرار گرفته است.
احمدوند در تکمیل این موضوع افزود: مســابقه کتاب خوانی، توزیع کتــاب زاد و مجله مهر و 
ماه، تبلیغات محیطی، نصب پوستر، ســیاه پوش کردن محیط، اســتفاده از پرچم و عالیم از 
مهم ترین برنامه هایی است که با توجه بر ضرورت تطبیق با شرایط روز و رعایت دستورالعمل 

های بهداشتی اجرا می شود.
ح حســینیه مجــازی با پوشــش زنده ســخنرانی یــا مداحی ائمــه جماعــات یا آییــن زیارت  طر
عاشــورا در رســانه های اجتماعی از دیگــر برنامه هایی اســت کــه در دســتور کار جمعیت هالل 
احمــر در ایام محرم قــرار گرفته اســت. بنا بــه گفته یاســر احمدوند بــا توجه بــه در پیش بودن 
دهه احیاء امر به معروف از این فرصت برای برنامه ریزی تشکیل جلسات مرتبط و ترویج این 
فریضه استفاده شود و حتمًا با توجه به شرایط هر استان و امکانات موجود برنامه های متنوع 
دیگــری نیز قابــل برنامه ریــزی و اجــرا خواهــد بــود. در هفته های گذشــته در اغلب اســتان ها 
جلسات شــورای فرهنگی با محوریت برنامه های محرم تشکیل شده اســت. این برنامه ها با 

مشارکت بخش های مختلف جمعیت اجرا می شود.      

در ایام عزاداری حضرت اباعبداهلل الحســین )ع( تمامی دفاتــر نمایندگی ولی فقیه در 
جمعیت هالل احمر سراسر کشــور برنامه های متعددی را با توجه به پیش بینی های 
قبلی و رعایــت دســتورالعمل های بهداشــتی بــرای اقامــه عــزای سیدالشــهدا تــدارک دیدند. 

گزارش زیر فقط انعکاس گوشه ای از این فعالیت ها است.

      ساختمان صلح 
مراسم عزاداری امام حسین )ع( و گرامیداشت ماه محرم با حضور حجت االسالم و المسلمین 
معزی نماینــده رهبر معظــم انقــالب در جمعیت هــالل احمــر، در فضــای باز ســاختمان صلح 
جمعیــت هالل احمر با رعایــت فاصله اجتماعی و دســتورالعمل های بهداشــتی برگزار شــد. به 
گزارش پایگاه اطالع رســانی حوزه نمایندگی ولی فقیه در هالل احمر، در این مراسم که جمعی 
از مســئوالن و کارکنان جمعیت حضور داشــتند، ضمن قرائت زیارت عاشــورا، مــداح اهل بیت 
عصمت و طهارت )علیهم الســالم( در رثای امام حســین )ع( و شــهدای واقعه کربــال به مرثیه 
ســرایی پرداخــت. در این مراســم، حاضــران با ســینه زنــی و نوحه خوانی، در ســوگ شــهادت 

حضرت امام حسین )ع( و یاران با وفایش اشک ماتم ریخته و به عزاداری پرداختند.
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كلمه نخست

دفاع مقدس یکی از پرافتخارترین 
برگ های زرین ݣݣکتاب ݣݣݣانقالب

هشتسالدفاعمقدسیکیازپرافتخارترینبرگهایتاریخپرفرازونشیبانقالباسالمی
کهدرآنحماسهایستادگیو کنندهیکیاززیباترینجلوههایتاریخانقالباست وتداعی
کهدرحقیقترمزپیشرفتوپیروزیجمهوریاسالمیدر مقاومتمتجلیشد.حماسهای

دهههایپسازآننیزبهشمارمیآید.
کتابپرافتخارنیزمتعلقبهامدادگرانجبهههایحقعلیه بخشیازبرگهایزریناین
کهدراینراه گرامیمیداریمیادوخاطرههمهایثارگرانوازجانگذشــتگانی باطلاســت.
کهدرراهتسکیندرد مقدسماندگارشدند؛بهویژه487شهیدامدادگرجمعیتهاللاحمر

کردند. کناررزمندگاناسالمایستادگیومقاومت ورنجحاصلازتجاوزدشمندر
کهرتبهومقامرفیعیدارندودرپیشگاهخداوند شهداافتخارملتایرانند،چهازنگاهدینی
کردهاند کهبهجامعهخویش کهبهســببخدمتی زندههســتندوچهازمنظرملیومردمی
موجبافتخارهستند.بنابرفرمودهمقاممعظمرهبریمدظلهالعاليامروززندهنگهداشتن
کهامنیتوآرامشامروزمامدیون کمترازشهادتنیستوهمهبایدبدانیم نامویادشهدا
ایســتادگیورشــادتشــهداوصبرواســتقامتبیبدیلخانوادهاینعزیزاناســت.باتوجه
بــهایــنمهــماینجانــببهجوانانعزیزتوصیهمیکنمتاریخهشــتســالدفــاعمقدسرابا
کهپرچمدارنوع کنندبهویژهجوانانجمعیتهاللاحمر اهتماموجدیتمطالعهوبررسی
که دوستی،ازخودگذشتیوصلحطلبیهستند.بایدوقایععبرتآموزدوراندفاعمقدسرا
رشــادتهایدالورانایرانزمیناســتبهنحوشایســتهبازنمایاندتامفهومایستادگیوامید
راهموارهدرذهنودلجامعهزندهنگاهداشت.امروزتکیهبردستاوردهایدفاعمقدسو
تنفسدرفضایمعنویوتمسکبهروحیهایثارگریآندورانراهروشنغلبهبرسختیها

ومسیرتجربهشدهپیروزیونصرتاست.
کهپرچمدارایثارگریدرجامعههستندرهرواناستوار کههمکارانجمعیتهاللاحمر امید

ایثارگراندفاعمقدسباشند.
شایســتهاســتمســئوالنمحتــرمدفاتــرحــوزهنمایندگــیدراســتانهاونیــزمدیــرانمحتــرم
جمعیتهاللاحمرتوجهبهایثارگرانوخانوادههایمحترمشــانراســرلوحهاقداماتخود

قراردهند.

عبدالحسین معزی
مدیرمسئول



رهبر معظم انقالب اسالمی، در بیانات اخیرشان »ایمان توحیدی خالص« 
را اولین عنصر از الگوی اسـالمی برای نظام سـازی و جامعه سـازی دانستند 
و در ایـن خصـوص بـه مـردم و مسـئوالن توصیه هایـی فرمودنـد. بـه همین 
مناسـبت موضـوع راهبـرد ایـن شـماره را بـه »ایمـان« اختصـاص داده ایـم. 
یكـی از مطالـب ایـن بخـش، گفتگویـی اسـت با مرحـوم آیت اهلل خوشـوقت 
گردان عالمه طباطبایی و از برجسـته ترین عالمان اخالق.  از نخسـتین شـا
ایشـان بـا اشـاره بـه مسـأله ایمـان، بـه تبییـن چرایـی انحـراف مـردم کوفه و 
راه مصـون مانـدن جامعـه  از ایـن انحـراف می پـردازد. تفسـیر قرآنـی معنای 
ایمـان در بیـان رهبـر معظـم انقـالب، ایمـان از دیـدگاه امـام خمینـی )ره(، 
گاهانـه و اشـاراتی دربـاره عوامـل حفـظ و افزایـش  گفتـاری دربـاره ایمـان آ

ایمـان از دیگـر مطالـب ایـن بخش هسـتند.

راهــــــــبرد
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ایمان توحیدِی خالص

عمل ݣݣبه قانون الهی ؛ تنها راه افزایش ایمان

کمال ایمان »اطمینان« است
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      قدر دانستن خدمت در نظام جمهوری اسالمی
یکنکتهایهمکهربطیبهمســائلاقتصادیواینقبیلمسائلنداردلکنبهنظر
منخیلیمهماســت،ایــننکتهآخریاســتکهبــهحّضارمحتــرممیخواهمعــرضبکنم.
خطابهمفقطبهقّوهمجرّیهنیســت،بههمهدســتاندرکارانومســئوالنکشــوراست؛چه
درقّوهمجرّیه،چهدرقّوهقضائّیه،چهدرقّوهمقّننه،چهبخشهایگوناگونیکهدرحاشــیه
اینهاحضــوردارند؛وآن،ایناســتکهدوســتان!قــدرخدمتدرایــننظــامرابدانید،خدمت
درایننظــامخیلیباارزشاســت.البّتهخدمتدرهمهجاباارزشاســت؛هرمســلمانی،درهر
نقطهایازعالم،درهرسطحییکخدمتیبهافراد،بهانسانها،بهبشرّیتبکند،اینیقینًا
ثوابدارد،ارزشداردوانشــاءاهللخدایمتعالاجرمیدهد،لکندرجمهوریاســالمیفقط
ایننیست؛خدمتکردندرجمهوریاسالمیعالوهبراین،یکنکتهبسیارمهّمدیگریدارد
وآن،ایناســتکهخدمتشــما،حرکتشــماوکارشــماکمکمیکندبــهرونمایــیازالگویی

کهاسالمبرایجامعهسازیوبرایمدیرّیتجامعهداردنشانمیدهد؛اینخیلیمهماست.

شکست الگوی سرمایه داری و محصوالت تمّدن غربی
تمّدنغربیالگوهایمدیرّیتوجامعهسازیونظامسازی
وحکومــترابــهمیــدانآوردونشــانداد؛هــمکمونیســم
اقســام و وانــواع کمونیســم و -سوسیالیســم جــور یــک
سوسیالیســمهاییکهدولتهایمختلفبهشــکلآنهابه
وجودآمدند-وسرمایهداریوبهاصطالحلیبرالیسمومانند
اینهاهمیــکجوردیگــر؛اینهــافراوردههایغرباســتو
اینفراوردههاشکســتخورده؛امروزاینمحصوالتتمّدن
غربــیدرمدیرّیــتجامعــهومدیرّیــتبشــرشکســتخورده
است.آنیکیکهجمعشد،اینیکیهمخیمهوخرگاهش
کــهداریــدمشــاهده درحــالاغتشــاشونابســامانیاســت
میکنید.قّلهباشکوهاینالگویغربِیسرمایهداری،آمریکا
اســتکــهوضعّیــتآنرامشــاهدهمیکنیــدکــهبــهمعنــای
واقعــیکلمــهیــکالگــویشکســتخوردهاســت.بیشــتراز
همهجادرآمریکاارزشهایبشــریداردلگدمالمیشــود.
باایننظامهــایحکومتی،بایســتیارزشهــارازندهکنند؛
ارزشهــایدینیبــهکنــار،ارزشهایمعنــویکهآنها حاال
بهآنتوّجــههــمندارند،احســاسهــمنمیکنندآنهــارا،به
کنار؛ارزشهایبشــری،ارزشهاییکهعقلهایبشــرآنها
رامیفهمد،]یعنی[مســئلهامنّیت،مســئلهِسالمت،مسئله
عدالت،اینهــاداردبهکّلیدراینالگویمســّلطغربیبیش

ازهمهجالگدمالمیشود.
درآمریکاجــرموجنایتازهمهجایدنیابیشــتراســت؛این
حرفیاســتکهخودشــاندارنــدمیگویند،آمارهاییاســت
کــهخودشــاندارنــدمیدهنــد.درآمریــکافاصلــهطبقاتــی
وحشتناکاست؛آمریکاکشورثروتمندیاستاّمابیشترین
بخشایــنثــروتدراختیــاریکعّدهانگشتشــماراســت؛
انگشتشــماربهمعنایواقعیکلمه؛بیشــترینبخشاین
ثــروتدراختیــارآنهــااســت.تعــدادگرســنهها،درماندهها،
بیخانمانهــادرآمریــکابــهنســبت،ازهمــهکشــورهایدنیا
بیشتراســت.البّتهبرخیازکشورهایبســیارفقیریکهمثاًل
درآفریقاهستندراموردنظرندارم،کشورهایمتعارفدنیا،
چــهآنهایــیکهبــهعنــوانکشــورهایپیشــرفتهمحســوب
کــهدرحــالپیشــرفتمحســوب میشــوند،چــهآنهایــی
میشوند،ازهمهجاتعدادونسبتدرماندگانوبیخانمانها
وفقراوماننداینهادرآمریکابیشــتراســت.طبقاعالمصریح
رقبــادرکارزارهــایانتخاباتیآمریــکا-کههماخیــرًاگفتند،
همقبلهــاگفتهبودنــد-ازهرپنــجکــودکآمریکایی،یکی

گرسنهاستکهاینهاواقعًادردنیاکمنظیراست.

      درجه باالی انحطاط فکری در آرمان شهر غرب زده ها
ناامنــیدرونــیشــهرهای]آمریــکا[دردنیــاکمنظیراســت؛
یعنیواقعًادرخیابانجوانیکهبیــرونمیرود،خاطرجمع
نیســتکهیــکنفــری،یــکدیوانــهای،یکمســتی،یک
عقــدهایایهمیــنطــوراســلحهرابــهطــرفاونگیــرد،او
رابهتنهایــییــادربیــنجمعــیبــهقتــلنرســاند.میبینیــد
کــهایــنآمــارجنایتهــایآمریــکاعجیــبوغریــب دیگــر
اســت؛اصاًلانســانگیجمیشــودازشــّدتوافزایــشاینها.
اینهــامربوطبــهداخــلآمریــکااســتکهخبمســائل حــاال

حضـرت آیـت اهلل خامنـه ای رهبـر معظـم انقـاب اسـامی بـه مناسـبت هفتـه  
بـا رئیس جمهـور و اعضـای دولـت، سـال آخـر  ارتبـاط تصویـری  دولـت در 
فعالیت دولت دوازدهم را فرصتی خوب برای افزایش خدمات در حوزه های 
مختلـف خواندنـد و بـا بیـان نکاتـی دربـاره  مسـائل مهـم اقتصـادی همچـون تولیـد، 
سـرمایه گذاری، ارزش پـول ملـی و نیـز فضـای مجـازی، تأکیـد کردنـد: بایـد با جدیت 
کامـل، موانـع تولیـد را رفـع و بـرای حـل مشـکات، همـت بیشـتر گماشـت. ایشـان در 
بخـش پایانـی سـخنان خـود نکاتـی را خـارج از مسـائل اقتصـادی بیـان فرمودنـد کـه 

ایـن بخـش از سـخنان ایشـان را می خوانیـم. 

ایمان توحیدِی خالص
کید رهبر معظم انقالب بر اولین عنصر از  تأ
الگوی اسالمی برای نظام سازی و جامعه سازی
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آمریکاومشــکالتدرونیآمریکاومشــکالتمدیرّیتِینظام
ســرمایهداریدرآمریــکابیــشازاینهــااســتوتفصیــالت
زیادیدارد؛لکــنعالوهبــراینهاآنکاریاســتکــهدردنیا
آمریــکاداردانجــاممیدهــد؛قتــل،غــارت،جنگافروزی،
ایجــادناامنــیجــزوکارهــایرایــجآمریکااســت.امروزشــما
مالحظــهکنیــددرســوریه،درفلســطین،دریمنجــایپای
آمریــکابهوضــوحمشــاهدهمیشــود.امــروزدراینهااســت،
کــههنــوزهــمادامــهدارددر دیــروزدرعــراقوافغانســتان
بعضیازاینهــا،قبلترازآندرویتنام،قبلتردرهیروشــیما؛
همهجادرسراســردنیاانســانآثارجنایتکاریآمریکاوغرب
را-عمدتًاآمریکارا-مشاهدهمیکند.درجهباالیانحطاط
فکــریآنهــاراهــمازانتخابهایشــانمیشــودفهمیــد.
ببینیــدچــهافــرادی،چــهشــخصّیتهاییرابــهعنــوان
شــخصاّولدرآمریــکابــرســِرکارآوردهانــدودارنــدبــهدنیا
نشــانمیدهندکهدنیــاآنهــاراردمیکندوتحقیــرمیکند!
آرمانشــهِرغربزدههااینجااســت،اینهمانآرمانشــهری
بعضیدرکشورخودماوبعضیدر استکهغربزدهها-حاال
کشورهایدیگر-بهعنوانیکنقطهبرجستهوآرمانشهر
بهآننــگاهمیکردند؛ایــنخصوصّیاتآمریکااســت؛یعنی

الگوهایبشریبهاینشکلاست.

      ایمان، علم و عدل
اســالمالگویمســتقّلخــودشرادارد.الگویاســالمیبرای
نظامسازیوجامعهســازیبهطورخالصهیکالگوییاست
مرّکــبازایمــانوعلــموعــدل؛اینســهعنصراصلیاســت.
ایمــانبــهمعنــایایمــانتوحیــدِیخالــصکــهایــنایمان
توحیــدِیخالص،همدرســاختشــخصّیتانســانهاتأثیر
میگــذارد،همدرســاختجامعــهوقــوارهعمومــیجامعهاثر
میگذارد،وهــمدرعملشــخصیامتداددارد،همدرشــکل
اجتماعی.علمباگسترهبیانتهای]آن[-همعلمالهی،هم
علمطبیعیبهآن]معنا[کهغربیهاهنرشــانرادرآننشان
دادنــد،]یعنی[تســخیرطبیعتوتســّلطبــرطبیعــتومانند
اینها-جــزوچیزهاییاســتکهدراســالمممدوحاســت.بعد

انسانعروجمیکندازاینمرحلهبهمراحلباالتر؛
علمبههوّیتانســان،علــمبهعاَلــمملکوتوعلــومالهِی
برتــرازایــنحرفهــا.ایــنعلــمشــاملهمــهایــنمســائل
اســت.عــدلهــمبــهمعنــایوســیععــدل؛هــمعدالــت
اقتصــادی،همعدالــتقضایــی،هــمعدالــتاجتماعی،
]یعنــی[عدالــتبهمعنــایواقعــیکلمــه.ایــن،آنچیزی

استکهامامبهمایادداده.
ماالبّتهدرهرســهبخشعقبیــم.تحّرکماتحّرکمناســب
وشایســتهاینبــودهاّمــاالگوایناســتکهانســانایــنرادر
شــعارها،دراظهارهــا،درجهتگیریهــا،درحرکتهایــی
کهدرایــن41ســالدرجمهوریاســالمیصــورتگرفته،در
شخصّیتســازیهاییکهصورتگرفته،میتواندمشاهده
بکنــد؛نمونههایششــهدایبــزرگمــاهســتند،نمونهاش
اســت، رجایــی نمونــهاششــهید اســت، بهشــتی شــهید
نمونــهاششــهیدباهنــراســت،نمونــهاششــهیدمطّهــری
وتــااینآخــرشــهیدقاســمســلیمانیاســت؛الگویاســالمی

ایناســت.شــماباعملکردخودتانمیتوانیدایــنالگورادر
چشممردمجهانشــیرینکنیدوتبلیغکنیدآنرا،برجسته
کنیدیاخــداینکــردهبهعکــس،آنراازچشــمهابیندازید.
بنابرایــن،خدمــتدرجمهــوریاســالمیایــن]طور[اســت؛
فقطصرفایننیســتکهماباخدمتخودمانیککمکی
بهآحادبشــریابهجمعمعّینییابهکشورمیکنیم؛مهماین
اســتکهماباایــنکارخودمــان،باایــنعملکــردخودمان،
بــاایــنخدمــتخودمــان،داریــمدرواقــعچهــرهاســالمراو
الگویاســالمیرانشــانمیدهیــم.وایــنالگووجــوددارد؛
چهمســتکبرهابخواهند،چهنخواهند،اینالگویتازهسر
برآوردهدردنیا،وآنهاهمازهمینمیترســند؛دشمنیشــان
بهخاطــرایناســتکهایــنالگــو،الگوییاســتکــهاصول
مســّلِمآنهاراقبولندارد؛مدیرانوجهتدهانآنهامبتالبه
کجرفتــاریوکجاندیشــیدرعمدهمســائلزندگیهســتندو
الگویجمهوریاسالمی،الگویاسالمی،اینراقبولندارد
وخّطمســتقیمرا،خّطحقرادرمقابلباطلدنبالمیکند؛
دشــمنیهایاینهابــهخاطــرایناســت.کینهتــوزیایکه
شــمامیبینیدآمریکاوبعضیهایدیگرباجمهوریاسالمی
دارنــد،فقــطبهخاطــربــودنزیدونبــودنعمــرووفــالنکار
خاصوماننداینهانیست؛بااساسمخالفند.البّتهازلحاظ
کتیکــیکارهاییرادارنــد.اینعملکارگزارنظامبایســتی تا

اینالگورانشانبدهد.

      توصیه موالی مّتقیان )ع( به جامعه اسالمی
کــه یــکتوصیــههــمازمــوالیمّتقیــان)ع(عــرضبکنــم
برایامــروزمــامهــماســت.حضــرتدرخطبهســیوچهارم
میفرماینــد:ُغِلــَبَواهلِلالُمَتخاِذلــون؛حضــرتســوگندیاد
گرمؤمناندســتازیــارِیهمبردارند،شکســت میکندکها
میخورند.»تخاذل«یعنیاینبهاوکمــکنکند،اوبهاین
کمکنکنــد؛ایــنمعنــای»تخــاذل«اســت.حضرتقســم
میخــورد،میگویــد:ُغِلــَبَواهلِلالُمَتخاِذلــون.خطــاببــه
مردمآنزماناست،اّمادرواقعخطاببهکّلبشرّیتاست؛
مؤمنینبایدبههمکمککنند،مؤمنینبایســتیپشتیبان
هــمباشــند،مؤمنیــنبایســتیازیکدیگردفــاعکننــد،یاری
کنندهمدیگررا.شمامیبینیددشمندرحالطّراحیبرضّد
شــمااســت؛بهطوردائم،دشــمناندارندعلیهشــماطّراحی
میکننــد؛واقعًابــهطوردائــم؛انســانمیبینــدطّراحیهای
بعضیاوقــاتآنهاخیالمیکنندطّراحیشــان اینهارا.حاال
نامشهوداســت،اّماواقعًامشهوداســت،انسانمیفهمدکه
چهکاردارندمیکنند.خــبدرمقابلطّراحیآنها،شــماهم
بایدطّراحیکنید؛نــهبایدبیعملبمانیدوســاکتبمانید،
نهبایدتســلیمبشــوید؛چوناومرّتــبداردطّراحــیمیکند،
مانبایدتســلیمطّراحیاوبشــویم.آنوقتدرهمینخطبه
حضرتخطاببهمردمخودشانمیفرمایدکه»ُتکادوَنَو
َتکیدون«؛آنهاعلیهشمادارندطّراحیمیکنند،شماعلیه ال
آنهاطّراحینمیکنید.ایننبایستیدرجامعهاسالمیوجود
گرچنانچــهآنهاکیــدمیکننــدباشــما،یعنی داشــتهباشــد؛ا
دارندطّراحیونقشــهریزیمیکنندعلیهشما،شماهمباید

علیهآنهانقشهبریزیدوطّراحیکنیدوکیدکنید.

ایمان به معنای 
ایمان توحیدِی 
که این  خالص 
ایمان توحیدِی 

خالص، هم 
در ساخت 
شخصّیت 

انسان ها تأثیر 
می گذارد، هم در 
ساخت جامعه 
و قواره عمومی 

جامعه اثر 
می گذارد، و هم 

در عمل شخصی 
امتداد دارد، هم در 

شکل اجتماعی



راهــــــــبردراهــــــــبرد

از  مرحـوم آیـت اهلل خوشـوقت از نخسـتین شـاگردان عامـه طباطبایـی و 
برجسـته ترین عالمـان اخـاق در گفتگویـی در دوران حیـات خـود بـا اشـاره 
به مسـأله ایمان، به تبیین چرایی انحراف مردم کوفه و راه مصون ماندن 
جامعه  از این انحراف پرداخته بودند که در اینجا با توجه به نکات ارزشـمند آن در 

معـرض اسـتفاده شـما همـکاران قـرار می گیـرد . 

عمل ݣݣبه قانون الهی 
تنها راه افزایش ایمان

یور 99     مشاره 1023 شهر
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مشــکلاهــلکوفــهایــن
بودکهایمانشانضعیف
بود.حضــرتراتــاجاییدوســت
داشتندکهبرایخودشانضرری
نداشــتهباشــد.آنهــابیدیــنکــه
نشــدند؛مثــلخیلــیازشــیعیان
امروزفقطایمانشانضعیفبود.بیچارههاحتیقلوبشانبا
امامحســین)ع(بودوبادشــمناناودشــمنبودند،اماوقتی
احســاسکردندکهخطریهست،عقبکشــیدند.ابنزیاد
تهدیدکردوگفتشمارامیُکشم،دســتمیُبرم،پامیُبرم،
گرکمیایمانشــانقویبودونترســیده دررفتند؛ترســیدند.ا
بودند،بهمیدانمیآمدندوشــهیدمیشــدند؛همانطورکه
امامحسین)ع(باافتخارمیروددردلخطر.کوفیانامااین
بــاوررانداشــتند.گفتنــدتــاچــرخزندگیمــانمیچرخــد،تــا
کنــاراهلبیــت کارنیســت،در مزاحمــتمالــیوجانــیدر
گربه علیهمالســالمهســتیم.بههمیــنخاطــروقتیدیدنــدا

طرفامامحسین)ع(بروندکشتهمیشوند،نرفتند.

      ضعف ایمان
جامعــهکوفــه،جامعــهبیتقوایــیبــود.شــیعهبودنــد،امــا
ضعفایمانداشــتند.بههمینخاطردروقــتامتحانفرار
گــرایمان کردنــد.ایــنفرارشــانبهخاطــرضعفبــاوربــود.ا
باالیــیداشــتند،بــهشــهادتافتخــارمیکردند.اصــاًلعلت
وقوعماجرایکربالبیدینیبود.یزیدبیدینبود؛سلطنت
گرامامحســین)ع(بیعتنکند،دیگران میخواســت.دیدا
هــمممکــناســتبیعــتنکننــد.لــذاســختگرفــت.امــام
گربیعتکنــد،دیگراســالمازبینرفته حســین)ع(همدیدا
است،چونیزیدعلنًادینراقبولنداشت.امامحسین)ع(
چونایمانــشقویبود،دســتورخداوندراپذیرفــتکهباید
گرامام)ع(اینکاررا توکشــتهشــویتااســالمســالمبماند.ا
نمیکرد،اسالمازبینمیرفت.آنهاهمقدرتداشتندوهم
پول؛بدسابقهبودند،بتپرستبودند،فقطمسلمانزبانی
بودند،چرامردمبهاینهارویآوردند؟چونمردمازســختی
گریــزانبودنــد.اینهــاراپســندیدندوبرایکشــتنامــام)ع(
اتفاقکردند.ایــنکارباعثشــدکهبنیامیهحدودهشــتاد
ســالحکومــتکننــد.حــدودپانصــدســالهــمبنیعباس
حکومتکردنــد.دراین580ســالخیلــیازاحکاماســالماز
بینرفتوخلفاوســالطیناحکاماســالمراآنطــوریپیاده

کردندکهمیپسندیدند.

      گناه، ایمان را متزلزل می کند
ضعفایمانمعلولگناهکــردنوعدمپایبنــدیعملیبه
اســالماســت.کســیکهازآزادیخودسوءاســتفادهمیکندو
مرتکــبگنــاهمیشــود،خــودرادروضعیــتخطرنــاکقــرار
میدهدودچــارضعــفایمانمیشــود.هــریــکگناهیکه
انجامشــود،ایمــانراپایینمــیآورد،اماهرمراعــاتقانون
اســالم،ایمــانرابــاالمیبــرد.بــرایاینکــهایمــانمــردمباال
برود،ابتدابایداحکاماسالمرادرجامعهپیادهکرد،آنوقت
کارهادرستمیشــود.تازمانیکهاحکاماســالمیدرجامعه

پیادهنشــودوایمانمردمضعیــفبماند،رشــوهمیگیرندیا
نمازنمیخوانندیاهرکاربدیراممکناستمرتکبشوند.
درایــنصورتاخــالقجامعــههیچوقــتاصالحنمیشــود.
اســت.راهرســیدنبهاین رکناخــالق،ایمــاندرمرحلهباال
ایمــانهمایــناســتکــهجلــویگنــاهگرفتــهشــودومردم
گرایمــاندرافرادوجود گناهنکنند.گنــاهضدایماناســت.ا
نداشــتهباشــد،وقتــیکــهدرمعــرضدیــدپلیــسنباشــند،
تخلفمیکنند.ایمانپلیسباطنیاســت.افرادباایماندر

خانهخودشانهمتخلفنمیکنند.
ایمانچگونهدرســتمیشــود؟باادامــهتقــوا.تنهاراه حــاال
گــرواجباترا افزایــشایمان،عمــلبهقانــونالهیاســت.ا
انجامدهیــمومحرماتراانجــامندهیم،همیــنکارایمان
گرتقوانداشــتیم،ایمانمــانپایینمیآید. مارابــاالمیبرد.ا
بهتدریــجوقتیهــمکهآنایمــانمرحلــهاول،کههــرعقلی
میپذیــردکــهخــداهســتازبیــنرفــت،کمکــمآدمبــهکفر
گرایشپیــدامیکندوبعــدبهســرحدکفرمیرســد.خاصیت
گناهایناســتکهایمانراپایینمیآورد،ایمانکهکمشد،
انسانبهســمتدنیاوگناهســوقپیدامیکندوبعدمرتکب
گناهانبزرگمیشود.کســیمیتواندازاینمشکلدرامان

بماندکهاهلتقواودوریازگناهباشد.
شــماوقتیبهصحیفهســجادیهنگاهمیکنید،میبینیدکه
تمــاماینمســائلوتمــامنقــاطضعــفانســاندرآنمطرح
شــدهوبرایآنراهکارارائهشــدهاســت.صحیفهســجادیه
همهاینخألهاراپرمیکند.تقوا،تــرکگناه،ایمانواخالق
درآنمطــرحاســت.ایمــانوتقــواهمــوارهدرکناراخــالقدر
اینکتــابمطرحشــده.شــمامیبینیدکــهامامســجاد)ع(
درفرازهــایاولدعــایمکارماالخــالق،تکامــلایمــانرااز
خداوندمســئلتمیکننــد.ضعفایمــانباعثمیشــودکه
گــرایمان انســانخمــسوزکاتندهــدوازجهــادفــرارکند.ا
کاملشــد،دیگرانســانمرتکباینگناهاننمیشــود.این
کتابشــریف،ایمانراجزئیازاخالقحســابمیکند،راجع
بهتقــواصحبتمیکنــد،تقواراهــمجزئیازاخالقحســاب

میکند.بنابرایننمیتواناخالقراازایمانوتقواجداکرد.
ببرنــد،جامعهاصالح گرهمهافرادجامعهایمــانخودراباال ا
گــربعضیهاایمــانداشــتهباشــندوبعضیها میشــود،اماا
نــه،آنوقتدیگــرهمهشــانخوبنیســتندوممکناســت
ایــنبعضیهــایخــوبازآنبعضیهــایبــداثــربپذیرنــد.
اینمسئلهامریطبیعیاســت،چوننفسامارهمیخواهد

انسانرابهسمتگناهسوقبدهد.
گراینقوانین تمامدستوراتاســالمدرحکمقانوناســت.ا
دروهلــهاولاجــرانشــود،قوانینــیکــهمــردمبــرایزندگــی
دنیاییخودشــانوضعمیکننددیگرفایدهایبهحالآنان
نخواهدداشــت،زیرااززیربارهرقانوندیگریمیشــودفرار
کرد.مثاًلممکناســتفردبارشــوهازقانونفرارکند.قوانین
گرقوانیــندیگربا دیگربایدبــرقانوناســالممتکیباشــند.ا
قانوناســالممطابــقبــود،بایداجــراشــودوگرنهاصــاًلنباید
گرحکومــتاســالمیقوانیــناســالمرادرجامعه اجراشــود.ا
اجــراکند،همافــراداصالحمیشــوندوهــماجتمــاع.اجرای
اینقوانینباعثمیشــودکهگناهدرجامعهکمبشــودودر

ضعف ایمان 
کردن  گناه  معلول 
و عدم پای بندی 

عملی به اسالم 
که  کسی  است. 

از آزادی خود سوء 
استفاده می کند 

گناه  و مرتکب 
می شود، خود 
را در وضعیت 
ک قرار  خطرنا

می دهد و دچار 
ضعف ایمان 

می شود. هر یک 
که انجام  گناهی 

شود، ایمان را 
پایین می آورد، اما 
هر مراعات قانون 

اسالم، ایمان را 
باال می برد
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نتیجهلوازمایمانفراهممیشود.
ایجادکند. بنابراینحکومتاسالمیبایددرمردمایمانباال
ایمانباالهمطبقدســتوراســالمازاینحاصلمیشــودکه
واجبــاتراانجــامدهیــمومحرمــاتراتــرککنیم؛بــهطور
خالصــهتقــوارارعایــتکنیــم.حکومــتهــمقــدرتداردتا
گرایــنکاررانکند،نهفرد جلویتخلفازقانونرابگیــردوا
اصالحمیشــودونهاجتمــاع.دراینشــرایط،وضــعاجتماع
سالبهسالبدترمیشــود.پسمابایدکاریکنیمکهمردم
گرقوانیناجرانشــود،فایــدهایندارد. قوانینرااجراکنند.ا
گرطبیب،بیماریراتشخیصدهدونسخهراهمبنویسد، ا
امابیمارازایننسخهاستفادهنکند،مداوانمیشود.احکام
اسالمیبایددرجامعهپیادهشــودوکلیدحلتماممشکالت

جامعهدرعملبهاینقوانیناست.
البتــهقانــونخاصیــتمحدودکنندگــیداردوطبعانســان،
مخالفمحدودشــدناســت.طبعانســانبهدنبــالآزادی
است.تشکیلحکومتاســالمیبرایایناســتکهمردمرا
بهســمتاجرایاینقوانینســوقبدهد.درجامعهاسالمی
کســیکهمرتکبخالفیمیشــود،نبایداحســاسآســودگی
کنــد.اصاًلنهــیازمنکــربرایایناســتکــههمهنســبتبه
گــرهــرکســیبگویدکــهاین عملخــالفحســاسباشــند.ا
خالفبهمــنربطینــداردوتأثیریهــمبهحالمــنندارد،
اینجامعهاســالمینیســت.پساولینکارمابایداینباشد
کهمردمقانوناسالمرایادبگیرند.درمرحلهبعدبایدنسبت
گرکسیازاینقوانین بهآنملتزمشــوندوآنراعملکنند.ا
گر تخلفکــرد،بایدطبقدســتوراســالمبــااوبرخوردشــود.ا
مادرجامعهبهانــدازهتوانوقــدرتخودماناینمســائلرا

مراعاتکردیم،فردوجامعهاصالحخواهدشد.

      قدم اول
گرمسئولینبهقوانیناسالمپایبندباشند،مردمهمازآنان ا
تبعیتمیکنند.مردموقتیببینندوبشــنوندکهمســئولین
بهقوانیــناســالمپایبندنــدوخانوادهآنــانهمتقیــددارند،
آنوقتآنهــاهمیادمیگیرندکــهقوانیناســالمرادرجامعه
اجراکنند.قاعده»الّناُسعلیدیِنُمُلوِکِهم«دراینجاجاری
گرمســئولینبهقانوناســالمعملنکردند،مردم است.اماا
همتدریجًابهعملنکــردنبهقوانیناســالمیگرایشپیدا

میکنندووضعجامعهخرابمیشود.
گامدومعبــارتازایــناســتکهمســئولین،قانوناســالمرا
درجامعهپیــادهکنند.بااجــرایقوانین،عملبــهقانوندر
گرمســئولین طبقــاتپایینترهمجریــانپیدامیکنــد.اماا
قوانیــنرااجــرانکننــد،مردمهــمبــهطریــقاولــیآنرااجرا
نمیکنندودراینصورتهرکاریکهدراینجامعهصورت
بگیــرد،هیچاثــرمفیدینخواهــدداشــتوآثارمضــرآنهم
بهتدریجآشــکارمیشــود؛آثــاریکهازعــدمپایبنــدیمردم
بهقوانیناســالمیحکایتمیکند.مردمنمــازنمیخوانند،
روزهنمیگیرند،زنانحجابرارعایتنمیکنندوخالصههر
کســیتاآنجاییکهبتواند،بهقانوناســالمعملنمیکند.
وظیفهحکومتاســالمیایناســتکهازبــروزچنینوضعی

جلوگیریکند.

آنهاییکــهدررأسحکومتاســالمیهســتند،بایدعادل
باشــندوبهقوانیــناســالمیعمــلکننــد.قوانیناســالمبه
گونهایاســتکههمفــردوهماجتمــاعرااصــالحمیکندو
بهفــردمیگویدتــاآنجاکــهمیتوانــی،بایدبــهاجتماعهم
رســیدگیکنــی،منتهــااولبایــدخــودتبــهقوانیــناســالم
معتقــدباشــیتــابتوانــیآنهــارادرجامعــهاجــراکنــی.وقتی
اینجورشــدند،زیردســتیهاهممراقبخودشــانهســتند
تــاقوانیــنرارعایتکننــد.تقیــدبهقانــونبههمهســرایت
گرافرادیباشــندکهدررأسباشند،اماقوانین میکند،اماا
راقبولنداشــتهباشــند،مثــاًلنمــازنخواننــدیــاروزهنگیرند
یاافکارغربیداشــتهباشــندیاوالیــتفقیهراقبولنداشــته
باشند،ایندیگرحکومتاســالمینمیشود.بنابراینتمام
اینمســائلبایدتحتنظراســالمتنظیمشــود؛هــمعقاید
وهماحــکاموهــماخالقیکهمســئولیندرجامعهاســالمی
گرکســیبــهخداایمان اعمالمیکنند.درغیراینصورتا
نداشتهوعملبهاسالمراقبولنداشــتهباشد،چنینکسی
چــهاثــریمیتوانــدبــرپیشــرفتاســالمدرجامعــهداشــته
گرحکومتاسالمیبااینوضعباشد، باشد؟صدســالهما

هیچتأثیرینخواهدداشت.

      وظیفه خواص
اینمســألهشــاملهمهخــواصوکســانیاســتکــهقدرت
کــه دارنــدومیتواننــددردیگــرانتأثیــربگذارنــد.آنهایــی
زحمتکشیدهاند،درسخواندهاندوبلدهستندکهچگونه
جامعهرابهمســیریهدایتکننــد،اینهابایدهمخودشــان
خوبعملکنندوهمدیگرانرابهســمتعملخوبسوق
بدهند.دراینصورتهمفرددرستمیشودوهمجامعه.
احکاماســالمیبرایاجرادرجامعهاســالمیاســت،اماچون
جامعــهازافرادتشــکیلشــده،اولافــرادبایدتقــوارامراعات
کنندوبعددرزندگیخوددرجامعهتاجاییکهقدرتدارند،
ایناحــکامرابهدیگرانگوشــزدکنندوخودشــانهــمآنرا
پیادهکنند.لذااســالمگفتهکــهبایدخانوادهخــودرامطابق
نُفَســُکْم

َ
ِذیــَنآَمُنواُقواأ

َ
َهــااّل ّیُ

َ
تقواواســالمتربیتکنیــد.»َیاأ

گر ْهِلیُکــْمَنــاًرا«اجتمــاعهــمازخانوادهشــروعمیشــود.ا
َ
َوأ

رؤســایخانوادهعملکننــدبهایــنآیه،جامعههــماصالح
گــرخانــوادهدنبــالایــنتربیــتنباشــدومثاًل میشــود،امــاا

دنبالماهوارهباشد،جامعههماصالحنخواهدشد.
وازخواصشــروعکرد، بنابراینبایــدابتــداازگروههایبــاال
زیراجهتحرکتجامعهدستآنهااست.مردمتشنهپیاده
شدناحکاماسالمیهستند،مسئولیکهچنیندغدغهای
داردوتشــنهخدمتبهمردماســت،هرگزازکارخودنمیزند
ونمیگذاردکهکارمردمبرزمینبمانــد،مراقبکارمندانش
گــرآنهابه همهســتکهآنهــاهــمقوانیــنرارعایتکننــد.ا
قوانیناسالمیپایبندباشندواینقوانینرادرجامعهپیاده
کنند،همــهچیــزدرســتمیشــود.ایمــان،انســانراکنترل
میکندتــاهممواظــبخودشوهــممراقبدیگرانباشــد.
پیادهشدناحکاماســالمهمانوپیادهشدناسالمهمان.
گراســالمدرجامعــهپیــادهنشــود،آنوقتفســادپیاده امــاا

خواهدشدودراینجاخواصبیشترمسئولهستند.

مردم تشنه پیاده 
شدن احکام 

اسالمی هستند، 
که  مسئولی 

چنین دغدغه ای 
دارد و تشنه 

خدمت به مردم 
است، هرگز از 

کار خود نمی زند 
که  و نمی گذارد 

کار مردم بر زمین 
بماند، مراقب 

کارمندانش هم 
که آنها هم  هست 

قوانین را رعایت 
گر آنها به  کنند. ا

قوانین اسالمی 
پایبند باشند 

و این قوانین را 
در جامعه پیاده 
کنند، همه چیز 

درست می شود. 
ایمان، انسان 

کنترل می کند  را 
تا هم مواظب 
خودش و هم 

مراقب دیگران 
باشد
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حضرتعلی)ع(میفرمایند:»سبیلابلجالمنهاجانورالّسراج«ایمان،راهیاستکه
مســیرآنکاماًلروشــناســت.ایمان،فروزندهترینچراغاســت.مــرادازایمــاندراین
عبارتامیرالمؤمنین)ع(،ایماندینیاســت؛یعنیایمانبهخــداوروزجزاوپیغمبر،وهمین
ایمانیکهادیانمردمرابــهآنفرامیخواننــد.البتهاهمیتمطلقایمانمعلوماســت؛چون
ایمانپایهعملوحرکتانساناست.تاانسانبهچیزیدلســپردهوگرویدهنباشد،درراهآن
حرکتنمیکند.ایمانباعلمفرقدارد.انسانگاهیبهحقیقتیعالماست،اماگرویدهبهآن
نیســت.یعنیدرایمان،فقطدانابودنوعالمبهصدقبودنکافینیســت؛چیزیاضافهبر

اینعلمالزماست.
البتهایمــانبدونعلــمهمممکــننیســت-ایمانباشــکوتردیــدمعنانــدارد-امــاعلمبه
تنهاییهــمبرایایمــانکافینیســت؛کماایــنکهمیبینیــدقرآندربــارهموســیوقضایای
فرعونمیفرماید:»وجحدوابهاواستیقنتهاانفســهمظلماوعلّوا«؛یعنیوقتیموسیدعوت
خودشرامطرحکرد،مألفرعونیفهمیدنداوراســتمیگویدوحقیقتاســت؛امــابعدازآنکه
موســیاینمعجزهعجیبرانشــاندادوبعدازآنکهســاحرانوجادوگران-کهتصورمیشــد
کارموســیهمازقبیلکارآنهاســت-خودشــاناعتــرافکردنداینازنــوعکارآنهانیســتوبا
وجودتهدیدفرعونســجدهکردندوبهموســیایمانآوردندومــرگراپذیراشــدند،برایآنها
روشــنشــدکهموســیحقیقتمیگوید؛امادرعینحالاینحقیقتراانکارکردند؛»جحدوا
بهاواســتیقنتهاانفســهم«.یقینداشــتندکهموســیراســتمیگویــد،امــادرعینحــالانکار
کردند.چرا؟زیرا»ظلمــاوعّلوا«؛بهخاطراینکهاســتکباروهواهاینفسانیشــانوظلمیکه

میخواستندبکنند،نمیگذاشتتسلیمشوند.
ایمــانوگرویــدن،نوعــیتســلیماســت؛تســلیمحقیقتــیشــدن.گاهــیانســانحقیقــترا
میفهمد،امادِلخودراتســلیمایــنحقیقتنمیکنــدودرمقابلآنمیایســتد.لذامیبینید
درمقابلعلم،جهلوشــکاســت؛امادرمقابلایمان،جهلنمیآورند؛درمقابلایمان،کفر
میآورند؛یعنیپوشــاندن.انســانگاهیحقیقتــیراقبــولدارد،اماآنرامیپوشــاندوپنهان
میکنــد.نقطــهمقابــلپوشــاندن،ایمــاناســت؛یعنــیدلســپردن،گرویدن،ســرســپردن،
حقیقتراباهمهوجودپذیرفتنودرمقابلآنتسلیمشــدن.هرچیزیکهشماآنراحقیقت
گربهآنایمانآوردید،اینمیشــودپایهعملشــما.امروزشمامیبینیدعدهای میپندارید،ا
باحرارِتتمــامازفالنمبنایاقتصادییــااجتماعیدفاعوبرایآنســرمایهگذاریمیکنند.
مثــالواضحتر،وجــودگرایشهــایمارکسیســتیدردورهجوانِیخودماناســتکــهبعضیاز
شــماهاهــمآندورهرادرککردهاید.عــدهایواقعًادرمقابــلآنمفاهیممارکسیســتیحاضر
بودندجانخودشــانرابدهند.اینهادلســپردهوایمانآوردهبودند.اینایمان،منشــأعمل
میشود؛آنهمعملیبهایندشواری؛مبارزهکردنودرمیدانبودنوکشتنوکشتهشدن.
گرایمانبهمبناییوجودداشت،آنانسانمیشــودخودکاربهسمتهدفهایآنایمان؛ ا

الزمنیستدائمًابهاوتذکردهند.ایمان،عملرابهدنبالمیآورد.
دراینجــامــرادامیرالمؤمنیــنایمــاندینیاســت؛ایمــانبهیکشــیباطــلوایمانبــهبتو
بتمدارینیســت؛ایمانبهخدایالشــریکلهوایمانبهنبوتهاوایمانبــهحقایقوایمان
گر بهقیامتاست.میفرماید:»سبیلابلجالمنهاج«؛یعنیمسیراینراه،بسیارروشناست.ا
کســیباعقلوفطرِتخودوارداینمیدانشــود،راهراروشــنوبیتردیدوبیشبههمیبیند؛
»انورالّســراج«اســت.بعددنبالــهاشایناســت:»فباألیمانیســتدّلعلــیالّصالحــات«؛ازراه
ایمان،انســانبهاعمالصالحمیرســد.ایماناستکهانســانرامیکشــاندوبهعملصالح
داللتمیکند.بعدبالفاصلهمیفرماید:»وبالّصالحاتیستدّلعلیاألیمان«عملصالحهم
انسانرابهایمانداللتمیکند.یعنییکتأثیروتأثرمتقابلوجوددارد.بهنظرمنایننکته
خیلیمهمیاســت.مابایدایمانخودراباعملصالحتقویتکنیم؛کمــااینکهعملصالحرا

بایدازراهایمانبشناسیم.

سرسپردگی به
حقیقت

تفسیر حدیثی از امیرالمومنین )ع(
 توسط رهبر معظم انقالب
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دومیــنجلســهازمجموعــهســخنرانیهایحضرتآیــتاهللخامنــهای،بــهکلیاتی
دربارهموضوعایمــاناختصاصدارد.ایشــاندراینجلســه،ذیلچهارآیــهابتدای
ســورهانفال،پسازمرور»ســهتکلیفمهممؤمنان«،بهپنجخصلتمؤمنینراســتیناشاره
میکنند.یکیازاینویژگیها»ترسازخدا«ســت.امامعنایصحیحاینترســیدنچیست؟
آیاهمانبرداشــتیکهازترســیدنهایروزمرهزندگیداریماینجاهمصادقاست؟یامعنای
متفاوتــیمــوردنظــراســت؟آیــتاهللخامنــهایدرتوضیحآیــهدومبــهاینســؤالنیزپاســخ
دادهاند.همچنیندرتفســیراینچهارآیه،مفاهیمیچونتوکل،بهپاداشــتننمــاز،انفاقو

مغفرتالهــیکهمفاهیمــیمرتبطباموضوعایمانهســتند
توضیحدادهشــدهاندوتالششــدهاســتکهبرداشــتهای
نمازگزارانمسجدامامحســنمجتبیعلیهالسالمدرمشهد
نســبتبهاینمفاهیمبــهنگاههــایحقیقتبینوصحیح

نزدیکترشود.
گفتــهنماندکــهســخنرانایــنجلســه،هنگامیکه البتــهنا
همیــنموضوعــاترادرقالــبکتــاب»طــرحکلــیاندیشــه
اســالمیدرقرآن«-کهدرســال54توســطدفترنشرفرهنگ
اســالمیمنتشــرشــده-تدوینمیکردهاســتبهجایچهار
آیــهاولســورهانفــال،آیــات135،177و136ســورهبقــرهرا
برایبیاناینمفاهیمانتخابکردهاستومراجعهبهاین
آیاتبهتکمیلمباحثاینجلسهســخنرانیکمکخواهد
کرد.برداشــتهایحضرتآیتاهللخامنهایازاینآیاترا

باهممیخوانیم.

      سه تکلیف مهم مؤمنان
ُقــوااهلَل ُســوِلَفاّتَ َوالّرَ نَفــاُلهلِلَِّ

َ
نَفــاِلُقــِلاأْل

َ
ُلوَنَکَعــِناأْل

َ
َیْســأ

ْؤِمِنیَن ِطیُعوااهلَلَوَرُســوَلُهِإنُکنُتمّمُ
َ
ْصِلُحواَذاَتَبْیِنُکْمَوأ

َ
َوأ

ازتودربارهانفالپرسشمیکنند،بگوانفال،متعلقبهخدا
ورسولاست.پسازخداپرواکنیدوفیمابینخودرااصالح

گرشمامؤمنید. نمائیدوازخداورسولشاطاعتکنید؛ا
گرمؤمنهستید،اینسهکارراانجامبدهید:    1. ا

حضـرت آیـت اهلل خامنـه ای در مـاه مبـارک رمضـان سـال ۱۳۵۳در مسـجد 
کلـی  »طـرح  عنـوان  بـا  جلسـاتی  طـی  مشـهد  علیه السـام  حسـن  امـام 
اندیشـه اسـامی در قـرآن« بـه »تبییـن پایه هـای تفکـر اسـامی« بـر مبنـای 
آیـات قـرآن پرداخته انـد. گزیـده ای از هفـت جلسـه ابتدایـی ایـن سـخنرانی ها را کـه 

بـه بحـث »ایمـان« اختصـاص داشـته، مـرور می کنیـم. 

چون خدا یاد شود
دل هاشان به بیم می آید

تفسیر قرآنی معنای ایمان در بیان رهبر معظم انقالب
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اواًلتقوایخداپیشهکنید.
ثانیــًااختالفــاتمیانخــودرابهســودحقیقتازبیــنببرید،

برایمسائلجزئیبهجانهمنیفتید.
سوماینکهبهفرمانخداوپیامبرراهبیفتید.

   ۲. درمنطققــرآنبهبهصــرفاینکهقلبانســانبهیک
قطبــیوابســتهاســت،امــاشــعاعایــنوابســتگیدرعمــل
منعکسنیســتبــهدردنمیخــورد؛بلکهاصــاًلنامایمــاناز
نظراســالمبهاوصــدقنمیکنــد.آنوقتیایمــانبهصورت

راستیندرکسیوجودداردکهبرطبقایمان»عمل«کند.

      ایمان عاریت
َوِإَذا ُقُلوُبُهــْم َوِجَلــْت اهلُل ُذِکــَر ِإَذا ِذیــَن

َ
اّل اْلُمْؤِمُنــوَن َمــا ِإّنَ

ُلــوَن.
َ
ِهــْمَیَتَوّک ُتِلَیــْتَعَلْیِهــْمآَیاُتــُهَزاَدْتُهــْمِإیَماًنــاَوَعَلــیَرِبّ

کــهچــونخــدایــاد کســانیهســتند منحصــرًامؤمنــانآن
شــود،دلهاشــانبهبیممیآیدوچــونآیاتخدابرایشــان
فروخوانــدهشــودایمانشــانافــزونگرددوبــرپروردگارشــان

توکلمیکنند.

   1.از خدا می ترسند  
ترســیدنازخــدابهمعنــیترســیدنیــکگنهــکاردرمقابــل
قاضینیســت.درترســیدنگنهکاربانداشــتِنگناه،ترس،
منتفیاســت.امانوعدیگرترسکهناشــیازمعرفتاســت،
براثرتوجهبهیــکچیزعظیــمویکحقیقتباشــکوهروی
میدهدوناشــیازاحســاسحقارتدرمقابلاوســت.کسی
کوچــکوناقــصوحقیــر کــهدرمقابــلپــروردگار،خــودرا
میبینــد،ســعیمیکنــدجــزازآنخــطســیرمســتقیمیکــه
خدایعالمبــرایاومعیــنکــرده،ازراهدیگریســیرنکندو
ایــنبزرگترینضامناجرایــیحرکتوتالشاســتدریک

انسانمسلمانودریکجامعهمسلم.

   ۲. وقتــی آیــات خــدا بــر آنــان فروخوانــده می شــود 
ایمانشان افزون گردد

کــددروجودمؤمــنمعنی الف(ایمــانبهصــورتیــکآبرا
ندارد.یکچنیــنایمانییکروزیهمازدســتانســانبه
آسانیگرفتهمیشود.ایمانمستودع.ایمانعاریت.مؤمن
گریــککلمــهازحقایــقومعارف راســتین،کســیاســتکها
دینیوالهــیدردلاوســت،بااندیشــهوتدبــروزیادترکردن

ایمان،اینایمانرااززایلشدننجاتدهد.
ب(ازاینآیهاســتفادهمیکنیموبهآنکسانیکهمیگویند
قرآنرا-چونعقلمابهآننمیرسد-نبایدترجمهوتفسیر
گــرمــاقــرآنرانمیتوانســتیمبفهمیــم، نکنیــدمیگوییــما
چگونهایمانماباخواندنقرآنزیادمیشود؟پسپیداست
قرآنکتابرمزنیســت.بایدآنراخواندبــهقصدفهمیدنو

فهمیدبهقصدنیرومندترشدنایمان.

   3. بر پروردگارشان توکل می کنند
الــف(یعنــیدســترویدســتمیگذارنــدومیگوینــدخــدا

خودشدرستمیکند؟نه.معنایتوکلایننیست.
آنکســیکهدســترویدســتمیگذارد،درمقابلتعهدها

وتکلیفهــاومســئولیتها،بهجــایاینکــهنیــرویخــودرا
مسئولبداند،معجزهخداییرامسئولفرضمیکند.مثل
بنیاســرائیلکهمیگفتندتــووپــروردگارتبرویدومشــغول
جنگبشــویدومــااینجانشســتهایم)ســورهمائدهآیــه24(

توکلیعنیدرهمهحالاتکاوامیدتبهخداباشد.
ب(بــهنظــرمــندوبــالنیرومنــدبــرایپــروازانســاندر
تالشهــایزندگــی،یکیصبراســتویکــیتوکل.هــرامتی
کهایندوبالراداشــتهباشــد،ازتیررسدشــمنهایخاکی

بهکلیدورخواهدشد.

   4.  نماز را  اقامه می کنند
ــاَرَزْقَناُهْمُینِفُقــوَن.آنانکهنماز ــاَلَةَوِمّمَ ِذیَنُیِقیُموَنالّصَ

َ
اّل

رابهپامیدارندوازآنچهروزیشانکردهایمانفاقمیکنند.
چنــداحتمــالدرتفــاوتبیــنُیَصّلــون)نمــازخوانــدن(و

یقیمونالصلوه)نمازرابهپاداشتن(:
الف(اقامهنمــازیعنینمــازرابهصورتکامــل،همهجانبهو
گرکســینمازرابــاارکانصحیــحوباتوجه تمامبهجــاآورد.ا
بــهآموزشهــاوالهامهــاینمــاز،بهجــاآوررد،جــدًافــالحو

رستگاریدرانتظاراوست.
ب(اقامــهنمازیعنیدرجامعــهنمازرابهپــامیدارند،جامعه
گرکســیخــوبنمــازبخوانــدامابه رانمازخــوانمیکننــد.ا
دیگرانکارینداشتهباشد،اینعملنشانهایماننیست.

اقامهصلــوةیعنــیجامعــهرانمازخوانکــردن.نــهبهمعنای
اینکهفقطیکعبادتراهمهانجامدهند.جامعهنمازخوان
کــهدائمــًابــهیــادخــداودرراهخداســت. یعنــیجامعــهای
جامعهایکهجزخداکسیراعبادتوعبودیتنمیکندوجز

بهخدابههیچکسدیگراتکاواستعانتنمیجوید.

   5. از آنچه به آنان روزی کرده ایم انفاق می کنند
انفاقیعنــیچه؟انفــاقیعنیپــرکردنخألهــاونیازهــا.آن
خرجکردنــیکهخــألونیــازیراپــرنکندانفــاقنیســت....
فقطهــمدرموردمالنیســت.ازهرچــهکهخــدادادهانفاق
میکنند.پول،عمــر،فرزند،آبرو،توانجســمی،زبان،فکر،

ازهمهاینهادرراهخداوبهجاخرجمیکنند.
بعــدازاینهــرجــاخواســتیدوقتصــرفکنیــد،ازآبــرومایه
بگذاریدیاپــولخرجبکنیــد،خوبفکــرکنیدببینیــددارید

انفاقمیکنیدیاخرجبیهودهمیکنید.

      روزی تکریم آمیز
ِهــْمَوَمْغِفَرٌة ُهــْمَدَرَجاٌتِعنــَدَرِبّ

َ
اّل

ً
وَلِئَکُهــُماْلُمْؤِمُنــوَنَحّق

ُ
أ

بــرایآنهاســت َکِریــٌم.آنهاینــدمؤمنــانبهراســتی؛ َوِرْزٌق
رتبههایینزدپروردگارشانومغفرتیوروزیتکریمآمیزی.

   1.مغفــرتیعنیالتیــامبرجراحتــیکهگناهدرروحانســان
بهجامیگذارد.

   ۲.دربــارهرزقکریــم)روزیشــرافتمندانه(:یــکجامعه
آنوقتیعزیزوشرافتمندانهروزیمیگیردکهمؤمنباشدو
دارایاینصفات.همهشــعارهاییکهامروزاحزابسیاسی
دنیــادارنــددرگوشــهوکنــارشــعارشرامیدهنــددرجامعــه

ایمانیمحققخواهدشد.

در منطق قرآن به 
به صرف اینکه 

قلب انسان 
به یک قطبی 
وابسته است، 
اما شعاع این 

وابستگی در 
عمل منعکس 

نیست به درد 
نمی خورد؛ بلکه 

اصاًل نام ایمان از 
نظر اسالم به او 

صدق نمی کند. 
آن وقتی ایمان 

به صورت راستین 
کسی وجود  در 
که بر طبق  دارد 
ایمان »عمل« 

کند
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بــدانکــه»ایمــان«غیــرازعلــمبهخــداووحــدتوســایر
صفاتکمالیهثبوتیهوجاللیهوســلبیهوعلمبهمالئکهو
رســلوکتبویــومقیامتاســت.چــهبســاکســیدارایاینعلم
باشدومؤمننباشد:شیطانعالمبهتماماینمراتببهقدرمنو
شماهستوکافراست.بلکهایمانیکعملقلبیاستکهتاآن
نباشدایماننیست.بایدکســیکهازرویبرهانعقلییاضرورت
ادیانبهچیزیعلمپیداکرد،بهقلبخودتسلیمآنهاشودوعملقلبیراکهیکنحوتسلیم
وخضوعــیاســتویکطورتقبــلوزیربــاررفتناســت،انجــامدهدتــامؤمنگــردد.وکمال
ایمان،»اطمینان«اســت.نورایمانکهقویشد،دنبالشاطمیناندرقلبحاصلمیشود.
وتماماینهاغیرازعلماســت.ممکناستعقلشــمابهبرهانچیزیراادراککند،ولیقلب
تسلیمنشدهباشدوعلمبیفایدهگردد.مثاًلشمابهعقلخودادراککردیدکهمردهنمیتواند
بهکســیضرربزندوتمــاممردههایعالمبــهقدرمگــسحسوحرکــتندارندوتمــامقوای
جسمانیونفسانیازاومفارقتکرده،ولیچوناینمطلبراقلبقبولنکردهوتسلیمعقل
گرقلبتسلیمعقلشدواینحکم نشدهشمانمیتوانیدبامردهشبتاریکبهسربرید.ولیا
راازاوقبولکرد،هیچاینکاربرایشــمااشــکالیندارد.چنانچهبعدازچندمرتبهاقدامقلب

تسلیمشدهدیگرباکیازمردهنمیکند.
پس...ممکناســتانســانبهبرهانعقلی،اثباتصانعتعالیوتوحیداوویوممعادودیگر
ازعقایــدحقهنماید،ولــیاینعقایــدراایماننگوینــدواورامؤمنحســابنکننــد؛ودرجمله

کفاریامنافقینیامشرکینباشــد.منتهاامروزچشمدلشما
بســتهاســتوبصیــرتملکوتــینداریــد،ایــنچشــمملکی
ادراکنمیکنــد؛وقتــیکشــفســریرهشــدوســلطنتحقــه
الهیهبــروزکردوطبیعــتخرابشــدوحقیقتبهپــاگردید،
ملتفتمیشــویدمؤمنبهخدانبودید،وایــنحکمعقلبه
اهللبــاقلمعقلبــرلوحصافی ایمــانمربوطنبود.تــاالإلهإال
قلبنگاشتهنشــود،انســانمؤمنبهوحدتخدانیست.و
وقتیاینکلمهطیبهالهیهدرقلبواردشــد،ســلطنتقلب
باخــودحقتعالــیمیشــودودیگرانســانکسدیگــررامؤثر
درمملکتحقنمیداندوازکســیدیگرمتوقــعجاهوجالل

نیستومنزلتوشهرتراپیشدیگرانطالبنمیشود.

      تحصیل ایمان
گــرخدای بایــدانســاندرصــددتحصیــلایمــانبرآیــدکــها
نخواســتهازایــنعالم-کــهدارتغیــروتبدلاســتوهریک
ازملکاتواوصــافواحوالقلبیرامیتــواندرآنتغییرداد
-بیرونرویموازایماندســتماتهیباشــد،خســارتهای
فوقالعــادهبــهمــاواردخواهدآمــدودرخســرانبــزرگواقع
خواهیــمشــدوندامتهــایبیپایــاننصیــبمــاخواهــد
گردیــد.ودرآنعالــم،ممکــننیســتهیــچحالــیازاحــوال
گــرایمــاندراینجــاحاصلنشــد،آنجا نفــستغییرکنــد،یاا

بتوانحاصلنمود.
پسانســانبایــددرهمیــنعالــم،اینچنــدصبــاحرامغنتم

مومـن  خصلت هـای  و  آن  ویژگی هـای  ایمـان،  درخصـوص  زیـر  مطالـب 
چهـل  »شـرح  عناویـن  بـا  خمینـی)ره(  امـام  حضـرت  کتـاب  دو  از  برگرفتـه 

اسـت.  جهـل«  و  عقـل  جنـود  حدیـث  »شـرح  و  حدیـث« 

کمال ایمان
»اطمینان« است

ایمان از دیدگاه امام خمینی )ره(

راهــــــــبردراهــــــــبرد
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شــماردواینرابــاهرقیمتیهســت،تحصیــلکنــدودلرابا
آنآشناکند.وایندراولسلوکانســانیصورتنگیرد،مگر
آنکهاواًلنیــترادرتحصیلمعارفوحقایــقایمانیهخالص
کندوقلــبراباتکــراروتذکــر،بهاخــالصوارادتآشــناکندتا
گــراخــالصدرکار اخــالصدرقلــبجایگزینشــود؛چــهکها
نباشدناچاردستتصرفابلیسبهکارخواهدبودوباتصرف
ابلیــسونفس-قــدمخودخواهــیوخودبینیاســت-هیچ
معرفتیحاصلنشــود؛بلکهخــودعلمالتوحیــدبیاخالص،
انســانراازحقیقتتوحیــدومعرفــتدورمیکندوازســاحت
قربالهیتبعیدمینماید.مالحظهحالابلیسکنکهچون
خودخواهیوخودبینیوخودپســندیدراوبــود،علمشبه

هیچوجهعملینشدوراهسعادترابهاونشاننداد...
پسازآن،ازگناهانومخالفات،توبهخالصیکندباشرایط
خــود،...وچونقلــبراازکثافــاتخالیکرد،مهیــایبرای
ذکرخــداوقرائتکتابخداشــود...پسازآنکــهدلرابرای
ذکرخداوقرآنشــریفمهیانمود،آیاتتوحیدواذکارشریفه
توحیــدوتنزیهرابــاحضورقلــبوحالطهــارت،تلقینقلب
کند؛بهاینمعنیکهقلبراچونطفلــیفرضکندکهزبان
نداردومیخواهداورابهزبــانآورد،چنانچهآنجایککلمه
راتکرارکندوبهدهانطفلگذاردتااویــادگیرد،همینطور
کلمهتوحیدرابــاطمأنینهوحضــورقلب،بایدانســانتلقین
گروقتی قلبکندوبــهدلبخواندتــازبانقلببــازشــود.وا
چونأواخرشــبیابینالطوعین،بعدازفریضــهصبحبرای

اینکاراختصاصدهدخیلیبهتراست.پسدرآنوقت،با
طهارتوجههقــرآنوذکررامتوجهقلبکند،وآیاتشــریفه
الهیهکهمشــتملبرتذکرومشــتملبــرتوحیداســتبهقلب

بخواندبهطورتلقینوتذکیر.
گرآیــاتشــریفهآخرســورهحشــرراازقــولخــدایتعالییا وا
أیهــاالذینآمنــوااتقــوااهللکهآیــه18اســت،تاآخرســورهکه
مشتملبرتذکرومحاسبهنفسومحتویبرمراتبتوحیدو
اسماءوصفاتاســت،دریکوقتفراغتازنفسازواردات
دنیایــی،مثــلآخــرشــبیــابیــنالطلوعیــنبــاحضــورقلب
بخواندودرآنهــاتفکرکند،امیداســت-إنشــاءاهلل-نتایج

حسنهببرد...
عزیزا!ممکناستدراولامر،انسبااینمعانیبراینفس
مشکلباشــدوشیطانووســاوسنفســانیهنیزبهاشکالآن
بیفزایــدوانســانراازتحصیــلایناحــوالمأیوسکنــد...و
بگوید:اینمعانیمالبزرگاناستوبهماربطیندارد؛بلکه
گربتواندانسانراازآنمتنفرکندوباهراسمی گاهیشودکها
شــدهازآنمنصرفکند؛ولیانســانحقطلببایداستعاذه
حقیقیهازمکایــدآنپلیدکندوبهوســواسآناعتنــانکند،و

گماننکندکهراهحقوتحصیلآنامریاستمشکل...
کنونایندستورجزئیکهذکرشد،اشکالینداردومخالف ا
هیــچیــکازکارهانیســتوبــهجایــیضــررینمیرســاند.
گردرصفایقلب طالبحقخوباستچندیاقدامکند؛ا
وطهــارتآنتغییریدیــدونورانیتباطنخــودرادریافت،
بیشــتراقدامکند.معلوماســتاینامور،تدریجــیوباطول
زمــانانجــامگیــرد.وچــوناهمیــتآنفــوقالعادهاســت،
انســانبایدبااهمیتآنراتلقیکند.ایــنازقبیلضررهای
گرامروزنشــدفرداجبران دنیاوینیستکهانســانبگوید:ا
گرجبراننشــدنیزمهمنیســت،میگذرد!این آنراکنــم،وا
سعادتوشــقاوتابدیاست،آنشــقاوتیکهپایانندارد،

آنبدبختیکهآخرازبرایآننیست.
بیچارهانسانغافل!کهدرامورزایلهدنیا-کهخودمیداند،
وهــرروزمیبینــدکــهاهــلآن،آنرامیگذارنــدومیرونــدو
حســرتهارامیبرند-اینقدراهمیتمیدهد،وباکمالجد
وجهددرجمــعوتحصیلآنمیکوشــد،وخودرابــاهرذلت
وزحمتوهرمحنــتوتعبــیروبــهرومیکنــد،وازهیچعار
وننگیپرهیزنمیکنــدولیبرایتحصیلایمــان-کهکفیل
ســعادتابــدیاواســت-اینقدرسســتوافســردهاســتکه
بــاایــنهمــهمواعــظانبیــاواولیــاءوایــنهمــهکتابهــای
آســمانی،بــازازسســتیوســهلانــگاریدســتنکشــیده،
وبــهفکــرروزگارمصیبــتوذلــتوزحمــتخــودنیفتــاده،
موعظتهایقرآنیووعــدووعیدآن-کهســنگخارارانرم
میکندوکوههایعالمراخاشــعمیکند-دردلسختاین

انساناثرنکند!
آری،خــدایتعالــیفرمایــد:لــوأنزلنــاهــذاالقرآنعلــیجبل
لرأیتهخاشــعامتصدعامنخشــیةاهللوتلکاالمثالنضربها
تفکــر انســاندلســخت! ای یتفکــرون. لعلهــم للنــاس
کن،ببینمــرضقلبیتوچیســتکــهدلتوراازســنگخارا
ســختترکردهوقرآنخدارا،کهبراینجاتتوازعذابهاو

ظلمتهاآمده،نمیپذیرد؟!

بیچاره انسان 
که در امور  غافل! 

که  زایله دنیا- 
خود می داند، و 
وز می بیند  هر ر
که اهل آن، آن 

را می گذارند 
وند و  و می ر
حسرت ها را 

می برند- اینقدر 
اهمیت می دهد، 

کمال جد  و با 
و جهد در جمع 

و تحصیل آن 
می کوشد، و 

خود را با هر ذلت 
و زحمت و هر 

و  محنت و تعبی ر
و می کند، و از  به ر
هیچ عار و ننگی 

پرهیز نمی کند 
ولی برای تحصیل 

کفیل  ایمان -که 
سعادت ابدی 

او است- اینقدر 
سست و افسرده 

است



راهــــــــبرد

18

راهــــــــبرد

یور 99     مشاره 23 شهر
 دوره جدید

گاهانه« رهبرمعظمانقالباســالمیدریکیازسخنرانیهایشانبهموضوع»ایمانآ
اختصاصداشــتکــهمباحثایــنجلســهرابــههمــراهتوضیحاتــیدرمــوردآنذکر
گاهی«نامیاســتکهحضرتآیتاهللخامنهایبرایسخنرانی مینماییم.»ایمانازرویآ
خودانتخابکردهاند.آیه258ســورهبقرهاولینآیهانتخابشــدهبرایاینجلســهوازآیات

ِه...« ِبّ نِزَلِإَلْیِهِمــنَرّ
ُ
ُســوُلِبَماأ معروفقرآناســت:»آَمَنالَرّ

پیامبرانخــودبهآنچهبهآنهانازلشــده،ایمــانآوردهاندو
مانندرهبرانسیاســینیســتندکهبهآنچــهمیگویندایمان
الزمرانداشــتهباشــند.بحثبامطرحکردنســهنــوعایمان
دنبالمیشــود:ایمانمتعصبانــه،ایمانمقلدانــه،وایمان
گاهانه.تنهاایمانسعادتبخشکهتاپایانعمرباانسان آ
گاهانه«اســت.چندنکتــهپیرامون همراهاســت،»ایمــانآ
ایــن جــذاب موضوعــات از یکــی »اولــیااللبــاب« کلمــه
ســخنرانیاســت:اولیااللبــابیعنــیخردمنــدان.امــادر
کــهزرنگیهــایرایــجدرروابــط فرهنــگقرآنــیبــهکســی
اجتماعــیراداردخردمنــدنمیگوینــد.امــامجماعــتآن
روزهایمسجدامامحسنعلیهالسالمدراینجلسهتعریف

دیگریازواژهخردمندبرمبنایقرآنارائهمیدهند.

      خصلت برجسته پیامبران
رهبــرانقــالبدرایــنجلســهدرتفســیرآیــه258ســورهبقره

میفرمایند:
   1.اواًلایمانیکخصلتبرجستهپیامبرانخداومؤمنان
ودنبالهروانآنهاست؛ایمانداشتن،باورداشتنبهرسالت
خــود.فرقمیــانرهبرانالهــیماننــدراهرِوایــنراهبهآنچه
میگویــدوگامیکــهبرمیدارد،بــاهمهوجــودشصمیمانه
مؤمناست.درحالیکهسیاستمدارانعالم،احیانًاسخنان
زیبایــیوبیانــاتدلکــشوشــیواییممکــناســتداشــته
باشــند،امابهآنچــهمیگویند،ایمــانندارند.ایمــانوباور،
خاصیــتوابســتگانبهدعــوتاســالماســت.آدمهاییکه
ایمانوباوریندارنــدوفقطچوندیگرانرفتنــد،اینهاهم
احتیاطــًادارنــدمیرونــد،اینهــادرقلمــروفکراســالمیداخل

نیستند.رودربایستیهمندارد.ایمانالزماست.
   ۲.ســمع،یعنــیشــنوایی.حالــتشــنوایی،غیــرازگــوش
اســت،گوشبهمعناییکعضوبدن،بالفظُاُذندرعربی
تعبیرمیشــود.وقتیمیگویندســمعنایعنیماباتماموجود
فهمیدیمکهآنچــهراکهخدابرایمامعینکردهوفرســتاده

گاهیوسمعبود. بود.واطاعتماازرویروشنیوآ
ایماندوجوراســت:یــکجورایمــانمقلدانــهومتعصبانه.
گربپرســی،ازکجاگفتــیکهپیغمبراســالمحق ازبعضیهــاا
اســت؟هیچنمیداننــد.چــونمــردمکوچــهوبــازاروپدرها
ومعلــمتویمدرســهمیگوینــدپیغمبــرحقاســت،اینهم
میگویــدپیغمبــرحــقاســت.البتــهایمــانهــمدارد.یعنــی
باورشآمدهکهپیغمبرحقاســت.امااینبــاورازرویتقلید
وچشمبستهبهدستآمدهاست.اینایمانمقلدانهاست.

ایمــانمتعصبانــههــممثــلهمیــنایمــانمقلدانــهاســت؛
کــهبعضیهــاحاضرنــدالعیاذبــاهللبــهپیغمبرهــایدیگــر
بیاحترامــیکننــد،بــرایخاطردلخوشــیپیغمبرمــا!چون
فالنعمــلرامــامســلمانهاانجاممیدهیمدرســتاســت
وچــوندیگــرانفالنعمــلدیگــرراانجــاممیدهنــد،غلط
اســت.یــکایمانــیدارد،امــاایــنایمــانمتکــیبــهدلیــل

نیست،فقطازرویتعصباست.
ایمــانمقلدانــهومتعصبانهدراســالم،هیــچقیمتینــدارد.
یکیازدالیلاینبیارزشبودن،ایناستکهایمانوقتی

گاهانه ایمان ݣݣݣآ
ایمان ارزشمند است
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ازرویتقلیدوتعصببود،زائلشدنشهمبهآسانیکسِب
خوِدایمانتقلیدی،آساناست.

گاهانهاست،ایمانتوأمبا برادران!ایمانارزشمند،ایمانآ
درکوشعوراســت،ایمانیاســتکهازرویبصیرتوچشم

بازوبدونترسازاشکالبهوجودآمدهباشد.

      معنای خردمند 
رهبرانقالبدراینجلســهدرتفسیرآیه190ســورهآلعمران
کهمعنــیآنچنیــناســت:»بــهیقیــندرآفرینشآســمانها
وزمینوآمدوشــدشبوروزنشــانههایروشــنیاستبرای
بــرای خردمنــدان.«میفرماینــد:»ایــننشــانهها)آیــات(
چهکســانیاســت؟برایگیجها؟بــرایبیهوشهــا؟برای
آنانکهنمیاندیشــند؟ابدًا.ألولیاأللباب.برایخردمندان.
خردمند.آنکهدارایخردونیرویفهمیدناستوآنانهمه

مردمند،درصورتیکهفکروهوششانرابهکاربیندازند.«
رهبرانقالبدراینجلســهدرتفســیرآیــات191و192ســوره
آلعمــرانکــهمعنــیآنچنیــناســت:»آنهــاکــهخــدارادر
حالایســتادهونشســتهوبهیکپهلوخوابیدهیــادمیکنند
ودرآفرینشآســمانهاوزمینمیاندیشــند)وبــهدلوزبان
میگویند(پروردگارما!اینهمهرابــهبیهودگینیافریدهای
وتــوازبیهودگیهامنــزهوپیراســتهای!پسماراازشــکنجه
آتشمحفوظبدار.«و»پروردگارما!بیگمانهرکهراباآتش
درافکنی،زبونوســرافکندهاشســاختهای.وســتمگرانرا

هیچیاورومددینیست.«میفرمایند:
گــرمــردممعمولــیبخواهنــدخردمنــدانرامعرفــی    1.ا
کننــدمیگوینــدخردمنــدآنکســیاســتکــهدرهمــهامــور
زندگیاشپیشرواست،درهیچکارســرشکالهنمیرود،در
کاســبیها،درپلتیکها،درسیاســتبازیها،درمعارضهها
ومقابلههــایبــاحریفهــا،همهجــادســِتاورویدســت
حریفهاســت.قرآناماچــونهیچیــکازایــنبازیگریها
راقبــولنــدارد،چــونارزشواقعــیرابــرایانســان،اتصال
وارتبــاطباخــدامیدانــد،خردمندرابــهاینصــورتمعرفی
کــهایــن کســیاســت میکنــد:خردمنــدازنظــرقــرآنآن
عالیترینارزشهارابیــشازهمهچیزوهمهکسموردنظر
داشتهباشــد.»الذینیذکرون«خردمندانآنکسانیاندکه
یــادمیکنندخــدارا...درهمــهحالبهیــادخداینــد.امااین
بهیادخــدابــودنبهمعناییــکحالــتعرفانیخلســهآمیز
درویشمآبانهنیست...یادخدابودنفعال.یادخدابودنی

کهعملمحسوبمیشود.
کــهدرحــالتفکــرباشــند،    ۲.خردمنــدانآنکســانیاند
بعدکهایــنتفکــرواندیشــمندیراانجاممیدهنــدبهزبان
دلوزبــانظاهــرمیگوینــدپــروردگارمــا!ایــنرابــهبیهوده
نیافریــدهای.منزهیتــوازاینکارکــهبهبیهــودهبیافرینی؛
هــر ایدئولــوژی. نقطــه اساســیترین و مهمتریــن یعنــی
ایدئولوژیزندگیســاز،نقطهاساســیاشایناســتکهمن
اینجابــرایکاریهســتم...پــسمــنمســئولیتیدارمودر
گرآنجــاکار ایننظــمعجیبیــکجاییهممــندارمکــها
رابــهصورتدرســتوصحیــح،آنعمــلراآنچنانــیکهتو

خواستهایانجامندهم،ایننظمراخرابکردهام.

      ایمان مطلوب در اسالم
رهبــرانقــالبدرایــنجلســهدرتفســیرآیــه193ســورهآل
عمــرانکهمعنــیآنچنیناســت:»پــروردگارمــا!)بهگوش
کنندهای دلوبــاتفکــردرپدیدههــایخلقــت(صــدایندا
راکــهبــهایمــانفرامیخوانــد)ومیگفــت(بــهپروردگارتان
ایمــانآوریــد،شــنیدیمودرپاســخبــهایــننــدایتکویــن،
ایمــانآوردیم.«میفرمایند:»آنکســانیکهنــدایمنادی
راشــنیدندکهبــرایایماننــدامیکــردوبعدایمــانآوردند،
چهجــورایمانــیآوردنــد؟یکنفــرگفتــهایمــانبیاورید،آن
وقتایمانآوردیــد.نه؛اینهاهماناولــیااللبابند،همان
متفکراننــد.ایــنمنــادیممکناســتبــهظاهــرپیغمبری
باشد،امادرباطن،پیامبرعقلوتفکروبینشآنهااستکه
آنهارابهســویایماِنبهخدافرامیخواندودعوتمیکند.
پسمنادیبهآنهاگفتهایمانبیاوریــدوآنهاازرویدرکو
گاهیکاملایمانآوردند.اینجورایمانیدراسالم شعوروآ

گاهانه.« مطلوباست:ایمانآ

      نفی ایمان های کورکورانه 
رهبــرانقــالبدراینجلســهدرتفســیرآیــه104ســورهمائده
کــهمعنــیآنچنیناســت:»وچــونبهآنــانگفتهشــودکه
بیاییدوآنچهراخدافرســتادهوپیامبرمیآموزد،بیازمائیدو
بفهمیدگویند:راهورســمیکهپدرانخودرابرآنیافتیمما
رابس!ولوپدرهایتــانهیچچیزنمیفهمیدنــدوهیچراهی
نمییافتند،بازهمشــماازآنهاتقلیدمیکنید؟«میفرمایند:
گاهانــهازنظراســالممطلوباســتوخدای »چونایمــانآ
گاهانــهراقبولنداردوارجوارزشــیبرایش متعالایمانناآ
قائلنیست؛لذاچندینجایقرآن،ایمانهایکورکورانه،
مقلدانهومتعصبانه،کهغالبًاهماینجورایمانهاآدمرابا
مغزبــهزمینمیکوبنــد،اینچنیــنایمانهاییراباشــدت

توبیخمیکند.«

      ایمان پایدار در سختی ها
»آنایمانــیکــهفــالنمــردمســلماندارد،]کــه[بــراینگــه
کتــابرا داشــتنشبایــدبگوییــمروزنامــهنخوانــد،فــالن
نخوانــد،درکوچهبــازارراهنــرود،بافــالنکسحــرفنزند،
ســرماوگرمانخــورد،آفتــابومهتابنبینــد،تابمانــد؛این
کــه ایمــان،متأســفانهنخواهــدمانــد.ایمانــیالزماســت
گاهانهانتخابشــدهباشــدکــهدرســختترین آنچنــانآ

شرایطهمآنایمانازاوگرفتهنشود.
ِباإِلیماِن«)نحل106( کِرَهَوَقلُبُهُمطَمِئٌنّ

ُ
َمنأ »ِااّل

گــردرزیرشــکنجه،بــرایخاطــرآنکه آیــهقــرآنمیگویــد:ا
کنــی،یــکجملــه دشــمنراازخــود،لحظــهایمنصــرف
گفتی،بگو،ایمــانتوایمانینیســتکهباشــکنجهازقلبت

زائلبشود.
کــهَخّباببــنَاَرتدارد،آهــنراداغمیکردنــد آنایمانــی
بــهگردنشمیچســباندند،شــوخینیســت،آهــنگداخته
بدنــش پوســت بــه و میکردنــد نزدیــک بدنــش بــه را
گاهانــهعمیقــش، میچســبانیدند،اوبهخاطــرآنایمــانآ

دستبرنمیداشت،ایمانایناست.«

که  آن ایمانی 
فالن مرد مسلمان 

دارد، ]که[ برای 
نگه داشتنش 

باید بگوییم 
وزنامه نخواند،  ر

کتاب  فالن 
را نخواند، در 
کوچه بازار راه 
ود، با فالن  نر

کس حرف نزند، 
گرما  سرما و 

نخورد، آفتاب و 
مهتاب نبیند، تا 

بماند؛ این ایمان، 
متأسفانه نخواهد 
ماند. ایمانی الزم 
که آن چنان  است 
گاهانه انتخاب  آ

که  شده باشد 
ین  در سخت تر

شرایط هم آن 
گرفته  ایمان از او 

نشود. 
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کیدبراینکه مقاممعظمرهبریدریکیازبیاناتشاندردیداربامســئوالننظامباتأ
امروزبرنامهدشــمن،متوقفکردنتوانمندیهایجمهوریاســالمیاست،اولین
توانمندیرا»ایماناســالمی«دانســتندوفرمودند:»اّول،ایماناسالمیاســت...شمانگاه
کنیدبــهفّعالیتهایــیکهامروزدردنیامیشــودبرایشکســتنســّداینایمــاندرهرجاوبه
خصوصدرنظامجمهوریاسالمیودرمیانمردم.ازهمهُطرقدارنداستفادهمیکنندکه
ایماناســالمیمارامتزلزلکنند...توانمندیهارابایدافزایشبدهیم.ایماناسالمیراباید
تقویتکنید.هرجاییکهباجوانهاارتباطدارد؛ایماناســالمییکوظیفهبزرگیاستکه
متوجهبههمهاینهااســت،بایســتیانجــامبدهند.«درمطلــبزیر،عواملحفــظوافزایش

ایمانراباتوجهبهبیاناتایشاندربیاناتسالهایگذشتهمرورمیکند.

      عمل صالح
بهبرکتاســالم،آیندهاینانقالب،آیندهایننظاموآیندهاینکشــور،آیندهایبسیارروشن
ودرخشــاناســت.آنیکهبایدایــنآیندهراشــکلدهــد،عمدتًاشــماجوانانهســتید.اواًلبا

عمــل،ایمــاناســالمیرادرخودتــانتعمیــقکنیدکــهاین
اســاسکاراســت.ایمــانهمیــکموضــوعکتابــیوذهنی
نیســت.ایمان،درعملتقویتپیدامیکند.انسان،خدارا
درمیدانمجاهدتبرایخدابهترمیبیند.اینمجاهدت
هم،ســنگرهایمختلفــیداردکهســنگرعلموســازندگیاز
عپیــشخدایمتعال آنجملهاســت.البتهباتقواوباتضر
وباانجامعبــاداتواجتنابازمحرمات.پــس،اولایمان
گاهــیسیاســیرادرخودتــانتقویت اســالمیاســت.ثانیــًاآ
کنیدکهفریبتبلیغاتدشمنرانخورید.اینهمیکرکن

اساسیاست.
میفرمایــد:»ســبیلابلــجالمنهــاج«؛یعنــیمســیرایــنراه،
گرکســیباعقلوفطرتخودوارداین بسیارروشناســت.ا
میــدانشــود،راهراروشــنوبیتردیــدوبیشــبههمیبیند؛
»انورالســراج«اســت.بعددنبالهاشایناســت:»فباالیمان
یســتدلعلــیالصالحــات«؛ازراهایمان،انســانبــهاعمال
صالــحمیرســد.ایمــاناســتکــهانســانرامیکشــاندوبه
عملصالحداللتمیکنــد.بعدبالفاصلــهمیفرماید:»وبه
الصالحاتیســتدلعلیاالیمان«؛عملصالحهمانســانرا
بهایمانداللتمیکند.یعنــییکتأثیروتأثرمتقابلوجود
دارد.بهنظرمنایننکتهخیلیمهمیاست.مابایدایمان
خودراباعملصالحتقویتکنیــم؛کمااینکهعملصالحرا

بایدازراهایمانبشناسیم.

       تقوا
ایــنایمــان،ســرمایهعجیبــیاســت.بحمــداهللهمهشــما
بچههایمؤمنیهســتیدودرخانوادههــایمؤمنیتربیت
گــرشــماهمیــنایمانــیراکــهاالنداریــد، پیــداکردهایــد.ا
بــهکاربگیریــد،یعنــیعمــلصالــحرابــرآنمترتــبکنیــد،
کارهــایثــوابرابــهبهتریــن گنــاهنکنیــد،حتیالمقــدور
وجهشانجــامدهیــدودربیــنگناهــان،ازآنگناهانیکه
بــهخودخواهیهــایانســانارتبــاطپیــدامیکنــد،بیشــتر
اجتنــابکنیــد،ازآنهایــیکــهظلمبهکســیاســت،بیشــتر
اجتنــابکنیــد،ازبعضیحرفهــاینامناســبیکهانســان
نســبتبهبعضیهاممکناســتبزند،اجتنــابکند،حتی
انســانبتواندذهنخودراازبعضیچیزهاخالــیکند،اینها
عملهــایصالحتــریاســت.ایــنعملهــا،همیــنمایــه
ایمانراافزایــشمیدهد.یعنــیایمان،اینگونهاســتکه
گرباعملهمراهشــد،مرتبخودآنایمانروزبهروززیادتر ا
گاهیهم-کهگفتمبایستیانسان گرچهآنآ خواهدشد.ا
ازاهلمعرفــتوازکتــابوازموعظهبهدســتآورد-بااین
گاهیهمبیشــتر عملصالــحهمراهباشــد،حتــیخــودآنآ
میشــود.»ومــنیتــقاهللیجعــللــهمخرجــا«»ویرزقهمن
حیثالیحتســبومنیتــوکلعلیاهللفهوحســبه«.»ومن
یومــنبــاهللیهــدقلبــه«؛خــدادلاوراهدایتمیکنــد.این
آیــه،موردنظــرمنبــود.خودتقــواومراقبــت،دلانســانرا

هدایتوایمانانسانراراسخترمیکند.

      کفر به طاغوت
یکیازخصوصیاتحیاتطیبــهوخصوصیاتاینانقالب

ایمان را با مبانی فکری
کنید مستحکم 

اشاراتی درباره عوامل حفظ و افزایش ایمان
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کهدرقرآنبهآنتصریحشــده،ایمانباهللوکفربهطاغوت
اســت:فمنیکفــربالطاغــوتویومنبــاهللفقداستمســک
بالعروهالوثقــی.»عروهالوثقی«یعنیشــمامثــاًلازیکجای
کی،لغزشگاهیداریدعبورمیکنید،یکریســمان، خطرنا
یــکچیــزیهســتکــهدســتتانرامیگیریــدکــهنخوریــد
زمیــن،لیــزنخورید،پــرتنشــویدپایین؛بــهایــنمیگویند
گــرایمــانبــاهللوکفــربــهطاغوتداشــته »عروهالوثقــی«.ا
باشــید،ایــن»عروهالوثقــی«اســت.ایــنهــردوبــاهمدیگر
اســت:ایمانباهلل،کفربهطاغوت؛ایــندوراازهمتفکیک
نبایــدکــرد.بــازاینجــامــناشــارهکنــمکــهایمــانبــاهللرااز
مردمبهســختیمیشــودگرفت؛تکیــهتبلیغاتدشــمنان،
رویکفربهطاغوتاســت؛کفــربهطاغــوتراضعیفکنند
بهتدریج،اینبخشازقضیهراازدســتمردمبگیرندخب
بلــه،ایمانبــاهللهمداشــتهباشــید،ایمانبــهطاغوتهم
داشتهباشید.ایننمیشــود؛ایمانباهللباکفربهطاغوت،

باهمهمدوشند.

      تأمل و تدبر
عزیزانمــن!بعضیازســرمایههایمعنوی،باهمهارزشــی
کهدارنــد،نیازمندحفــظکردنند.مثــاًلمحبــترابایدحفظ
گــربــهآننرســیدید،ازدســت کــرد؛مثــلگیاهیاســتکــها
خواهدرفت.ایمــانازاینقبیلاســت.ایمــانرابایدحفظ
کنید.حفظایمــان،بارفتارخــوب،باتأملوتدبــرخوب،با
توجهبــهخدا،بــاحفــظوتقویتارتبــاطباخداســت.حفظ
اینگوهر،باتواصــیبهحــقوتواصیبهصبراســت.هردو
نفرتان،یکدیگــررابهحقوصبــرتوصیهکنیــد.صبر،یعنی

پایداریواستقامت.

       استفاده از انسان های واال 
ایمــانهــمیعنــیاینکــهانســانواقعــًامؤمنانــهواردمیدان
شــود.ســعیکنیــدایمانتــانراقــویکنیــد.الحمــدهللهمه
شــمادلهایتــانپــاکوصــافاســتوایمانهــادردلهایتــان
- کنــد حــس را ایــن میتوانــد انســان - میدرخشــد
درعینحــالبکوشــیدآنراعمیقکنیــد،تاباهــرحادثهای
متزلزلنشــود.بامطالعاتخوب،بااســتفادهازانسانهای
کنیــد.درخودتــان واســتادهایخــوب،آنراتقویــت واال
بصیرتایجادکنید.قدرتتحلیلدرخودتانایجادکنید؛
قدرتیکــهبتوانیــدازواقعیتهــایجامعهیــکجمعبندی

ذهنیبرایخودتانبهوجودآوریدوچیزیرابشناسید.

      صبر و یقین و عدل و جهاد
درحکمــتســیامنهجالبالغــهآمــدهاســت:»ســئلعــن
االیمــان«؛ازحضــرتتقاضاکردنــددربــارهایمانبــرایآنها
صحبــتکنــد.فرمــود:»االیمانعلــیاربــعدعائــم«؛ایمان
رویچهــارپایــهاســتواراســت.منظــورازچهــارپایــهایــن
گر گرپایههامحکمبــود،ایمــانرومیمانــد؛اماا اســتکها
پایههاسســتشــدیافروریخت،ایمانبههماننسبتفرو
میریزد.بهطورکاملساقطنمیشــود،امابههماننسبت
فرومیریزد.حضرتاینچهارپایهرابیــانفرمودند:»علی

الصبروالیقینوالعدلوالجهاد.«


      دعا
دســتاوردهایدعاچیســت؟]دســتاورداول:[دعــاغفلترا
ازدلانســانمیزداید؛انســانرابهیــادخدامیانــدازدویاد
خدارادردلزندهنگهمیدارد...دستاورددومدعا،تقویت
واستقرارایماندردلاست.سومیندستاورد،دمیدنروح
اخالصدرانســاناســت.دســتاوردچهارمدعا،خودسازی
ورشــدفضایــلاخالقــیدرانســاناســت.دســتاوردپنجــم
دعا،ایجادمحبتبهخدایمتعالاســت.دســتاوردششم
دعا،دمیدنروحامیددرانســاناست.دســتاورددیگردعا،

برآمدنحاجاتاست.

      آرامش و سکینه دینی
بــرکاتقــرآنبــرکاتبیانتهایــیاســت.درقــرآنوبــاقرآن
عّزتهســت،قدرتهســت،پیشــرفتهســت،رفاهماّدی
هست،تعالیمعنویهست،گسترشفکروعقیدههست،
شــادیوســکینهروحهســت؛ســکینهوآرامشروح؛َفَانَزَل
اهلُلَســکیَنَتُهَعلــیَرســوِلِهَوَعَلــیالُمؤِمنیــَنَوَالَزَمُهــمَکِلَمــَه
ِبهاَوَاهَلهــا.وقتیکــهآنآرامشدینی قــویَوکانواَاحــّقَ الّتَ
ــذیَانَزَل

َ
وآنســکینهدینیآمــد،تقــوازیادمیشــود:ُهــَواّل

ــکیَنَهفیُقلــوِبالُمؤِمنیــَنِلَیــزدادواایماًناَمــَعایماِنِهم؛ الّسَ
اینسکینهوآرامشموجبمیشــودایمانانسانروزبهروز
افزایشپیــداکند؛ایمــانبهچه؟ایمــانبهخــدا،ایمانبه
ــماواِتَو ُجنــوُدالّسَ قــدرتالهــی؛دنبالــشمیگویــد:َوهلِلِّ
االرض؛همــهچیــزدســتخــدااســت،همهچیــزلشــکرخدا
َک اســت.دریکجایدیگــر]میگوید[:َومــاَیعَلُمُجنــوُدَرّبِ
ُهــو؛هیچکــسجزخــوداو،قــادربهشــمارشجنــودالهی ِاال
نیســت.قرآنایناســت:یکقــدرتفوقالعــادهوبیانتها
کهمابهقدرظرفّیتخودمــانبایدبتوانیمانشــاءاهللازآن

استفادهبکنیم.

نماز جمعه
یکــیازمهمتریــنعوامــلحفــظایمــانوروحیــهدرمــردم،
همیننمازهایجمعهوخطبههایجمعهوحضورمعنوی
مــردمدرصحنهنمــازجمعــهاســت.واینکهیکنفرانســان
امین،بازبــانصادقیکهمــردماوراقبولدارنــد،هرجمعه
ازاوضــاعکشــوربــرایمــردممیگویــدوآنهــارانصیحــت،و

جهتگیریشانراتصحیحمیکند.

مطالعه و کتابخوانی
جوانهــایعزیــز!ایــنایمــانراحفــظکنیــد؛ایــنایمــان
رابامبانــیفکری،مســتحکمکنیــد.همه-اعمازشــهری
وروســتائیووابســتگانعشــایردرشــهروروســتاومناطــق
کوچرو-مقیدباشــندبهاینکــهاینایمانعمیــقهمراهبا
اخالصوصفایباطنموجوددرایــنمنطقهرا،باخواندن
کتــاب،بــاکتابخوانــیدرمیــانعشــایرومطالعــهدرمیــان
جواناناینمنطقهوبااســتفادهازانســانهایصاحبفکر

واندیشه-اندیشهدرستواسالمی-تقویتکنند.

بعضی از 
سرمایه های 

معنوی، با 
که  زشی  همه ار

دارند، نیازمند 
کردنند.  حفظ 
مثاًل محبت را 

کرد؛  باید حفظ 
گیاهی  مثل 

گر به  که ا است 
آن نرسیدید، از 

دست خواهد 
رفت. ایمان از 

این قبیل است. 
ایمان را باید 
کنید.  حفظ 

حفظ ایمان، 
با رفتار  خوب، 

با تأمل و تدبر 
خوب، با توجه به 

خدا، با حفظ و 
تقویت ارتباط با 

خداست
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امیرالمؤمنین)ع(میفرماید:ایمانیکراهیاســتکهمســیرآنکاماًلروشناست.
ایمانپایهعملوحرکتانساناست؛تاانسانبهچیزیدلسپردهوگرویدهنباشد
درراهآنحرکــتنمیکنــد.ایمانهــمباعلمفــرقدارد؛انســانگاهیبهیــکحقیقتیعالم
استاماگرویدهبهآننیســت؛البتهایمانبدونعلمهمممکننیســتوایمانباشکوبا
تردیدمعنانــدارداماعلمبهتنهاییهمکافینیســت.ایمانوگرویدننوعیتســلیماســت؛
تسلیمیکحقیقتیشــدن.ســپسحضرتمیفرماید:ازراهایمان،انســانبهاعمالصالح
میرســد؛ایمانانســانرامیکشــاندبهعملصالح.بعد،بالفاصلهمیفرماینــد:عملصالح
همبازانســانراداللتمیکندبهایمان؛یعنییکتأثیروتأثرمتقابل.یعنیماایمانمانرابا

عملصالحبایستیتقویتکنیم،کمااینکهعملصالحراازراهایمانبایدبشناسیم.
شــماببینیددرجنگاحدیکاتفاقیافتاد،کهمســببانایــناتفاقیکعــدهمؤمنبودند؛
آنپنجاهنفریکهبهخاطــرغنیمتگردنهرارهاکردند،میدانرابهدشــمندادندوموجب
شــدندکهتعــدادزیــادیازخونهایپــاکبرزمیــنریختهشــد،پیغمبــرزخمخــوردونظام
نوپایاســالمیدچارتزلزلشــد.اینکاریکهاینهاکردندنتیجهلغزشهاییاســتکهقبل
ازاینکردهبودند؛یعنیهرلغزشــی،بــهنوبهخود،لغزشهــایدیگریرابرانســانتحمیل
میکنــد؛یعنیپایهایمــانراسســتمیکندوآنسســتیایمانتأثیرســوءخــودشرادرعمل
بعدیمامیگذارد.کمشدنایمانآثارمحسوسجسمانیهمنداردتاانسانبفهمدامابعد
کهیکمیدانجهادوامتحانیپیشآید،اینکمبودایماناینجاخودشرانشانمیدهد.

حضرتفرمود:ایمانبررویچهارپایهاســتواراست.اولصبر،ایســتادگیواستقامتدرهمه
زمینهها؛یکبرنامهایرامیخواهیددنبالکنید،ایستادگیکنیدپایآنبرنامهتاآخر؛کاری
رامیخواهیــدانجامبدهیــد،کارراتمامکنیــد؛مصیبتیپیــشمیآید،درمقابــلآنمصیبت
خودتانراازدستندهید؛واجبیبرشمامقررمیشود،برایانجامدادنواجبتحملداشته

باشــید؛درمقابــلگناهــیقــرارمیگیریــد،ایســتادگیکنیدو
تســلیمگنــاهنشــوید.ایســتادگی،درهرجایــییــکنمودی
دارد.ایســتادگییعنــیهمــانقــوتنفســانیواســتقامتو

پافشاری.
یکپایهایمانهمبریقیناســتواراســت.یقینهمانعلم
اســت.پایههــاییقیــنرانبایــدمتزلزلکــردوشــکرامثل
موریانهنبایدانداختبهپایهیقین؛یقینرابایداستوارنگه
گربهطورطبیعیسؤالیبهذهنانســانآمد،باید داشــت.ا
برودآنسؤالرادنبالبکندتااینکهشکوتردیدرابرطرف
کنــداماخودشوسوســهنبایــدبکنــد،یقینرادرخــودشیا
دردیگراننبایــدزایلکنــد،یقینیاترادچــارتردیدنکندو

تبدیلبهمشکوکاتنکند.
یکیهــمعــدل.عــدلیعنیهــرچیــزیدرجــایخــودقرار
گرفتــنمعنایلغویعــدلهمیعنــیمیانه،یعنــیدرجای
خود،بدونافراطوتفریط،دررفتارانســانعدلالزماست؛
درحکمرانیبــرایحکمرانعــدلکهالزماســت؛درموضع
گیریعــدلالزماســت؛دراظهــارمحبتونفــرتعدلالزم
گــرعدل اســت.عدلهــمیکــیازپایههــایایماناســت.ا

بود،ایمانمیماند.
وآخــریجهــاداســت.جهــادیعنــیمبــارزه؛مبــارزهعلمــی،
مبــارزهاجتماعی،مبارزهسیاســی،مبــارزهمســلحانه،همه
اینهامبارزهاســتویکمعنــادارد.مبارزهیعنــییکتالش
پرنیــروراانجــامدادن،درمقابــلیکدشــمن.جهــادچهار
در منکــر،صداقــت از نهــی معــروف، امربــه دارد: شــعبه
موضعهــاوآخــریازجریــانفســقوکفرجداشــدناســت.
یعنیحســابتانجدابایدباشد.مرزشــماوفّساقبایدمعلوم
باشــد،مــرزشــمابــاآنهایــیکــهجمهــوریاســالمیراقبول
ندارندبایدمعلومباشد.برایخاطرخداشماخشمبگیرید،

خداهمبرایخاطرشماخشممیگیرد.
درکالمحضرتاســتکهدوجورایمانداریــم:ایمانثابت
ومســتقر،وایمانمســتودعوعاریهای.ایمانمســتقریعنی
تکیــهکردهبهیــکبینــشعمیق،پشــتیبانیشــدهباعمل
صالح؛اینمیشــودمســتقردرقلب.امــاایمــانعاریهایبا
احساســاتپیداشــده،بامنطقپیدانشده؛انســانپایآن
عملصالحنگذاشتهبلکههمینطورشعارداده.گاهیهم
خیلیتنــدشــعارداده؛شــعارهایایمانــیاماعمــلصالحی
راکهبــهخاطرآنعملصالــحبانفسخــودشمجاهدتو
مبارزهبکند،پــایاینایمانخــرجنکرده.ایــنایمانجزو
وجــوداونشــدهوزایــلمیشــود.وقتــشکــیاســت؟وقت

امتحان،وقتهایهواینفس؛هروقتکهپیشبیاید.
رازبعضیازتحولهــای180درجــهایازاولانقالبتاحاال
راآدماینجــامیفهمــد.یعنــیازیکمؤمــنمخلصصادق
پرجوشوخروششــعاردهنده،تبدیلشــدهبــهیکمعاند
معــارضدشــمنلجــوجعنــودبهانــهگیــراینجــوری.دائم
میخواهندانگشــتدرچشمانقالبوچشــمنظاماسالمی
فروکننددائمپنجــهبزنندهمانآدمهاییکــهیکروزهم
خیلیتنــدوداغبودندوخیلیهاراقبولنداشــتند.تندبود؛
یعنــیمثلشــعلهایکــهگاهــیرویخــسوخاشــاکبلند

میشود،فورًاهممیخوابد.

ایمان، پایه عمل
و حرکت انسان است
امید نیکو



کـه در آیـات و  زیـاده خواهـی و فخـر بـه آن از صفت هـای مذمومـی اسـت 
روایات با تعبیر »تكاثر« از آن یاد شـده اسـت. در اولین مطلب این بخش، 
گزیـده ای از تفسـیر امـام موسـی صـدر از سـوره تكاثـر را می خوانیـم و بـا دو 
کوثـر و تكاثـر بـه قلـم آیـت اهلل  معنـای آن آشـنا مـی شـویم. سـپس تفـاوت 
جـوادی آملـی و پـس از آن مطلبـی دربـاره تكاثـر در روایات اهل بیـت )ع( را 
می خوانیـم. گفتگـو بـا حجـت االسـالم و المسـلمین میرباقری درباره سـوره 
تكاثـر، آثـار معنـوی تكاثـر بـر زندگـی و راه هـای درمـان تكاثـر عناویـن سـایر 

مطالـب ایـن بخـش هسـتند.

اندیشه

 ۲۲

کرده است زیاده خواهی ما را به خود مشغول 
معیار؛ دوری ݣݣو ݣݣنزدیکی ݣݣبه ݣݣخدا است
که قارون را  غلط ها داد  سودای زراندوزی
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کرم)ص( سورهتکاثر،مکیاســتودرایاماقامتپیامبرا
درمکــهنازلشــد.نــوعالفــاظوتعابیــرورودرویــیدراین
ســورهچونســالحیبرایپیامبربهکاررفتهاســت.پیامبردرمکه
سالحیجزکالمنداشت،یعنیطنینکلماتوزیباییوهنربهکار
بردنآنهاوسرزنشباکلماتتنهاســالحپیامبربود.برایمؤمنو
کســیکهقلبشآمادهپذیرفتــنایمانبــود،نوعیازلفــظومعناو
ســیرهبهکارمیرفتوبــرایمنحرفوگمــراهنوعیدیگــرچونســرزنش.بــرایگمراهانبا
الفــاظتصویرآفرینیهایــیصورتمیگرفــتکهباقلــبآنانهمســازتربــودوآنانراهوشــیار
ُهَمــَزهُلَمَزه«؛ میکرد،چنانکــهدربرخیازســورههاازایننــوعآیاتذکرکردیــم:»َویٌلِلــُکِلّ
صحــاِبالِفیِل«اینســورهنیزازجمله

َ
َکِبأ َلمَتــَرَکیَفَفَعــَلَرُبّ

َ
«؛»أ ِبیَلَهٍبَوَتــَبّ

َ
تَیــداأ »َتَبّ

تصویرآفرینیهایــیاســتکــهقــرآنآنراهمچونشــالقیبــرقلبهــایمتحجــرخوابیکه
همیشــهسرکشــند،فرودمــیآورد.یکیازمفســرانبــزرگمیگویــدوقتیایــنســورهراتالوت
میکنم،تصورمیکنمصداییآســمانیاستکهازمیانزمینوآســمانبرخاستهوبشِرغرقه
دربازیهــایدنیارا،همچــونمادیــاتولهوولعــبوزینــبوافزونخواهیوفخرفروشــی،
مخاطبمیســازدکهبههوشباشایبشــِرغرقدردنیاوغافلاززندگیوآنچهدرپساین
زندگیهســت،یکیازادباآدمیرااینگونهوصفمیکند:آدمیانچونگلهایگوســفندندو

مرگچونــانگرگیکــیازگلــهرامیگیــردودربرابــردیدگان
دیگرگوسفندانمیَدَرد،اماشگفتایناستکهدیگرانبا
آســودگیوراحتــیمیچرنــد.آنــانمشــغولَچــراهســتندو
غافلانــدازآنچــهدرانتظــارآناناســتیــادرآیندهبرایشــان
اندیشــیدهشــده،ایناندیشــمندمیگویــدهنگامــیکهاین
آیــاترامیشــنوم،هوشــیارمیشــومکــهایــنبشــِرغــرقدر
دنیایسرشــارازافزونخوانیوخودبزرگبینیوسرگرمامور
خویش،فقطبهمیانوالدتومرگنظرداردوفقطبهامروز
خــودمیاندیشــد،نــهبــهفــرداوآینــده.پــسازایــنمتوجِه
غریویآســمانیمیشــومکهاززبانمحمدبرآدمیــانفریاد
مــیآورد.ایــنالفــاظدراوجزیبایــیوهماهنــگبــامعنایی

استکهالفاظبرایآنمعنابیانشدهاست.

      میل به زیاده خواهی
ُکــُماَلّتکاُثُر«روشــناســت،یعنــیافزونخواهی لها

َ
معنای»أ

شــمارابهخودمشغولکردهاســت.»تکاثر«بهدومعناتفسیر
شــدهاســتوبــهکارمــیرودوهــردومعنــادرروایاِتایــنآیه
آمدهاســت.معناینخســتتکاثرایناســتکهانسانمیل
بهزیادهخواهیداردوهمیشــهدرحالافــزودنبراموالخود
اســت.پستکاثردرمالیعنیتالشهمیشگیبرایافزودن
بــرمــال.زیادهخواهــیدرفرزنــدوجــاهوهمهوســایلزندگی
همداریم.تکاثربهاینمعنــاافزودنتدریجیاســت.اماچرا
»تکاثر«خواندهشــدهاســتوبــهبابتفاعــلرفتهاســت؟با
توجــهبــهاینکــهمیدانیــمدربــابتفاعــلدوطــرفبایدی
باشد.فیالمثلتضاربدراینبابیعنیحسنزیدرامیزند
وزیدهمحســنرا.اماچراتکاثربهاینبابرفتهاســت؟باب
تفاعلومفاعلهدرزبانعربیباتوجــهخاصیبهکارمیرود.
فیالمثلمطالعههمبهبابمفاعلهرفتاست.اینبابنیز
بهدوطرفنیــزدارد؛مطالعهبدینمعناســتکهمنمطالعه
میکنم،اماکتــابکهمطالعــهنمیکند.میگوینــدمطالعه،
زیراوقتیمنباکتابرودرومیشــوم،کتابنیزبــامنرودرو
میشودمنازخودچیزیبهآنمیدهمواونیزازخودوآنچه

دارد،بهمنمیدهد.اینکاربرددرزبانعربیوجوددارد.
تکاثر بــه این معناســت که مــن بر مــال خــود می افزایم و 
مال نیز رغبت و بزرگی و عزت مرا در نزد مردم می افزاید.

گویــادراینجانوعــیتعامــلوتکاثردوطرفــهوجــوددارد.اما
تکاثرفقطبرایزیادهخواهیبهکارمیرود،چنانکهدراین
ْنیاَلِعٌبَوَلْهٌوَو

ّ
َمااْلَحیاُةالُد َنّ

َ
آیاتبهکاررفتهاست:»اْعَلُمواأ

ِزیَنٌةَوَتفاُخٌرَبْیَنُکْم«.
»تفاخر«بهمعنای»مفاخره«وفخرفروشــیاســت.درادامه
والِدَکَمَثل

َ
همینآیــهآمــدهاســت:»َوَتکاُثــٌرِفــیاألمــواِلَواأل

َیُکوُن ــَمَیِهیُجَفَتــراُهُمصَفّرًاُثــَمّ
ّ
عَجــَبالُکّفــاَرَنباُتُهُث

َ
َغیٍثأ

ُحطامًاَوِفیاآلِخَرِهَعذاٌبَشِدیٌد«.بنابراین، تکاثر به معنای 
زیاده خواهی همیشگی و تدریجی است.

کاُثــُر«یعنــیشــماروزو ُکــُمالَتّ کریــممیگویــد:»ألها قــرآن
شــبوهمــهســاعاترابــهزیادهخواهــیوزیادهخواهــیو
زیادهخواهیســرگرمید.طمعــیکهپایانندارد،ونفســیکه
بهمــالوجــاهوفرزندولذتــیکهرســیده،قناعــتنمیکند.
شــماســرگرماینامورید،آنچنــانکهگوســفندســرگرمچراو

زیاده خواهی ما را به خود 
کرده است مشغول  امام موسی صدر

امـام  توسـط  تکاثـر  تفسـیر  ابتدایـی  بخش هـای  از  گزیـده ای  زیـر  مطلـب 
موسـی صـدر اسـت کـه بعدهـا در قالب یک کتاب با ترجمـه مهدی فرخیان 

منتشـر شـده اسـت. 

اندیشهاندیشه
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علفهایپیراموناســت.گوســفندهمیشــهبهسویعلف
وکاهشــتاباناســت،چنــانکهحضــرتعلــی)ع(درخطبه
ِمیُرالُمؤِمِنیَن

َ
نُیقاَلأ

َ
قَنُحِمنَنِفســیِبأ

َ
أ
َ
معروفیمیگوید:»أ

هِر«سپسمیافزاید:»َفِبِماَخَلقُت شاِرَکُهمِفیَمکاِرِهالَدّ
ُ
أ َوال

هاَعَلُفها.« باِتَکالَبِهیمهالَمرُبوَطهَهُمّ کُلالَطِیّ
َ
ِلَیشــَغَلِنیأ

حضرتعلی)ع(بهایننکتهاشارهداردکهحیواناتسرگرم
علفهــایپیرامــونخــودمیشــوندوفرامــوشمیکنندکه

مقصودازآفرینشآنهاچیست.

      رقابت حداکثری
کاُثــُرَحّتیُزرُتــُمالَمقاِبــر«تالشبرایافــزودنبر ُکــُمالَتّ لها

َ
»أ

مالوجــاهوزینــتواینامــورتادیــدنقبرهاشــمارابهخود
ســرگرممیکند؛یعنیشــماازروزوالدتتازمانمرگبهخود
هیچفرصتــینمیدهیدتابــهآیندهوسرنوشــتفکــرکنیدو
تارســیدنپایتانبهگورمشــغولزیادهخواهیهستید.پس
زیادهخواهیشماراازاندیشیدنبهسرنوشتوبهآیندهوبه
حقیقتزندگیبازداشتهاست.شماهیچفرصتوساعتیرا

درهمهعمرخودبرایفکرکردننگذاشتهاید.
معنایدومیکهباتفســیردیگریازآیهمطابقــتدارد،این
اســتکهتکاثردشــمنیورقابتزیاداســت.یکیبردیگری
بــهبزرگــیوزیــادداشــتنفخــرمیفروشــدونفــردومهــمبه
زیادداشــتنوبزرگیبهاوفخرفروشــیمیکند.ایــنمعنانیز
درستاست.اینسخنبدینمعناســتکهآدمیدرزندگی
دنیادرپیزیادهخواهیورقابتبرایبیشــترداشــتناست،
تااینکهســرانجامبمیــرد.گویندهنــگامنزولایــنآیاتدو
قبیلــهبنوعبدمنــافبنقصــیوبهنوســهمبــنعمــر،کهاز
قبایلقریشبودند،دربارهبزرگیوافرادبیشــتروغیراینها
بــایکدیگربحــثمیکردند.هــرقبیلــهمدعیبودکهبیشــتر
ازدیگــریداردوبحثیطوالنیمیــانآناندرگرفــت.یکیاز
قبایلادعاکردکهدرمنازعاتودرگیریهاافرادبیشــتریاز
گراینافرادکشتهنشدهبودند،ماازشما ماکشتهشدهاندوا
بیشــتروتوانمندتربودیم.ازهمیــنرو،نمایندگانیانتخاب
کردندتابــهگورســتانبرونــدومردههارابشــمرند.شــروعبه
شــمردنکردندومردههایهرقبیلهراشــمردندوبــرزندهها
افزودندتابفهمندکدامقبیلهافرادبیشتریدارد.سرانجام،
یکــیازدوقبیلــهســهخانــوادهبیــشازدیگــریداشــت.در
اینجارقابــتوزیادهخواهــیدرتعــدادافرادیــکقبیلهبود،
هرچندکهمردههــارانیزبازندههابهحســابآوردنــد.آنقدر
زیادهخواهــیکردیــدتــاکارتــانبــهگورســتانکشــید؛یعنی
بهگورســتانرفتیدتــاببینیدافرادکدامقبیلهبیشــتراســت.

مقصودازاینکهکارتانبهگورستانکشید،مرگآناننبود.
درمعناینخستیعنی؛زیادهخواهیشمارابهخودمشغول
کردهاســتتــااینکــهمرگتــانفــرارســدوپــسازمــرگ،دیگر
زیادهخواهیوجودندارد.امادرمعنایدوم،اززیادهخواهی
ورقابت،حتیتازیارتقبرهانیزادامهدارد.مقصوداززیارت
قبورسرگرمشدنوکارلهواســت.بااینکهدرگورستانآدمی
بایدعبــرتبگیــردوبــهمــرگتوجهکنــد،شــماگورســتانرا
نیــزوســیلهایبــرایزیادهخواهیوفخرفروشــیوســرگرمی
میخواهید.آیــهدراینبارهنازلشــدهاســت،امــاچنانکه

میدانیــدمعناوتفســیرقــرآنکریممنحصــردرشــأنوزمان
نزولنیست،بلکهمعناییوسیعترازشأننزولدارد.

واقعیتایناستکهرقابتمیانبهنوعبدمنافبنقصی
وبهنوســهمبنعمر،برسرمســئلهایســادهومعمولیبود.
اینموردمثالیســادهوروشنبود،امامشــکلازاینمسائل
عمیقتــراســت.ایــنمســئلهحتــیامــروزنیــزشــایعاســت.
امروزکســانیهســتندکهدرقبرهابــاهمرقابــتدارندوفخر
میفروشــندوزیادهخواهیمیکنند؛میگویدمنفرزندفالن
بنفــالنهســتم.معنــایاینســخنچیســت؟یعنــیتوبه
کسیافتخارمیکنیکهمردهاست.باکمیتأملدرمییابیم
کهایــنســخنبــههمــانمعناســت.درهنــگامنــزولآیات
کنونبهمعانیای رقابتصورتیســادهوابتداییداشــتوا
عمیقتــرمتحــولشــدهاســت.مردمــیکــهبــهخانوادههاو
اجدادوگذشتههایخودمباهاتمیکنند،همانهاییاند
کــهزیادهخواهیآنانرابهخودمشــغولکردهاســتتااینکه
پابهگورســتانبگذارند.زیارتقبــرتنهابهمعنــایرفتنبه
گورستانوسخنگفتنازمردههانیســت.معنایدومیکه

گفتمنیزتفسیریازاینآیهاست.

      فخرفروشی حتی به مردگان
جــای بــه همیشــگی زیادهخواهــی نخســت، معنــای در
اندیشــیدنبهسرنوشــتاســتتــااینکهســرانجاممــرگفرا
رســد.درمعنــایدوم،رقابــتوهمچشــمیوفخرفروشــی
اســتوچنانآدمیرابهخودمشــغولمیکندکهبهمردهها
همفخرمیفروشد؛خواهبهروشقبیلهبهنوعبدمنافبن
قصیورفتنبهگورســتانوشــمردنمردهها،خواهبهروش
امروزمــاکهبهمردههاافتخــارمیکنیم.معنــایدومایندو
آیهدرضمنســخنیزیبــاازحضرتعلــی)ع(درنهجالبالغه
آمــدهاســت،کــهماننــدهمهســخنانامــامبســیاردلنشــین
اســت.آنرابــرایشــمامیخوانــم.امامپــسازقرائــتاین
غَفَلُهَوَخَطرًا

َ
بَعَدُهَوَزورًامــاأ

َ
آیاتمیگوید:»یاَلــُهِمنَمراٍمماأ

َکــٍروَتناَوَشــوُهمِمن ُمَدّ َیّ
َ
فَظَعــُهَلَقــداســَتخَلواِمنُهــمأ

َ
ممــاأ

مِبَعِدیــِدالَهْلَکی
َ
ِعآباِئِهمَیَفَخــُروَن؟أ َفِبَمصــاِر

َ
َمکاٍنَبعیٍد.أ

َیَتکاَثــُروَن؟«»زورًا«بــهمعنــایزائــرودیدارکننــدهاســتو
مقصودازخالیدیدنمقبرههاایناســتکهقبرهاراخالیاز
ع«یعنیمحلقتلومدفنوقبر.تأمل عبرتیافتند.»َمصَر
کنیدکهامــامچگونهاینطــرزتفکرراعمومیتمیبخشــد.
مســئلهفقطتعدادآناننیســتتاادعاکندقبیلهماپنجاهیا
گرمنبهپدرمافتخارکنم،درحالی شصتنفراســت،بلکها

کنوناومردهاست،اینمسئلهصادقاست. کها
گــرمــن امــروز،بــهغیــرازقبــرچــهپیونــدیبــاپــدرمدارم؟ا
امــروزگفتــممــنفرزنــدفالنــیهســتم،چــهمعنایــیدارد؟
بدینمعناســتکــهمــنبــهایــنمســئلهمباهــاتمیکنم:
مِبَعِدیِدالَهلَکــیَیَتکاَثُرون؟«

َ
ِعآباِئِهمَیفَخــُروَنأ َفِبَمصاِر

َ
»أ

»َعِدیــِدالَهلَکــی«)تعــدادمردههــا(یعنیکســیراکــهازبین
رفتــهاســت،میشــمارندواوراذکــروبــاآنزیادهخواهــی
میکننــد.فخریــابهقبرومرگاســت،یــابا»عدیــدالهلکی«
زیادهخواهــیمیکننــد،یعنیتعــدادافرادخودراباشــمردن

مردههازیادمیکنند.

در معنای 
نخست، 

یاده خواهی  ز
همیشگی به 

جای اندیشیدن 
به سرنوشت 

است تا اینکه 
سرانجام مرگ فرا 

رسد. در معنای 
دوم، رقابت و 
هم چشمی و 

وشی است  فخرفر
و چنان آدمی را 
به خود مشغول 

که به  می کند 
مرده ها هم فخر 

وشد؛ خواه  می فر
وش قبیله به  به ر
نو عبد مناف بن 
قصی و رفتن به 

گورستان و شمردن 
مرده ها، خواه به 

که  وز ما  وش امر ر
به مرده ها افتخار 

می کنیم
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ســیدرضــیرضــواناهلل
کلمــات، علیــه، تعالــی
خطبههــاونامههــایحضــرترا
تقطیعکــردوازمیانیــکنامهیا
خطبــه،ممکــناســتبخشــیرا
انتخابکردهباشــدامادرخطبه
221همهکلماتحضرتراتقطیعنکرد،چونوجودمبارک
حضرتامیــربعدازتــالوتایندوآیــه:»الهکــمالتکاثرحتی
زرتمالمقابر«اینســخناننورانیراایرادکردندوچونقابل
تقطیــعنبــود،مرحــومســیدرضیکلایــنکالمرایکجانقل

کردهاست.
امــاممعصــوموقتــیآیــهراتــالوتمیکننــد،گاهــیآنآیــه
راتفســیرمیکننــد،گاهــیهــمنتایــجوبــرکاتآنآیــهراذکر
میکنند.ایندوجمله:»الهکمالتکاثرحتیزرتمالمقابر«دو
تفســیرمعروفداردکهآنچهدرنهجالبالغهاســتیکیازآن

دوتفسیراست.

      سرگرم تا زمان مرگ
فرقبیــن»تکاثــروکوثر«ایناســتکهکوثــرانســانرابهیاد
خداوامیدارد،اماتکاثرانسانراازیادخدابازمیدارد.تکاثر
باحاللوحرامجمعمیشود،بازشــتوزیبا،باظلموعدل،
باحســنوقبــحوماننــداینهــاجمعمیشــود؛لــذااقــلتکاثر
ســرگرمیبهدنیاولهــوولعــبرابهدنبــالدارد؛امــاکوثر،جز
حالل،جزخیر،جزحســنوجزرجحانچیزدیگرینیست،

چونهمیشهانسانرابهیادخدامتذکرمیکند.
گرکسیبهکوثر گرکســیاهلتکاثراست،گرفتارریاســتوا ا

رسیدهاست،اهلآخرتاست.
درجایدیگراینهاتکاثرداشــتند؛یاازنظرمالتکاثرداشتند
واعــزولدا کثــرماال یاازنظــراعضایقبیلــه،کهمعتقــدبه:»ا
کثــرالنفــرات«بودنــد؛لــذادرزمــانصدراســالم،ایــنآیه یــاا
فرمود:تکاثرشماراسرگرمکردهاستتااینکهبهمردههاهم
رســیدید:»حتیزرتمالمقابــر«؛یعنیدیگرکمکمبهآســتانه
مرگرسیدید؛تاسنپیریبهفکرتکاثربودیدوبیدارنشدید

کهکوثررادریابید.
معنایدومآیهمذکورایناستکهزیادبودنمالواعضای
قبیلهشــماراســرگرمکــردهاســت؛حتیبــهقبرســتانرفتهو
قبورراشــمردید.وقتیسرشــماریکردیدوگفتیــد:جمعیت
قبیلهمــااینمقداراســت،آنــگاهقبــورراهماضافــهکردیدو
گفتید:اینآبایما،ایناجدادوایــنفرزندانما؛اینهاراهم
شــمارهگذاریورقمگــذاریکردیدکهقبیلــهخــودراازقبیله
دیگرانبیشتربشمرید.معنایدوم،درنهجالبالغهنیست؛

حضرتفرمود:تکاثرشماراتازمانمرگسرگرمکرد.

آیت اهلل عبداهلل جوادی آملی

دوری ݣݣو ݣݣنزدیکی
      ݣݣبه ݣݣخدا است

ار معىݔ
اشاره ای به تفاوت 

 تکاثر و کوثر
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زمانمرگهــمیکوقتیبیدارشــدیدکــهکارازکارگذشــته
اســت.اینمعنایجملــهنورانی»الهکــمالتکاثــرحتیزرتم
المقابر«اســت.وجودمبــارکحضرتامیرضمنتفســیراین
جملههــا،لطایــفونتایــجفراوانــیبیــانکردهاند؛بخشــی
مربوطبهلهوولعبدنیاست،بخشــیمربوطبهبرزخاست
وبرزخراآنچنانتشــریحکردهکهگویاازبرزخآمدهکهاینها
چهجورزندگیمیکنند؛آیاباهمرابطهدارنــدیانه؟درعین
حالکــهنزدیکهمانــدازهــمبیخبرنــد؛درعیــنحالکه
بســتگانهماندوفامیلهماند،پدروپســرکنــارهمدریک
قبرســتانافتادهانــد،امــاهیچکــداممشــکلدیگــریراحل
نمیکند.آنقــدرازجریانبرزخگفتوگفــتکهگویاحضرت

تازهازبرزخآمدهاست.

      لرزش یا آرامش؟
اینمتاعدنیاکــهباعثاضطــرابولرزشاســت،این،آرام
بخشنیســت؛آنیکهآرامبخشاســتمیشــودکوثر.این
گر بذکــراهللتطمئــنالقلوب«معنایــشایننیســتکها »اال
گرکســیاین اهلل«قلبشآرامبشــود.ا کســیبگوید»الالهاال
بذکــراهللتطمئنالقلوب« اضافه»ذکر«بــه»اهلل«درآیه:»اال
گرکســیبهیادخداباشــد رااضافــهبهمفعــولبداند،یعنیا
گر قلبشمطمئــنمیشــود،ایــن،درطلیعــهراهاســت؛اماا
گاه ذکرشخالــصباشــدواضافــهبهفاعــلبدانــد،یعنــیآ
گــرخــدامتذکرشــماوبــهیادشــماشــد،دلهای باشــیدکها
شماآراممیشود.مابهذکرخداباشــیم،اینزمینهرافراهم

میکندکهخدابهیادماباشد.
درایــنزمینــه،خداوندشــجرهطوبــیراغــرسمیکند.که
گرکســیبهیادخــدابودخدا فرمــود:»فاذکرونیاذکرکــم«.ا
زمینــهرافراهــممیکنــد.پــسیــکوقــتانســانزمینــهرا
فراهــممیکنــد؛یکوقــتنیــزذاتاقــدسالــهمیفرماید:
اینهابــهدنبالیــکمــرام،مقصــدومحبــوبدوریاند؛به
دنبــالچیــزیهســتندکــهبــهاودسترســیندارنــد.خیلــی
دوراســتودردســترسشــمانیســت؛»یالهمراماماابعدهو
زورامــاأغفله.«شــمابــهزیــارتقبرســتانرفتید،امــاچیزی
عایدتــاننشــد.شــمابایــد»متعظــا«برگردیــد.و»خطــرامــا
کــهخیلــی کارســنگینوســهمگینیاســت أفظعــه«یــک
دردناکاســت.شــماکوثرمیخواهید،ولیبهدنبــالتکاثر
میرویــد.تشــنهایدآبمیخواهیــد،ولــیبــهدنبالســراب
کان،آباواجدادتان میروید.»لقداســتخلوامنهم«شــمانیا
راازدستدادید.جایشانخالیاست.اینبایدسببتزکیه
شماشــود،متذکرشــوید،امانشــدید،رفتیدقبرهاراشمردید
وارقامتــانرااضافــهکردیــد،بــهجــایاینکــهتذکرهباشــد،
غفلتشدو»تناوشــوهممنمکانبعید«.شمابایدنزدیک
برویدواینهــاراازنزدیکببینیــد،نهاینکهازدور،دســتیبر
قبورداشتهباشــید.»یرتجعونمنهمأجســاداخوت«.شما
منظورتانازاینکهبهقبرستانرفتیدوقبورراشمارهوتکاثر
کردیــد،چیســت؟میخواهیــداینهــارابرگردانیــد؟اینهــاکه
برنمــیگردند.آثارشــانرامیخواهیــدحفظکنید؟بــاتکاثر
کهآثارشــانحفظنمیشــود.اینهابایدوســیلهعبرتباشد،

نهفخروافتخار.

      هبوط کنید
فرمــود:»والنیکونــواعبــرا...«.فرمــود:حجــابعقــلدر
ایناســتکهاینعبرتباشــد،نهفخر؛کاریازگذشتگان
حاصلنمیشود.»والنیهبطوابههمجنابذلهأحجی«.
گــرعاقل اینهاوقتــیرفتندبــهقبرســتان،قبورراشــمردند.ا
باشــندبایدپیادهشــوندوغرور،ومنیتوتکبرراکنارگذارند
وهبوطکنندنهســوارهبدونــد.کجاهبوطکننــد؟بهطرف
گــرذلیلشــود، ذلــت.انســاندرپیشــگاهذاتاقــدسالــها
میشــودعزیــز.»لقــدنظــرواالیهــمبــهابصــارالعشــوه...«.
»اعشــی«بهکســیمیگویندکهضعیفالباصرهیاشبکور
گرمیبیندبسیارضعیفاست.عشوه،ضعفبصر است؛یاا
اســت.فرمود:اینهارفتندبهقبرســتان،امابــابیناییخیلی
ضعیفبهقبورنگاهکردند.گاهیحضــرتاینتعبیررادارد
کــهازدور،دســتیبرقبورداشــتند:»وتناوشــوهممــنمکان
بعید«وگاهیمیفرماید:کهدیدند،اماباضعفبصردیدند؛
خودقبــوررابررســینکردندکهچیســتندوکیســتند.فرمود:
منبهشــماشــرحمیدهمکهکیانــدوچیســتاند.اینها
گرمیتوانستنداز درسستیوفرومایگیجهانغرقشدند.ا
اینقبورسؤالکنند،جوابمیدادند؛منتهاآنهانتوانستند
قبرستانجوابمیدهد.علیبنابیطالب سؤالکنندواال
میخواهدکهصدایقبرستانیهارابشــنود:»ولواستنطقوا
گــرازایــنعرصات عنهمعرصــاتتلــکالدیــارالخاویــه«.ا
ســؤالکنند،درجوابمیگویند:»ذهبوافیاالرضضالاًل«.
آنهادوحــرفمیزنند:یکیدربــارهمردههاودیگــریدرباره
زندههایغافــل.دربــارهمــردهمیگوینــد:اینهاگمشــدند.
دربارهزنــدهمیگویند:جاهالنهبهدنبالگمشــدههارفتند.
نهشــماآنهاراپیدامیکنید،نــهآنهابهدردشــمامیخورندو
دردســترسشــماهســتند.شــمامــیگوییــد:آنهــاکجایند؟
قبــورمیگوینــد:اآلنشــمارویســراینهــاپــاگذاشــتیدواین
خاکیکهزیرپایشماســتسرماست،دســتوپایماست
و....»تطؤونفــیهامهمتطؤون«؛یعنــیگامبرمیدارید.
»هامه«،یعنیرئوس.»وتستنبتونفیأجسادهموترتعون
فیمالفظوا«؛یعنیاینمزرعههاباغهاوکشــاورزیهاییکه
دارید،خاکهمانهاســت.شــمابذرافشــانیکردیدوخاک
آباواجدادتانبهصورتگندموبرنجدرآمدهاســت.نسخه
محمدعبــدهدارد:»تســتنبتون«؛یعنیاینآجریــاخانهکه
درستکردیدباخاکسرپدرانتانآجردرستکردید،سقف
درستکردید.اینقبرســتانهابعداز50ســالویاصدسال
میشــودخــاک،خانــهومزرعــه:»وترفعــونفیمــالفظــوا«.
حریدع حضرتامیردرجایدیگربیاننورانــیداردکه:»اال
هذهاللماظــه«.»لماظه«یعنیلقمهالیدندان.انســانکه
غذامیخــورد،چیــزیالیدنــدانمیماندکهبایــدباخالل
آنرابیــرونکــرد.آیــاانســانآزادیپیــدامیشــودکــهبرای
مانــدهالیدنــداندعــوانکنــد؟»وترتفعــونفیمــالفظــوا«؛
اینهاانداختندشــماداریدمیجوید.چیزتازهایکهنیســت.
»وتســکنونفیمــاخربــوا«؛اینهــاســاختنددســتدومشــد،
تخریبکردندبهشــمارســید.»وانمــااالیامبینکــموبینهم
کونوائحعلیکــم«؛روزگاربهحالشــماوهــمبهحال بــهوا

آنهامیگرید.

که  این متاع دنیا 
باعث اضطراب و 
زش است، این،  لر
آرام بخش نیست؛ 
که آرام بخش  آنی 

است می شود 
کوثر. این »اال 

بذکر اهّلل تطمئن 
القلوب« معنایش 

که  این نیست 
کسی بگوید  گر  ا

اله اال اهّلل«  »ال
قلبش آرام بشود
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کاتبــالرویــه«تعبیر گونــهانعــکاسغیــرعاقالنهبــه»محــا
میشود.

واژهتکاثــردوبــاردرقــرآنبــهکاررفتــهاســت.یــکمــورددر
ســورهحدیدکهزیادهطلبــیدرمالوفرزنــدراازخصوصیات
دنیاطلبیمحسوبکردهودیگریدرســورهتکاثر،ازافزون

طلبیدراموالدنیا،پرهیزدادهاست.
کاُثُر.افزونطلبیوتفاخرشــمارابهخودمشغول ُکُمالّتَ ْلها

َ
»أ

داشــتهاســت.«بــااینکــهازامــامصــادق)ع(نقــلشــدهکــه
»نزدیکاســت،کهفقربهکفربینجامد.«آنقدرکــهازافزون
طلبیوزیادهخواهیدراموالدنیاترسانیدهشدهاستازفقر
وندارینترســاندهاند،پیغمبرخــدا)ص(میفرمایند:ازفقر
برایشــماترســیندارم،لیکنازتکاثرمیترســم.همچنین
درحدیثیازرسولاهلل)ص(دربارهمفهومتکاثرمیخوانیم
کــهفرمودنــد:»تکاثــر،جمــعآوریامــوالازطــرقنامشــروع
وخــودداریازادایحــقآنوبســتنآنهــادرخزینههــاو

صندوقهااست.«

      ریشه ها و انگیزه ها
عواملوانگیزههایمتعــّددی،زمینههایپیدایشورشــد
اینبیماریرادروجودبرخیآدمیان،فراهــممیآورندواورا
گرفتارپندارهایغلطوخیاالتمالیخولیاییمیکنند،ازآن

جملهمیتوانبهمواردیرادرقرآنوروایاتبرشمرد:

   1. گــم کردن هــدف:آنــانکــههــدفزندگــیوآفرینشرا
گممیکنند،هــمدرارتباطباآفرینندههســتیدچارمشــکل
میشــوند،یعنیاورانمیشناســند،فرمانشرانمیبرند،به
اوتقــّربنمیجویندوهمبابنــدگاناوروابــطصحیحبرقرار
نمیکننــد:حقــوقآنهــارانمیپردازنــد،ازآنــانبهرهکشــی
میکننــد،دوراحســانوانفــاقنمیگردنــد،درعــوض،بــا
خصلتهایمنفیبــهزرانــدوزیمیپردازند.امــامرضا)ع(
میفرماید:ثروتجزبااینپنجخصلتانباشــتهنمیشــود:
بخــلزیــاد،آرزویدراز،حــرصفــراوان،قطــعرابطــهبــا

خویشاوندانوترجیحدنیابرآخرت.

   ۲. فراموشــی معــاد: بــهطــورطبیعیوقتیکســیبــامبدأ
آفرینش)خدا(رابطهصحیحینداشــتبامقصدآن)معاد(
نیزچندانآشــنانمیگرددوفراموشــیمعادجزدلبســتگیبه
دنیــاوتاخــتوتــازخودســرانهدرآن،نتیجهدیگــریدرپی
نخواهدداشتوایندلبســتگی،هرچهبیشــتراورابهتکاثر
ثــروتوامــیداردوهمــههــّموغّمــشرامصــروفدنیایــی
میکندکهبهگمانش،نهایتزندگیومقصدنهاییاســت؛
وایبــرهــرعیبجــویمســخرهکنندهای!همــانکــسکــه
مــالفراوانــیجمــعآوریوشــمارهکــرده)بیآنکهمشــروعو

نامشروعآنراحسابکند(

گاهوخردمنــد،درآمدوهزینــهزندگی    3.نادانــی:انســانآ
خویــشرابــرآُوردمیکنــدوبــهانــدازهرفــعنیازهــایمــادی
ومعنــویخویــشبــهکســبدرآمــدمیپــردازد،ولــیافــراد
گاهوکــمخــرد،بــدونهــدفوبرنامهریــزیاصولــیبــه نــاآ

تکاثــرهــمبــهمعنــایمکاثــرهوهــمبــهمعنــایتفاخــرکــردنورقابــتکردناســت
همچنین»تکاثر«بهمعنایمسابقهورقابت)وچشموهمچشمی(درافزایشثروت
وعّزتاست.قرآنبانکوهشثروتاندوزیبهمســلماناندستورمیدهدکهاموالخودرادر

راهخداوبهرهگیریمردمبهکاراندازندوازاندوختنوذخیرهکردنآنهابپرهیزند.
تکاثرازریشــهومصدربــابتفاعلبهمعنایافزونشــدن،فراوانشــدنوبهبســیاریمالو
ثروتفخــرکردناســت.تکاثــراختصاصــیبهثــروتنــداردبلکــهگاهبرزیــادیفرزنــدوقوم
خویشنیزتعلقمیگیرد.یکســورهدرقرآنبــهنامالتکاثربهبیاناینصفتزشــتوبرحذر
داشــتنمردمازآناختصاصدادهاســت.چنانکهازمادهوهیئتتکاثــربرمیآیدمعنایآن
افزایشجوییبدوناندیشــهومتأثــرازمحیطورقابتبینافراداســتکــهدراصطالحازاین

برای شما
از تکاثر می ترسم

رضا پارچه باف

تکاثر در روایات اهل بیت )ع(



اندیشه

29  مشاره 23     شهریور  99
 دوره جدید

اندیشه

زرانــدوزیمیپردازنــد،ازاینرو،امــامعلــی)ع(میفرماید:
»انباشتنآنچهکهبرایتنمیپایدوتونیزبرایشنمیمانی،

بزرگتریننادانیاست.«

   4. نفــاق:امیــرمؤمنان)ع(،ضمنتشــریحنفــاق،ارکانو
فــروعآن،»طمــع«رایکــیازارکاناصلــینفاقبیــانمیکند
کهخــودنیــزچهــارشــاخهداردویکــیازآنهــا»تکاثر«اســت.
ســپسمیفرماید:زراندوزیهمانیاوه،بازیچه،سرگرمیو

انتخابَپستیبهجاینیکیاست.

      آثار و مفاسد تکاثر
درکتباخالقیمفاســدبســیاریبــرایافزونطلبــیوزیاده
خواهیشمردهشده،درکتاباخالقاقتصادیبدینموارد

اشارهشدهاست:

   1. طغیــان و سرکشــی: نفــساّمــارهانســان،ظرفیتــی
محدودداردوبااحســاساســتغناوبینیازی،سربهطغیان
برمــیداردودربرابِرخــدا،دینوخــرد،گردنفــرازیمیکند.
ایــنواقعیــتراقــرآنچنیــنبیــانمیکنــد:چنیــننیســت
)کــهشــمامیپنداریــد(بــهیقیــنانســانطغیــانمیکنــد،از
اینکهخــودرابینیازببینــد.مترفــانومرّفهانبــیدردنیز-
کــههمــوارهدربرابــرنهضــتانبیــاوحرکتهــایاصالحــیو
انقالبهــایمردمــی،قدعلــممیکردنــد-برفراوانــیثروت
ونفراتخویــشتکیهداشــتند؛»ومــادرهیچشــهرودیاری
پیامبــریبیمدهنــدهنفرســتادیممگــراینکــهمترفیــنآنهــا
)کهمســتنازونعمتبودنــد(گفتند:»مابهآنچهفرســتاده
شــدهایدکافریــم!وگفتند:امــوالواوالدمــا)ازهمه(بیشــتر
اســت)وایــننشــانهعالقــهخــدابــهماســت!(؛ومــاهرگــز

مجازاتنخواهیمشد.«

   ۲. سســتی و تباهــی در دین:زرانــدوزیوتکاثــرعالوهبر
اینکههمهیابیشترعمرانسانرابهخوداختصاصمیدهد
وازایــنرهگذر،فرصتــیبــرایپرداختنبهامــوردینیباقی
نمیمانــد،موجبمیشــودثروتانــدوز،برایدســتیابیبه
اهدافپلیــدخویشبســیاریازاحکامومقــّرراتدینیرازیر
پــابگــذارد،ازایــنرو،امیــرمؤمنــان)ع(میفرماینــد:ثروت

پرستی،دینراسستوباورراتباهمیسازد.

   3. ســنگدلی و بی خیالــی:ثروتانــدوز،رحــمومــرّوتو
خواســتوجــدانرارفتهرفتــهزیرپامیگــذارد،دلشســنگ
گرســنهولــرزش گرســنگیشــکمهای میشــودودربرابــر
تنهایبرهنهنمیلــرزدوازکنــاراینمنظرههــایرّقتبار،
غازدردهایبینوایانو بیخیالوبیاحساسمیگذردوفار
گناهیکهمرتکبشــدهبهزندگیروزمّرهخویشمیپردازد،
بدینسببامامعلی)ع(میفرماید:فراوانیثروت،دلهارا

تباهمیکندوگناهانراازیادمیبرد.

   4. حسرت و ندامت:همهثروتاندوزانومالپرستان،
درنهایــتازانباشــتنثــروتخویشپشــیمانوبــادیدنآن

دردســتدیگران،حســرتمیخورند؛حســرتیکهبرایشان
سودیندارد.درقرآنمجیدمیخوانیم:خداونداینچنین
اعمالآنهارابهصورتحســرتزاییبهآناننشانمیدهد؛
وهرگزازآتش)دوزخ(خارجنخواهندشــد.امــامصادق)ع(
درتفســیرایــنآیهمیفرمایــد:مصــداقآن،مردیاســتکه
ثروتشرابرجایمیگذاردوازرویتنگچشــمیدرراهخدا
انفاقنمیکندوهنگاممــرگآنرابرایدیگــریرهامیکند
گــرآنرادر کهدراطاعتیامعصیتخــداصرفنماید؛حالا
راهاطاعتخداهزینهکنند،آنبینواثروتخویشرادرکّفه
گرآنرادرراه ترازویدیگرانمیبیندوحســرتمیخورد!وا
نافرمانیخــداخرجکننــد،اوچنینمعصیــتکاریرابامال

خودتقویتکرده،بازموجبندامتوحسرتشمیشود.

   5. غفلــت از یــاد خــدا:تکاثــردرامــوالواوالدوماننــدآن،
چهبســاانســانراازیادخــدا،غافلکــردهوبهخودمشــغول
میدارد.قرآنکریممیفرماید:اموالوفرزندانتانهرگزشما

رانزدمامقّربنمیسازد.

   6. تکّبر وغرور: انسان،هنگامیکهازنظرثروتبردیگران
برتــرییافت،گرفتارغــروروفخرفروشــیمیشــودوثروترا
وســیلهبرتریجوییقرارمیدهد.قرآنکریــم،گفتاریکیاز
ثــروتزدگانمتکّبررانقــلمیکندکــهبهدیگــرانمیگوید:

منازنظرثروتازتوبرتروازنظرنفراتنیرومندترم.

گــرگرفتاربــالیتکاثرشــود،    7. انحصــار طلبــی: انســانا
دلشمیخواهــدهمــهامتیازهاازآِناوشــودوتمــامثروتها
مخصوصاوگردد،وازیادمردممحرومومستضعف،غافل
میشــود.حضرتعلی)ع(فرمــود:هرکسکهمــالدرنزداو
ارزشــمندوگرامیشــد،مردماندرنظــراوخــوارمیگردند.در
کــرمصّلیاهللعلیــهوآلهدرحال روایتینقلشــدهکهپیامبرا
طوافبودنــد؛دیدندشــخصیپردهکعبــهراگرفتــهخداوند
راقســممیدهدبهحّقکعبــهکــهازگناهانشدرگــذرد....
حضــرتفرمــود:گناهتوچیســت؟عــرضکرد:منشــخص
ثروتمندیهستم.وقتیشخصســائلبهطرفمنمیآید

مانندآناستکهآتشبهسویمنزبانهمیکشد.

   8.  حــرص و آز:نیازهــایمــاّدیانســان،اشــباعناپذیــر
است.ازاینرو،هرچهبیشــترمالوثروتجمعکند،حرص
وطمــعویافــزونمیگــردد.حضــرتعلــی)ع(فرمــود:دو

آزمندندکهسیرنمیشوند:طالبدانشوطالبدنیا.

کــه    9. دوزخ ســوزان: فرجــامزشــتیهاوتباهیهایــی
ثروتانــدوزبرایخودبهپیشفرســتاده،چیــزیجزجهنم
خشــمخدانخواهدبود،کهخودفرمودهاســت:ایکســانی
کهایمــانآوردهاید!بســیاریازدانشــمندان)اهــلکتاب(و
راهبان،امــوالمردمرابــهباطلمیخورنــدو)آنــانرا(ازراه
خدابازمیدارند!وکسانیکهطالونقرهراگنجینه)وذخیره
وپنهان(میســازندودرراهخداانفاقنمیکنند،بهمجازات

دردناکیبشارتده.

گرفتار  گر  انسان ا
بالی تکاثر شود، 
دلش می خواهد 

همه امتیازها 
ازآِن او شود 

وت ها  وتمام ثر
مخصوص او 
گردد، و از یاد 

وم و  مردم محر
مستضعف، 

غافل می شود. 
حضرت علی )ع( 

کس  فرمود: هر 
که مال درنزد او 

زشمند وگرامی  ار
شد، مردمان 
درنظر او خوار 

می گردند
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آنهایی ݣݣکه ݣݣمشغول ݣݣبه ݣݣتکاثر 
هستند ݣݣبه ݣݣیقین  ݣݣنمی رسند

معنا و مفهــوم نهایی از 
بیــان تکاثــر در ســوره 

مبارکه تکاثر چیست؟
یکنظریکهمفســریننســبت
بــهایــنســورهفرمودهانــدایــن
کــهخداونــدنعمتهایــی اســت
بهشمادادهوشــمادرمقابلآننعیم،مسئولهستید.این
نعمتهاهمهامکاناتیاســتکهخــدایمتعالبــهماداده
استومادرقبالایننعمتهامسئولیتداریم.هرامکانی
کهبهانسانمیدهندبهدنبالشسؤالوجوابیاست.این
طورنیســتکهامکاناتیکهبهانســانمیدهندبرایتکاثر
ولهــوولعبباشــد.امکاناتــیکهبهمــامیدهندبــراییک
هدفیاســتومابایداینامکاناترادرمســیرآنهدفقرار
ْنَس َواإْلِ بدهیموآنهدفایناســتکه»َوماَخَلْقــُتاْلِجّنَ
ِلیْعُبُدوِن«)ذاریات/56(.خدایمتعالمارابرایبندگی

َ
ِإاّل

وقربوعبودیتآفریدهوهمهامکاناتیکــهبهمادادهابزار
رسیدنبهآنهدفهستند.

گرنعمتهادرمســیرتقــرببهخــدایمتعالقرار بنابراینا
گرفتندبهنردبانرشدانســانتبدیلمیشوندوانسانرابه
گرخوردن،خوابیدن،پوشیدن خدایمتعالمیرســانند.ا
وتجارتدراینمســیربــودتبدیلبــهذکرمیشــود.»ِرَجاٌل
«)نــور/37(،تجارتو ُتْلِهیِهْمِتَجــاَرٌةَواَلَبْیٌعَعــنِذْکِراهلَلِّ

ّ
اَل

کشــاورزیمیکننداماغافلنیســتند.دردنیامشغولبهکار
هستندامابهتعبیرامیرالمؤمنین)ع(»ُقُلوُبُهْمِفیاْلِجَناِنَو
ْجَســاُدُهْمِفیاْلَعَمل«.پیکرشــانکارمیکنداماهیچوقت

َ
أ

ایــنعمــلقلبشــانراازبهشــتوقــربوحضــوروتوجهبه
خدایمتعالوذکرووادیتوحیدبیروننمیآورد.

بنابرایــننعمتهایــیکــهخــدایمتعــالبهمــادادهبســتر
قربانــدوبایــدخــرجبندگــیوتقــربشــوند.یعنــیوقتــی
انسانازایننعمتاستفادهمیکندبایدیکقدمبهخدای
گرنعمــتراازخــدایمتعال متعــالنزدیکترشــدهباشــد.ا
دیدودرباطننعمتیکمســیریبهســویخــدایمتعال
دید،کهدرهــرنعمتییکراهبهســویخداســت،یکگام

نزدیکترمیشود.
کــه مــا از امکانــات دنیــا  بنابــر ایــن بحــث ایــن نیســت 
اســتفاده نکنیم بلکه بحث این اســت که ایــن امکانات 
بــرای یــک هدفــی آفریــده شــده و بایــد ایــن امکانــات را 

درست استفاده کنیم.
یکــیازفوائــددیــنایــناســتکــهنحــوهبهــرهبــرداریاز
گــردنبالدیــننرفتیــم،این امکانــاترابهمــامیآمــوزدوا
امکاناترادریکمســیردیگریبهکارگرفتیمهرچقدرهم

آنامکاناتاضافهشوندخسارتوتکاثراند.
اینطورنیســتکــهافزونشــدنامکاناتموجبســعادت
انسانشود.انســانهایمحجوبیکهدرحجاباندگمان
میکنندهمینقدرکهامکاناتمادیشانافزایشپیداکرد،
طبیعترابیشــترتســخیرکردندوتکنولوژیپیشــرفتهتری
برایتســخیرطبیعتدرســتکردندبــهمقصدرســیدهاند.
گرکسیازدیناســتفادهنکندکهراهاســتفادهازامکاناتو ا
نعمتهارابرایانسانبیانمیکندمبتالبهتکاثرمیشود.

گفتگو با حجت االسالم و المسلمین میرباقری

متـن زیـر گفتگـوی حجـت االسـام و المسـلمین میرباقـری در برنامه »سـمت 
خـدا« اسـت. در ایـن جلسـه ایشـان در شـروع تفسـیر سـوره مبارکـه تکاثـر 
اشـاره می کننـد کـه سـوره رو بـه عـده ای کـرده و بیـان می کند که تکاثر شـما را 
مشـغول کرد، لهو شـما شـد و از خدای متعال غافل شـدید تا جایی که به دیدار قبور 
رفتیـد. ایشـان در ادامـه بیـان می کننـد در قبـال نعمتـی که بـه ما داده اند مسـئولیتی در 
جهـان داریـم. نعمـت نیـز دو گونه معنا می شـود یکی به معنای امکانات دنیوی اسـت 
و دیگـری نعمـت والیـت اسـت. مسـئولیت مـا در مقابـل ایـن نعمت هـا ایـن اسـت کـه از 
آنها اسـتفاده کنیم. اسـتفاده به این معناسـت که آنها را در مسـیر تقرب به کار بگیریم. 
در واقـع انسـان نبایـد بـه ایـن نعمت هـا مشـغول شـود و همچنیـن بایـد آنهـا را از خـدا 

بدانـد در ایـن صـورت شـاکر اسـت و در غیـر ایـن صـورت در تکاثـر اسـت.  
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اینکه باید امکانات را در مسیر خدا قرار دهیم یعنی چه؟ 
انســانازهمــهامکانــاتاســتفادهمیکنــدولیدربطــناین
ایــناســتفادهکــردنبایــدشــهدتوحیــد،معرفــتومحبــت
باشــد.آنگاهخوردن،خوابیدن،پوشیدن،استراحتوهمه
چیــزشقربمیآورد.میشــودبســاطضیافــت.نعیمیعنی
همین.کســیکهازامکانــاتبرایتکاثــراســتفادهمیکنداز
نعیــماســتفادهنکــردهاســت.همــهنعمتهاییکــهخدای
متعــالبــهمــامیدهــدبــهدنبالــشمســئولیتمیخواهدو
سؤالمیکند.سؤالایناستکهآیاازایننعمتبرایقرب
خودتان،کمالخودتانورشــدتاناســتفادهکردید؟آیااین
نعمتشــمارانورانیترکردیاحجابتانشد؟نعمتکهنباید

حجابشود.مابایدباهمینهابهخدانزدیکشویم.
مــادوســاحتداریــم؛یکــیســاحتتمتعــاتمادیاســت.
ســاحتقــربوحضــورنیســت.اینهامــالدنیــاواهــلدنیا
گراســتفادهکنداینساحتشربطی است.حتیمؤمنهما
بــهدیــننــدارد.لذادیــندرمــوردایــنســاحتنبایــدحرف
بزندبلکهاهلدنیــابایدحرفبزنند.یکســاحتدیگرهم
ساحتذکروشهوداست.آنســاحتهممالدینوعرفاو
اربابمعرفتاست.دادناینســاحتومدیریتشبهاهل

دنیارادینقبولندارد.
گــرخــدایمتعــالمــارابــرایبندگــیآفریــدهاســت،همــه ا
گرکســی امکاناتــینیزکهبــهمــادادهابــزارتقربهســتند.ا
نعمتراازخدادیدومشــغولبهنعمتنشــد؛اینطورنبود
کــهنعمــتحجابــششــود،درباطــنایــننعمــتراهــیبه
گرایننعمــترادر ســویمحبتومعرفتخواهدگشــود.ا
آنمســیربهحرکتبیندازدهمهکارهایشبســترقربوذکر

.» ُتْلِهیِهْمِتَجاَرٌةَواَلَبْیٌعَعنِذْکِراهلَلِّ
ّ

وحضورمیشود.»اَل
بنابراینهمــهامکاناتیکهخــدایمتعالبهمادادهاســت،
ابزارتقــرب،کمــال،رشــد،نزدیکشــدنبهخــدایمتعال،
نورانیشدن،ورودبهساحتهایباطنیعالمورفعحجب
ازمــابــرایمشــاهدهملکــوتوبعــدازملکــوتعالماســتو
گرکســیبــانعمت راهشرانیــزدینبــهمانشــانمیدهد.ا
دینهمراهشدهمهامکاناتتبدیلبهابزارقربمیشوندو

گرپشتبهدینکردکارشدردنیامیشودتکاثر. ا
پــسدرواقــعاولوآخــرســورهتکاثــرکلیــدفهــماینســوره
اســت.یکنعیمیخــدایمتعــالبهمــادادهکهمانســبت
بهآنمســئولیم.مســئولیتماایناســتکهایننعمترااز
خدابدانیموبهخــدایمتعــالبرگردانیم.درایــنگرفتنو
برگردانــدنبهخدایمتعــالخودمانمقربمیشــویم.هر
گرفتنییکقدمانســانرانزدیکترمیکند،حجابهارابر
گرمشــغولبهتکاثرشــدیم میداردویقینهــارامیافزاید.ا
اینتکاثرحجابمیشــودودیگرنمیتوانبهیقینرســید.
لذاآنهایــیکهمشــغولبهتکاثــرهســتنددرایندنیــابهآن
یقینهانمیرســندوفرصتهارابرایرســیدنبهاینمقام

یقینازدستمیدهند.
گرانسانایننعمتهارادرستهماستفادهکردیقینافزا ا
میشود.وآنچیزهاییکهدیگرانبایدبهعالمدیگربروند
تاببینند،مؤمندرهمیــنجامیبیند.لذاکســانیکهتکاثر
داشــتندبایددرمراحلبعدیاینرویتهارابهدستآورند

َســْوَفَتْعَلُموَن«،
ّ
َکاَل َســْوَفَتْعَلُمون،ُثَمّ

ّ
کهمیفرماید:»َکاَل

بایــدمراحلبگــذردوهرمرحلــهایکهمیگذردیــکمرحله
ازباطنتکاثرخودشــانرامیبینندکههمانجهنماســت.
میبینندکــهچهکردهانــدوامکاناتبرایشــانجزخســارت

نیاوردهاست،بااینکهاینامکاناتعاملرشدبودهاند.

یعنی علــم الیقیــن بــرای دیــدن جهنــم در همیــن دنیا در 
ازای این شکر داده می شود؟

گرکســیبهخوبیازنعیماســتفادهکنــددرهمیندنیا بله؛ا
َلــْوَتْعَلُمــوَنِعْلــَماْلیِقیــِن، بهشــتوجهنــمرامیبینــد»کاّلً
اْلَجِحیَم«میفهمدکهراهصحیحوثوابکجاســت. َلَتَرُوَنّ
گــرهــماســتفادهنکــرد،درحجــاباســت.هــرخوردنــیو ا
پوشــیدنیحجــابمیشــود.فقــطکارشمیشــودتکاثــرو
غفلــتمــیآورد.سرتاســرتمــدنســاختهشــدهباایــنهمه
حجابوغفلتاســت.هیچنــوریدرآننیســتوحجابی
ازانســانبرنمیدارد.درحالیکهمیشودانساندربستری
زندگــیکنــدوازامکاناتــیاســتفادهکنــدکــهسراســرفضای
نورباشــدنهفضایظلمــت.لذاهراســتفادهایکــهمیکند
«)نــور/36(،وارد ِذَناهلَلُّ

َ
گر»ِفیُبیــوٍتأ نورانیترمیشــد.ا

گر شــدخوردنش،اســتراحتشوتجارتشذکرونوراســت.ا
کسیوارداینوادینشــدوازامکاناتونعیماستفادهغلط
کــردکارشتکاثــرمیشــودووقتــیحجــابمــرگوحجاب
قیامتبرداشــتهشــدوجهنمرادیدمیفهمدکــهنتیجهآن

تکاثرچهبودهاست.
مرحــومعالمــهطباطبایــیمیفرماینــد:دیــنهمآمــدهراه
بهــرهبــرداریازنعمــترابــهانســاننشــانبدهــدکــههمه
امکانــاتتبدیلبــهابــزارعبادتشــود.دینبهمــامیگوید
چگونهشــکرکنیم.درواقعبهمــامیگویداســتفادهبکنید،
چونراههــایدیگراســتفادهنیســتبلکهخســارتاســت.
انســانگمــانمیکنــدازامــکانبهــرهمنــدمیشــود.تنهــا
گــرکســیطریــقدین راهاســتفادهازنعمــت،دیــناســت.ا
رانرفــت،تکاثــرداردولــیازنعمــتاســتفادهنمیکنــد.لــذا
تمدنهــایمــادیبــاهمــههــمافزایــیقــدرتوثــروتو
اطالعــیکــهدارنــدتکاثرعامــلنجــاتآنهانیســتوهیچ
اســتفادهایازامکانــاتخــدانکردنــد.محرومتریــنآدمها
آنهایــیهســتندکــهدرتمدنهــایمــادیزندگــیمیکنند
درحالــیکهبانــگاهمــادیمتمتعترینآدمهاآنهاهســتند.
گرکســی ازدنیااســتفادهمیکننــدولیاســتفادهنمیکنند.ا
شــهدتوحیدیکهدرنعمتاســتنچشداســتفادهایازآن
نکردهاســتبلکهمیشــودجهنم.دینآمدهتابهمابگوید
کــهامکانــاتراچطــوراســتفادهکنیــم.آنهاییکهدرمســیر
دینقــرارمیگیرنــدمبتــالبــهتکاثــرنمیشــوند.نعمتهارا
میبیننــداماازعوالمبعدیشــانغافلنمیشــوند.بلکهآرام
آرامبهشهودعوالمبعدیشــاندرحدامکانمیرسندوهمه
امکانــاترااســتفادهمیکننــد.غیــرمؤمــنخیــالمیکنداز
دنیامتمتعمیشود.تکاثراســتفادهازدنیانیست.حکومت
دینــینیــزدنبــالبهــرهوریازدنیــااســتامانــهبهوســیله
تکاثــر.حاصلاینهمــهتالشهــایتمدنهایمــادیجز

تکاثرنیست.

دین آمده تا به 
که  ما بگوید 

امکانات را چطور 
کنیم.  استفاده 

که در  آنهایی 
مسیر دین قرار 

می گیرند مبتال به 
تکاثر نمی شوند. 

نعمت ها را 
می بینند اما از 

عوالم بعدیشان 
غافل نمی شوند. 

بلکه آرام آرام 
به شهود عوالم 

بعدیشان در حد 
امکان می رسند و 

همه امکانات را 
استفاده می کنند. 

غیر مؤمن خیال 
می کند از دنیا 

متمتع می شود. 
تکاثر استفاده از 

دنیا نیست



اندیشهاندیشه

یور 99     مشاره 3223 شهر
 دوره جدید

آثار معنوی تکاثر بر زندگی

تکاثــروتــرسازانفاقبــهعنــوانپدیدهشــومنظام
ســرمایهداری،ریشهدرخویوشــیوهتفکرونگرش
فــرددارد)اســراء/100(.ازاینروبرایشــناختماهیتاین
پدیدهوپیبردنبهآثارآنبرزندگیانسان،بایدقبلازطرح
هرموضوعیبهخودانســانبازگشــت.معیارتمایــزبنیادین
بیــنبینــشمکتــباســالمبــامکاتــبدیگــر،ایناســتکه
جــاه، و مــال حــب جنســی، گرایــش غــذا، بــه تمایــل
تجملخواهــی،تکاثرگرایــیو...همگــیقبــلازتولــدفــرد،
فعالیتخودرادررحممادربانیرویجــذبغذاآغازوپساز
آمیختگــیبــامجموعــهنظــامفرهنگــیوتربیتــیدرجامعه
رخنمایــیمیکنند.درمکتباســالمبــرایتشــخیصآثارو
پیامدهایموضوعاتیهمچونتکاثربایــدبهانگیزهدرونی
فــرد،اندیشــههاوروحیــهاورجوعکــردوبــاپیبــردنبهآن

معایب،بهتهذیبوتربیتپرداخت.

      ترک کارهای خیر و گرایش به سودجویی
درنظامســرمایهداری،رفتارافرادبرمحورســودورشدثروت
متمرکــزمیشــود.کســانیکــهبــهروحیــهتکاثرگرایــیآلوده
شدهاند،درمســائلزندگیتمامهّموغمخودرامتوجهزیاد
شــدنثروتمیکننــد.امــامرضــا)ع(یکــیازدالیــلتحریم
ربادرنســیهرا،ازدســترفتــننیکــوکاری،گرایشمــردمبه
ســودخواهیورهــاکــردنکارهــاینیــکمیدانند.افــرادبا
چنینروحیــهای،هرکارخیــریرابــهمنزلهضــررمیدانند.
کــهامــریمعــروفاســتدرنــزدآنــان،بــهامــری کارخیــر
نامطلوبتبدیلمیشودوامرناپسندیراکهبیتوجهیبه
بیبضاعتهاو...اســت،امــریپســندیدهمیدانند،یعنی

منکردرنزدآنانامریمعروفاست.
ــَهَواِتاْلَمْعــُروُفِفیِهــْمَمــاَعَرُفــواَواْلُمْنَکــُر

َ
َیســِیرُوَنِفــیالّش

ِعْنَدُهــْمَماأْنَکــرُواَمْفَزُعُهْمِفــیاْلُمْعِضاَلِتإَلیأْنُفِســِهْم؛ودر
شهواتسیرمینمایند.معروفدرمیانآنانچیزیاستکه

محمدعلی طاهری نژاد

که قارون را 
غلط ها داد 

سودای زراندوزی
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اندیشه

خودمعروفدانندومنکرنزدشــانهماناستکهخودمنکر
میدانند.پناهگاهشاندرمشکالت،خودشانهستند.

بهطــورقطع،وقتــیدرجامعــهای،اصالتباثروتوکســب
سودبیشترشد،بســیاریازفضائلمنحصربهفردانسانکه
درســایهشــخصیتفطریاوجریاندارد،منسوخمیشود.
تمایــلبــهامــرخیــرودوریازخودخواهــیوافزونطلبــی،
همهبرمحــورشــخصیتانســانیوفطریبشــراســت.امام
صــادق)ع(فرمودنــد:بیتردیدپایداریمســلمانانواســالم
درایناســتکهاموالنزدکســانیباشــدکهحــقرادراموال
بشناســند.بهمعــروفدرآنعملکننــدوبیگمــاننابودی
اســالمومســلمانانهنگامــیاســتکهســرمایههادردســت
کســانیقرارگیردکهنهحقرادرآنبشناسندونهبهمعروف

ونیکیتندهند.
ازاینرواموالــیکهدیگــرانازآنبهــرهنبرند،بــرایمؤمن،
شایســتهنیســتوبهتراســتکهنباشــد.رســولخــدا)ص(
فرمودنــد:نابــودبــادطــال،نابــودبــادنقــره)تــاســهمرتبــه(.
موضوعبراصحابایشانگرانآمد،یکیازاصحابپرسید:
چگونــهمالــیداشــتهباشــیم؟فرمودنــد:زبــانذکرگــو،دل
سپاســگزاروهمســریمؤمنکهشــمارایاریکندتــادینتان

راحفظکنید.
لذاپایداریاسالم،بهجریاندرستاموالدرجامعهبستگی
داردودرســتیآن،زمانیاســتکــهمــردمآنرادرراهاحیای
معروفبــهکارگیرند.اینامرمیّســرنمیشــود،مگــراینکه،
انســانخودرابامهارتدینمزینکندکهدرسراسرقرآنبه

آناشارهشدهاست.

      احساس بی مسئولیتی
درنظامیکــهروحیــهتکاثرگراییورفاهزدگیمرســومشــود،
فرایــضوتعهدهــاازجملــهتعهدهــایاجتماعــی،کمکــماز
جامعهرختبرمیبندندوحسنمسئولیتدرقبالدیگران
کمرنــگمیشــود.پیامبــر)ص(جامعــهرادربرابــریکدیگــر
کارهــایآنهــا مســئولمیداننــد.چــونمشــکالتمــردمو
ــَةَطَبَقاٌت ِعّیَ الّرَ توســطیکدیگراصالحمیشــود،»َواْعَلــْمأّنَ
گاهبــاشکهمردممملکت، بهبعض؛آ

َ
َیْصُلُحبعضهاإاّل اَل

گروههایمختلفهســتندکههرگروهجزتوســطگروهدیگر
اصالحنمیشود.«

تازمانــیکــهروحیــهمســئولیتپذیریوحسهمــکاریدر
بینمردمنباشد،کمکبهدیگرانامکانپذیرنخواهدبود.
امامرضا)ع(کمکبهزیردستانونیازمندانراوظیفهافراد
توانمندمیدانند.اصلتعهدواحســاسمســئولیتدرقبال
خودودیگران،امریمفروضدرمکتباسالماست.انسان
بیتفــاوت،درمکتباســالمجایگاهــیندارد.امــامرضا)ع(
فرمودند:بــاکمکرســانیمــادی)بیبضاعتهــارا(درامور

معنوینیزمددرسانید.
متأسفانهیکیازمواردیکهموجبمیشــود،افرادتکاثرگرا
درقبــالجامعــهبیتفــاوتشــوند،ارزشگــذاریآنــانبــا
ثروتشــاناســت،درحالیکهاســاساینارزشگذاریریشه
دردورانجاهلیــتبشــردارد.ایــنرویــهمیتوانــدباعثباال
بردنشخصیتکاذبیبرایآنانشودودرمقابلشخصیت

که  در نظامی 
وحیه تکاثرگرایی  ر
و رفاه زدگی مرسوم 

شود، فرایض 
و تعهدها از 

جمله تعهدهای 
کم کم  اجتماعی، 
از جامعه رخت بر 
می بندند و حسن 

مسئولیت در قبال 
کمرنگ  دیگران 
می شود. پیامبر 
)ص( جامعه را 
در برابر یکدیگر 

مسئول می دانند. 
چون مشکالت 
کارهای  مردم و 

آنها توسط 
یکدیگر اصالح 

می شود

افرادیکــهازمواهــبدنیــابهرهمندنیســتند،تحقیرشــود.
مکتباســالمبــایــکبرنامــهتربیتیهمــهجانبه،کوشــیده
اســتتامعیاربودنثروتراازبینببرد.ازایــنرو»َوَمْنأَتی
َغِنّیًاَفَتَواَضَعَلــُهِلِغَناُهَذَهــَبُثُلَثادیِنه؛وهرکــهثروتمندیرا
بهخاطــرثروتشفروتنــیکنددوســومدینشازدســترفته
اســت.«بنابرایــناســالم،احتــرامبــرایثروتمنــدبــهدلیــل
ثروتشرامحکــوممیکنــد.درمقابــل،تحقیرفقــرابهخاطر
فقرشانراممنوعمیسازدوهمنشــینیباثروتمندانرامایه

مردگیدلمیداند.
امــامرضا)ع(منشــأبیتوجهــیبهمــردمرادرهمیــنروحیه


َ
إاّل اْلَمــاُل َیْجَتِمــُع  اَل تکاثرگرایــیمیداننــدومیفرماینــد:
ِبِخَصاٍلَخْمــِسِبُبْخٍلشــدیِدوأَمٍلَطویِلَوِحــْرِصَغاِلٍبَو
ْنَیاَعَلیاآلِخَرِة؛مالدنیاجمعنشــود ِحِمَوإیَثــاِرالّدُ َقطِیَعِةالّرَ
مگردرسایهپنجخصلت:بخلزیاد،آرزوهایدراز،آزمندی

چیرهبرانسان،ترکصلهرحموترجیحدنیابرآخرت.
اینپنجموردکهحضرتاشارهفرمودند،همگیبهخصلت
مالدوســتیوگرایشبهتجملوتکاثرگراییبرمیگردد.لذا
الزماستدربرخوردباچنینافرادی،ازآنانفاصلهگرفتتا
باخوشبــاوریکاذب،برجانومــالمردمســیطرهنیابند.
امــامرضــا)ع(فرمودنــد:ازاســالمخالــصایــناســتکــهاز
کسانیکهاموالرامنحصربهخودمیکنند،بیزاریجست.

      فراموش کردن آخرت
ازجملهآثارزیانبارتکاثرگراییورفاهطلبی،هدفقرارگرفتن
دنیــاوزندگــیآن،درمقابــلآخــرتاســت.آنچــهدرمســیر
حرکتمــادیایــنعالــمبــاروحتعالیــمادیــانالهیســازگار
نیســت،پدیدههــایناهمگــوننظامســرمایهداریاســت.
وقتیســرمایهکهمیتواندوســیلهرفعنیازهایبشرشود،در
دســتعدهایدنیادوســتقرارگیرد،نعمتهایزیادیدر

بینمردمرختبرمیبندد.
قــرآنکریــمدرآیههفتمســورهیونــس،ازچنینافــرادیکه
بهزندگیدلخوشکردهاند،باسرگرمشــدنبهآنرضایت
دادهانــدوازیادخداغافلشــدهاند،بانکوهــشومالمتیاد
میکند.پیامبــر)ص(خطاببــهابنمســعودفرمودند:ابن
مســعود،پــسازمــنمردمــیمیآینــدکــهغذاهایخــوبو
رنگارنگمیخورند...خانههامیســازند،کاخهابرافراشته
میدارنــدومســاجدراتزییــنمیکننــد.]ایشــان[جزبــهدنیا
نمیاندیشــند،درآغوشدنیامنــزلمیگزیننــدوبدانتکیه
میزننــد.شــرافتوارزشآنــانبــهپــولبســتهاســتوتنها
برایشکمشانمیکوشند،اهدافشــانخوردناست.اینان
بدترینبدترینانهســتند،فتنههاوحــوادثویرانگرازآنان

سرچشمهمیگیردوبهآناننیزبازمیگردد.
مصادیقیکهحضــرتفرمودنــد،همگــیدرحــبوعالقهبه
دنیاریشــهدارد.امامصادق)ع(فرمودند:بــدانکههرفتنهو
حادثهایخاســتگاهآنحبدنیاســت.عشــقبهدنیاوادامه
آن،فــردرابــهجمــعآوریمــالتشــویقمیکنــد.ایــنثــروت
میتوانددامنهوگسترهآرزوهایفردراقویکند.بهطورقطع
هرکسدلبهآرزوهــایدرازدنیابندد،عملکردشبدشــودو

درنهایتبهحالتمغرورانهقیامتراهمتکذیبکند.



یور 99     مشاره 3423 شهر
 دوره جدید

اِد َخْیــَرالّزَ ُدواَفِإّنَ آنهارانــزدخدامقامبلندیاســت...َوَتــَزّوَ
ْقــوی...)بقــره/197(بگــوآیــاآنانکــهمیداننــدواهل الّتَ
علــمودانشــندبــامــردمجاهــلبــاکســانیکــهنمیتواننــد
ذیــَن

َ
ذیــَنَیْعَلُمــوَنَواّل

َ
یکســانند؟...ُقــْلَهــْلَیْســَتِویاّل

َســْواَعلیمافاَتُکــْمَوالَتْفَرُحوا
ْ
الَیْعَلُمــون...)زمــر/9(ِلَکْیالَتأ

ُمْختــاٍلَفُخــور)حدید/23(
َ

ُکّل ُکــْمَواهلُلالُیِحــّبُ بــهمــاآتا
ْنُفِســِهْمَوَلــْوکاَنبــههــمَخصاَصــٌة...

َ
...َوُیْؤِثــروَنَعلــیأ

)حشــر/9(تابرآنچهازدســتشــمامیروددلتنگنشــویدو
برآنچهبهشــمامیرســدمغــرورودلشــادنگردیدوخــداهیچ
متکبرخودســتائیرادوســتندارد؛وهرچندنیازمندباشــند

مهاجرانرابرخویشتنمظلوممیدارند.

      تفسیر مفاهیم واژگان ارزشی
بهاینمعناکهواژگانیکهدرجامعــهتکاثری،دارایارزش
است،همچون»غنا«،»ســود«،»تجارت«و...،درمفاهیم
معنویهمچون»ســعادتابــدی«و»کمالنهایــی«بهکار
رود.باایــنکار،واژگانومفاهیمکاربردهــایویژهایپیدا
میکنندوازدایــرهمفهوممادیومحدودخــارجمیگردند.
درنتیجه،ازبارارزشــیاینگونهواژهها-کهریشــهدرحّس
منفعتطلبیواشرافیگریانســاندارد-بهسودمعنویت
وســعادتابــدیوی،بهرهگیــریمیشــود.دراینجــا،بــه
برخیازاینالفاظاشــارهمیکنیم.واژه»غنــا«وبینیازی،

درمفاهیمارزشیزیربهکارمیرود:

      بی نیاز گشتن با توجه به خدا
اْلَحمید ْنُتــُماْلُفَقــراُءِإَلــیاهلِلَواهلُلُهــَواْلَغِنــّیُ

َ
اُسأ َهــاالّنَ ّیُ

َ
یاأ

)فاطــر/15(ایمــردمهمــهشــمابــهخــدامحتاجیــدتنهــا
خداســتکهبینیازوســتودهاســت.اإلمامعلّی)ع(:الِغنی

      تبیین و تحکیم ارزش های اصیل دینی
بانگاهبهمنابــعدینیبهایننتیجهمیرســیمکهدوکارعمدهدرایــنزمینهانجام
کیدآموزههایدینیبرارزیابیانسانهابراساسارزشهایواقعی.برخالف گرفتهاست:تأ
نظــامتکاثــریکــهدرآن،شــخصیتافــرادطبــقداشــتههایمــادیوســودوســرمایهآنهــا
سنجیدهمیشود،مالکارزشگذاریانســاندربینشدینی،ارزشهایاصیلیهمچون:

ایمان،تقوا،عملصالح،علمنافع،جهادمالیوجانی،زهد،ایثاروانفاقو...است.
ْعَظــُمَدَرَجًةِعْنــَداهلِلَو

َ
ْنُفِســِهْمأ

َ
ْمواِلِهــْمَوأ

َ
ذیَنآَمُنــواَوهاَجــُرواَوجاَهُدوافــیَســبیِلاهلِلِبأ

َ
اّل

ولِئَکُهــُماْلفاِئُزوَن)توبه/20(آنــانکهایمــانآوردهوازوطنخودهجــرتگزیدندودرراه
ُ
أ

خدابامــالوبــرایراهآخرتخودتوشــهبرگزیدندکهبهترینتوشــهجانشــانجهــادکردند،

درمان فقر و تکاثر یعنی درمان مسـابقه و رقابت در جمع کردن مال و مقابله 
نیازمندی هـای  تأمیـن شایسـته  بـرای  کافـی  امکانـات  کسـب  و  نـاداری  بـا 
زندگـی. هرچنـد ممکـن اسـت، مقابلـه فرهنگـی، بـه تنهایی نتواند ریشـه کن 
فقـر و تکاثـر در جامعـه باشـد، امـا تـا حـّد زیـادی می توانـد آثـار نامطلـوب آنهـا را -بـه 
ویـژه در عرصـه اقتصـادی و اخاقـی- خنثـی سـازد و زمینـه مسـاعدی بـرای اجـرای 
دیگـر ابعـاد ایـن مبـارزه فراهـم آورد. در ایـن مطلـب بـه مهم تریـن راه کارهـای فرهنگـی 

مقابلـه بـا تکاثـر می پردازیـم.  

راه های درمان تکاثر 

روح اهلل مظاهری

مردگان متحرک چگونه 
زنده می شوند؟
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ــقاِءبــینیازیبرگرفتــهازخدا، بهغیــِراهلِلَاْعَظــُمالَفْقِرَوالِشّ
بزرگترینبــینیــازیاســتوتوانگــریازغیرمســیرالهی،

بزرگتریننداریوبدبختی.

      بی نیاز گشتن با قرآن کریم
ــَرِمــَناْلُقــْرآن...)مزمــل/20(تــاهــرچــه ...َفاْقــَرُؤامــاَتَیّسَ
میتوانیدبهتالوتقــرآنبپردازیــد.اإلمامعلــّی)ع(:ِاْعَلُموا
َحــٍدَقْبَلَاْلُقْرآِن

َ
أِل َحٍدَبْعَدَاْلُقــْرآِنِمْنَفاَقٍةَواَل

َ
ُهَلْیَسَعَلیأ َنّ

َ
أ

ِمــْنِغًنــی.بدانیدکــهپساز)داشــتن(قــرآن،هیــچکسرا
نیازینیست،وپیشاز)داشــتن(قرآنایمان،فهم،عمل

بهدستوراتقرآن،هیچکسرابینیازینیست.

      بی نیاز گشتن با پرهیزگاری و یقین
قــی... اّتَ ِلَمــِن َخْیــٌر اآْلِخــَرُة َو َقلیــٌل ْنیــا الّدُ َمتــاُع ُقــْل ...
و اســت انــدک متاعــی دنیــا زندگانــی بگــو )نســاء/77(
جهــانآخرتبرایهــرکهخداترسباشــد.اإلمــامعلّی)ع(:
،َاْلَیْقیُن.کلیــدبینیازی،یقیناســت.اإلمام ِمْفَتــاُحاْلَغِنــُیّ
اْلَمَعاِصــی عزوجــلِمــْنُذِلّ ْخَرَجــُهاهلَلُّ

َ
الصــادق)ع(:َمــْنأ

ُهِباَلَعِشــیَرٍةَوآَنَســُه َعّزَ
َ
ِبــاَلَمــاٍلَوأ ْغَنــاُهاهلَلُّ

َ
ْقــَویأ الَتّ ِإَلــیِعِزّ

کــهخداونــدبــزرگ،ازخــواری ِنیــٍس؛هــرشــخصیرا
َ
ِبــاَلأ

معصیتهــابهعزتتقــواخارجســازد،بدونمــالاوراغنی
ساختهاست؛وبدونطایفهوکســانبهاوعّزتبخشیدهو

بدونمونسیاورابهانسرساندهاست.

      بی نیاز گشتن به عقل و دانش
ْکَبــَراْلَفْقــِراْلُحْمــُق.

َ
ْغَنــیاْلِغَنــیاْلَعْقــُلَوأ

َ
اإلمــامعلــّی)ع(:أ

باالتریــنمرتبــهبــینیــازی،برخــورداریازعقــلاســتو
بزرگتریــننــداری،بــیعقلیاســت.اإلمــامعلــّی)ع(:ِغنَی
العاقلِغَنیالجاِهِلبهمالِه.بینیازعاقــلبهبرخورداریاز

دانشاستوبینیازیجاهلبهداراییاشاست.

      بی نیاز گشتن با قناعت
َکَنــْزأغنــیِمــنالقناعــه.هیــچگنجــی، اإلمــامعلــّی)ع(:ال
بینیــازکنندهتــرازقناعتنیســت.اإلمــامعلــّی)ع(:َطَلْبُت
ِباْلَقَناَعِةَعَلْیُکْمِباْلَقَناَعِةَتْســَتْغُنوا.به

ّ
اْلِغَنیَفَماَوَجــْدُتِإاَل

دنبالبینیازیگشتم،آنراجزدرقناعتنیافتم،همواره
قناعتکنیدتابینیازباشید.

      درهم شکستن ارزش های تکاثری
ازجملــهراهکارهــایمقابلــهبــاتکاثروفقــر،ناچیزشــمردن
وضــدارزشمعرفــیکــردنارزشهــایتکاثــریدرجهــت
ارزیابــی تــادرنهایــتمعیارهــای برانــدازیآنمیباشــد
جامعــه،تنهــابراســاسارزشهــایدینیوانســانیاســتوار
گردد.ازجملهشــیوههایبهکاررفتــهدراینروشمیتوان

بهمواردزیراشارهکرد:

      حذف ثروت از معیارهای ارزیابی
متکاثران،مقایســهخودبــاافرادراتنهــامنحصــردراموالو
اوالدمیدانندبااینمعیار،درمقابلانبیــاءواولیاءخدا،قد

گمان می بری  آیا 
که خداوند به آن 

که مالی  کس 
وست  داده، از آن ر

گرامی  که وی را 
داشته و از آن 

کرده  که منع  کس 
خوارش نموده 

است؟ نه! بلکه 
مال، از آن خدا 

که آن را نزد  است 
انسان به ودیعه 

می سپارد

علممیکردند!درمقابلایناندیشــهمنحــرف،قرآنکریم
درآیاتمتعــددوروایــاتنورانیمعصومیننیــز،ازثروتنه
تنهابــهعنوانمــالکتقرببــهخــداومحبوبیتنــزدمردم
گاهثــروتفــراوانرانوعــیعــذاب، یــادنکردهانــد،بلکــه
کیفرگناهانونشــانهامتحــانمتکاثرانبرشــمردهاند؛وما
َمْنآَمَنَو

َ
ُبُکْمِعْنَدناُزْلفــیِإاّل تــیُتَقّرِ

َ
ْوالُدُکْمِباّل

َ
أْمواُلُکــْمَوالأ

ْعِفبهماَعِمُلواَوُهْمِفی ولِئَکَلُهْمَجزاُءالّضِ
ُ
َعِمَلصاِلحًاَفأ

اْلُغُرفاِتآِمُنون)ســبأ/37(اموالواوالدشــماچیزینیست
کهشــمارابــه)درگاه(مقــربگرداندمگــرآنکهایمــانآورد
وعملصالــحانجامدهــدپاداشآنانبهســبباعمالشــان
مضاعفاســت،وایمندرغرفههایبهشتهســتند؛وَلْوال
ــًةواِحــَدًةَلَجَعْلناِلَمــْنَیْکُفُربــهالرحمِن ّمَ

ُ
ــاُسأ ْنَیُکــوَنالّنَ

َ
أ

َجَعَلْیهاَیْظَهُروَن*َوِلُبُیوِتِهْم ٍةَوَمعاِر ِلُبُیوِتِهْمُســُقفًاِمْنِفّضَ
اَمتاُع ذِلــَکَلّمَ

ُ
ِکُؤَن*َوُزْخُرفــًاَوِإْنُکّل ْبوابًاَوُســُررًاَعَلْیهاَیّتَ

َ
أ

قیــن)زخــرف/33- ــَکِلْلُمّتَ ْنیــاَواآْلِخــَرُةِعْنــَدَرّبِ اْلَحیــاِةالّدُ
گــربــرایــنبودکــهمردمیکدســتمیشــدندســقف 35(وا
خانههــایکســانیکهبــهخــدایرحمانکافــرمیشــونداز
نقرهقرارمیدادیــمونردبانهایــیمینهادیمکــهازآنباال
روندودرهــاوتختهاییازنقرهوزرقــرارمیدادیمکهبرآن
تکیهزنند،وزروزیورهایمختلفوهمهاینهامطاعپســت
دینــااســتوآخــرتنــزدپــروردگارخصوصــًااهلتقواســت.
َبُهْمِبها ماُیریــُداهلُلِلُیَعّذِ ْوالُدُهــْمِإّنَ

َ
ْمواُلُهْمَوالأ

َ
َفالُتْعِجْبــَکأ

ْنُفُســُهْمَوُهــْمکاِفُرون)توبه/55(
َ
ْنیاَوَتْزَهَقأ ِفیاْلَحیاِةالّدُ

مبــادااز)کثــرت(امــوالواوالدآنهــادرشــگفتآییجــزاین
نیســتکهخــدامیخواهــدآنهــارابههمــانمــالوفرزنددر
زندگیدنیابهعــذابافکندوجانآنهــادرحالتیکهکافرند

بیرونرود.
درروایاتنیزثــروتمالکارزشگذارینیســتبلکهنوعی
برخوردشــخصباثــروتیافقراســتکــهارزشاوراروشــن
ْعِطی

َ
ْعَطــیَمــْنأ

َ
میســازد:اإلمــامالصــادق)ع(:أَتــَریَاهلَلأ

َالَماَل َوَلکِنَ ِمْنِکراَمتّهَعَلیْه-َوَمَنَعَمنَهواَنِبــهَعلَیه-اَل
َمــاَلاهلُلَیْضَعُهِعنــَدَالِرجاِلَوداُئــُع...آیاگمــانمیبریکه
خداونــدبــهآنکــسکــهمالــیداده،ازآنروســتکــهوی
راگرامــیداشــتهوازآنکــسکهمنعکــردهخــوارشنموده
اســت؟نه!بلکهمال،ازآنخدااســتکهآنرانزدانسانبه
ودیعهمیســپارد...اإلمامعلّی)ع(:یَتفاضَلَالناُسِبالُعلوْم
ُصــول.مردمــانبهدانــشوعقلبر

ُ
ْمــوالاأل

َ
ِباأل الُعقــوْلاَل وَ

یکدیگرفضیلتپیدامیکنند،نهبهداراییوتبار.

      تبیین جایگاه متکاثران
نکوهشاشرافوجایگاهآناندرجامعهونیزتبیینعواقب
اخــرویآنــاندرآیــاتوروایــات،یکــیدیگــرازشــیوههای
َبْعَد ثیٍم*ُعُتــّلٍ

َ
ــاٍعِلْلَخْیِرُمْعَتــٍدأ مبارزهباتکاثرمیباشــد.َمّنَ

ْنکاَنذاماٍلَوَبنیَن*ِإذاُتْتلیَعَلْیِهآیاُتناقاَل
َ
ذِلَکَزنیٍم*أ

لیَن*َسَنِســُمُهَعَلــیاْلُخْرُطوم)قلــم/12-16(و ّوَ
َ
ســاطیُراأْل

َ
أ

گستاخاستبااینهمهبیاصلونسباستبرایاینکه
مــالوفرزندبســیاریدارددرصورتــیکهچونآیــاتمابراو
تالوتشــودگوید:اینســخنانافســانهپیشــینیاناســت.
کرم)صلیاهللعلیآله(روایتشده ذیلآیهفوق،ازرسولا
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کهفرمود:»جــّواظ«و»جعظــری«و»عتّلزنیم«بهبهشــت
درنخواهندآمد،ازحضرتســؤالشــدکهاینانچهکسانی
اند؟فرمود:»جواظ«مــالاندوزبیخیراســتو»جعظری«
درشتخویســنگدلو»عتلزنیم«هم،شکمپرسِتبد

خلق،پرخور،ستمگروبیاصالتاست.

      مسئول محرومیت و مظلومیت توده های مردم
کــه کســانیشــمردهشــدهاند درروایــات،افــرادزرانــدوز،از
امکاناتزندگیفقراءراغصبنمودهاند.اإلمامالصادق)ع(:
...إّنالنــاَسمــااَفَتَقــرُواواَلاحْتاُجــواواَلجاْعــواواَلَعــرُواإاّل
بُذنوَباألغنیــاُء...بهیقین،مردمان،تنهــاازگناهتوانگران
)وغصــبحقوقمحرومانبهوســیلهآنان(اســتکهفقیرو
نیازمنــدوگرســنهوبرهنــهمیماننــد.اإلمامالعســکری)ع(:
ْغنیاُؤُهــمُیْســَرقوَنزَاَدالُفَقــراء.توانگرانشــان،توشــه

َ
...أ

)امکاناتزندگی(مستمندانرامیربایند.

      مردگان متحرک
پیامبرمیفرمایند:چهارچیزقلبرامیمیراند:

   1.گناهرویگناه
   ۲.زیادصحبتکردنبازنان

   3.جدالبــااحمقکهتومیگویــیواومیگویــدوهرگزبه
سویخیربرنمیگردد

   4.همنشینیبامردگان.
ازحضــرتســؤالکردندکــهمــردگانچهکســانیهســتند؟
فرمود:هــرثروتمنــدمرّفــه.عــالوهبرآنچــهگفتهشــد،حال
آنــاندرهنــگاممــرگوپــسازآننیــزبســیاردهشــتناکو
ســخت،گزارششــدهاســت.اینگونهتوصیفاتدردناک
اززرانــدوزانومتکاثــراننقــشمهمــیدرنفــیارزشــهای
تکاثریدرجامعهایفامیکندوافزودنبــرتأثیرمثبتیکهبر
ثروتمندانمســلمانمینهد،آثارنامطلوبنظامتکاثریرا

برتودههایمحرومجامعهمیکاهد.

      تأکید بر همنشینی با بینوایان
درمکتــبنورانیاســالم،ازیکســو،همهمؤمنــانبهویژه
کمانومســئولین،بــههمراهیوهمنشــینیبا رهبرانوحا
محرومانجامعه،تشویقوتکلیفشدهاند.بهچندنمونه

ازاینآموزههایاشارهمیشود:
ُکْم را

َ
یأ ِهْمَولِکّنِ ُهْمُمالُقواّرّبِ ذیَنآَمُنواِإّنَ

َ
ّناِبطاِرِداّل

َ
-...َوماأ

َقْومــًاَتْجَهُلوَن)هــود/29()بازگفت(:ایقــوممندرعوض
)اینرســالتوهدایــت(مالی)وملکــی(ازشــمانمیخواهم
اجرمنفقطبرعهدهخدااســتومــنهرگزمردمبــاایمانرا
)هرچندفقیروبیقدرباشند(آیهفوقپاسخحضرتنوحبه
اشرافقومشاســتکهازحضرتمیخواستندمحرومانو

مستضعفانراازاطرافخوددورسازد.
 ُهــْمِباْلَغــداِةَواْلَعِشــّیِ ذیــَنَیْدُعــوَنَرّبَ

َ
َواْصِبــْرَنْفَســَکَمــَعاّل

َکَعْنُهــْمُتریــُدزیَنــَةاْلَحیــاِة ُیریــُدوَنَوْجَهــُهَوالَتْعــُدَعْینــا
ْنیا...)کهف/28(باآنانکهصیحوشــامپروردگارشــان الّدُ
رامیخواننــدورضایاورامیطلبندشــکیباییپیشــهکنو
همیشهباآنانباشوچشمانترابهدنبالزینتهایدنیا

 همنشینی با 
ومان،  فقرا و محر

عالوه بر اینکه 
انسان را از احوال 

آنان و وضع 
معیشتی شان 
گاه می سازد  آ
وحیه نوع  و ر

وتنی  دوستی، فر
و تواضع را در 

وی تقویت 
گامی  می کند، 

مؤثر در بازگرداندن 
شخصیت 

حقیقی، اعتبار 
اجتماعی و 

کرامت آن ها به 
ود و  شمار می ر

وای  آنان را از انز
اجتماعی خارج 

می سازد. از سوی 
دیگر، آموزه های 

دینی به دوری 
از اشراف فخر 

وش، به ویژه  فر
پرهیز از چشم 

وت و  داشت و ثر
امکانات آنان، 

دستور داده است

ازآنفقیــرانمگردانوهرگــزازآنانکهدلهایشــانراازیاد
خودغافــلکردیموتابعهواینفسخودشــدندوکارشــان
بهتباهیکشــیداطاعتنکن.اشــرافوثروتمندانمشرک
صدراســالم،بــاتحقیــرمؤمنانتهــیدســت،ایمــانآوردن
خــودبــهرســولخــدا)ص(رامنــوطبــهرانــدنمحرومــان
ازاطــرافایشــاننمودنــد.درایــنوقــتآیــهفوقنازلشــد
وبــهپیامبردســتوردادکــههمــوارهدرکنارمؤمنــانمحروم
باشــد.هنگامیکــهآیهفــوقنــازلشــد،پیامبربرخاســتو
بهجســتجویآنــان)عابدانتهیدســت(پرداخــت،آنها
رامشــغولعبادتدیــد،بهآنهــافرمــود:»اَلحمــُدهللَالذَی
َمتی،

ُ
ْصَبرَنْفســیَمَعُرجاْلِمــْنأ

َ
نأ

َ
یأَمرنــیأ َلْمَیْمَتَنــیحَتّ

َمَعُکــْمَالَمحَیاوَمَعُکْمالَمَمات.«ســپاسخــدایراکهمرگ
مرانرســاندتــاآنکــهبهمــنفرمــاندادتــابــامردانــیازامت
خویــشهمنشــینباشــم؛زندگــیومــرگمــنتنهــابــاشــما
باد.علــی)ع(نیزدرآخریــنوصیتوگفتارخویشســخناز

همنشینوهمراهیبافقرامیزندومیفرماید:
ِفــی َفَشــاَرکوُهْم کِین الَمســا و الُفَقــراِء ِفــی َاهلل! َاهلل ... -
َمعاِشُکم...خدارا،خدارا،دربارهفقیرانوبیچارگان!پس
آنانرادرزندگیخودسهیمنمایید.امامحسنمجتبی)ع(
کــهخردههــاینــانرابــرروی کنــارفقیــرانمیگذشــت از
زمیــننهــادهبودنــدونشســتهبودنــدوآنخــوردهنانهــارا
میخوردند.)چونامامبــهنزدیکآنانرســید(گفتند:ای
نوهرسولخدا،بیاییدوباماغذابخورید!...امامحسن)ع(
کنارآناننشســتوفرمود:خــدامتکبرانرادوســتندارد؛و
 باآنانغذاخــورد.اإلمامالصــادق)ع(:...َوَعَلیُکــْمبهحَبّ
ــَرَعَلْیِهــْم، رُهــْمَوَتَکّبَ

َ
ِمــْنَحّق کیِنالُمْســِلمیْن؛َفــإّنَ الَمســا

َعــنلدیــَناهلْلواهلُلَلــُهحاِقــْر.بــرشــماباددوســتی
َ

َفَقــْدَزّل
مسلمانانتهیدســت،کههرکسآنانراکوچکبشماردو
برایشــانتکّبرورزد،ازدینخدامنحرفشدهاستوخدااو
راحقیرکرده.همنشــینیبافقراومحرومان،عالوهبراینکه
گاهمیســازد انســانراازاحوالآنانووضعمعیشتیشــانآ
وروحیــهنــوعدوســتی،فروتنــیوتواضــعرادرویتقویــت
گامــیمؤثــردربازگردانــدنشــخصیتحقیقــی، میکنــد،
اعتبــاراجتماعیوکرامــتآنهابهشــمارمیرودوآنــانرااز
انزوایاجتماعیخارجمیسازد.ازســویدیگر،آموزههای
دینیبهدوریازاشراففخرفروش،بهویژهپرهیزازچشم

داشتوثروتوامکاناتآنان،دستوردادهاست.
ْزواجًاِمْنُهــْمَزْهَرَةاْلَحیاِة

َ
ْعنــاِبِهأ َعْیَنْیَکِإلیماَمّتَ ّنَ َوالَتُمــّدَ

ْبقی)طه/131(وهرگز
َ
َکَخْیٌرَوأ ْنیاِلَنْفِتَنُهْمفیِهَوِرْزُقَرّبِ الّدُ

چشــمبهمتاعناچیزیکهبهقومیازآنهادادهایممیفکن
کهاینهازینتزندگیدنیاووســیلهایبرایامتحانآنها
اســتورزقپروردگارتوبهتروپایندهتراست.امامالباقر)ع(
فرمود:باثروتمندان)اهلتکاثروفخرفروشمنظوراســت(
همنشــینیمکن؛چراکهبنده،درحالیکهخودرامشــمول
نعمتالهــیمیداند،باآنانهمنشــینیمیکنــدولیپساز
برخاســتنازمجلــس،چنیــنمیپنــداردکــهخداونــدبــهاو
نعمتیندادهاســت!امــامعلّی)ع(مــیفرمایندازســخنانی
کرمفرمــود:ایاحمد! کهخداونددرشــبمعراجبهرســولا

...ازثروتمندانوهمنشینیباآناندوریگزین.



بـا آغـاز هفتـه دفـاع مقـدس در ایـن بخـش پرداختـه ایـم بـه ارتبـاط انسـان 
صلح طلـب بـا مصلح جهانی، مفهوم صلح توحیدی، نسـبت جنـگ و زندگی 

در فرهنـگ جبهـه و شـرایط امـكان زندگـی بـه سـبک دوران دفـاع مقـدس.
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انسان صلح طلب
و مصلح جهانی

درندهبــاهمصلــحمیکننــدوچوپانهاخیالشــانازگرگها
کمّیــتجهانــیحضــرتچنیــنتحّولــی راحــتاســت.حا

جهانیرابهدنبالدارد.
گــرانتظارظهورچنین بنابراینوباتمرکزبرفرهنگشــیعیا
مصلحجهانیمیرودبایدانســاننیزخودراهمراستابااین
کنون مصلحنمایــدتــاواژه»منتِظــر«برویصــدقنمایــد.ا
کهضرورتصلحطلبیانســانمعاصربهعنــوانمقدمهای
بــرایظهــورمصلــحصلــحطلــبمطــرحگردیــدنیــازاســت
نگاهیبــهوضعیــتاندیشــههاورفتارهــایانســانمعاصر
درابنبارهبیفکنیــم.دردورانمعاصربخشــیازمردمانبر
کمانی جنگوخشونتدامنمیزنندوسیاســتمدارانوحا
نیزازآنهاحمایتمیکنندوشــایدبهتروصحیحترآناســت
کمــانوسیاســتمدارانیبــرطبــلجنــگوخشــونت کــهحا
میکوبندومردمانیوعناصردرمیــدان،پیادهنظامهمین
سیاستهاهستند.نمونههاییازاینخشونتوخونریزی
کســتان،افغانســتانو...به درفلســطین،یمــن،عــراق،پا
وفورقابلمشــاهدهاســت.امابرخــیمردمان»بــیتفاوت«
شــدهاندوبــاسیاســتهاکاریندارنــدوفقطبهفکــرتأمین
آســایشوآرامشورفاهخودهســتند.اینگروهازانســانها
بــهوضــوحمیبیننــدسیاســتمدارانودولتهــایآنــانبه
اقصــینقــاطدنیــالشگرکشــیمینماینــدومنابــعنفــتو
ثروتکشــورهارابهیغمــامیبرندوهمــانمنابعبــهعنوان
منابعمالــیواعتباریرادرخدمتتوســعهکشــورخــودقرار
میدهند،لکنبــرایاینهــاتفاوتینمیکندمهمایناســت

کهزندگیآنهاآرامومرفهباشد.
بــهیقینبــانگاهــیبــهتــراثارزشــمندادیــانالهیبــهویژه
تــراثگرانبهــایاســالمیهــردوگــروهپیــشگفتــه،انســان
مطلوبومنتظــربرایمصلــحجهانینیســتندودرایــنتراز
قابلتعریفنمیباشند.انسانیمیتوانددرترازانتظاربرای
مصلــحجهانیقــرارگیردکــهصلحطلبباشــد.صلــحطلبی
گونــیداردازمقابلــهواعتــراض مصادیــقونمودهــایگونا
بهسیاستهایجنگطلبانهگرفتهاســتتاصلحطلبیدر

زندگیروزمرهخودباهمشهریان،اقواموخانواده.
علیرغــمپیشــرفتهایمــادیبشــر،ولیهــمچنــان»خود
خواهــی«جــوالنمیدهــدو»صلــحطلبــی«مغفــولمانــده
کرونــا،شــاهد اســت.درهمیــندورانابتــالیجهانــیبــه
نمودهایبســیارزنندهمخالــفصلحطلبــیومصادیقبارز
خودخواهیوخشــونتبودیم.از»ســرقتماسک«گرفتهتا
»دعوابرسرچنددستمالکاغذی«،»رهاکردنسالمندان«،
»تحریــمدارووتجهیــزاتپزشــکیبــرایایرانیــان«و...
همگینمودهایازخشونتوجنگبرعلیهبشریتباقوت
وضعــفبــود.درایــندورانحقیقــتانســانمعاصــربریده
ازخــداودولــتســکوالر،ازنقــاببهظاهــرزیبایپیشــرفت
وتمــدن،عیانگردیــد.امادرایــنمیانجلوههایــیازصلح
طلبیوکمکبههمنوعبروزوظهوریافت.ازحضور»طالب
وگروههایجهادی«دررسیدگیبهبیمارانکروناییگرفته
تاارســالکمکهایبشــردوســتانهبهدیگرکشــورها.البته
اینجلوههافقــطمخصوصایرانیاننبــود.برخیدولتها
ومردمــاننیــزکمکهــایبشــردوســتانهفراوانــیبــهدیگر

یکیازاعتقــاداتراســخادیانآســمانی،اعتقــادبهوجود
منجیآســمانیوالهیاســت.دربینعالمانمسلماننیز
کرم)ص(وجود اتفاقنظربروجودمنجیجهانیازنســلپیامبرا
داردهرچنــداختالفاتجزئیدراینبارههســت.یکیازمهمترین
کارویژههایمصلحجهانــی،ایجاد»صلحجهانی«اســت.»صلح
جهانــی«درپرتــوتکامــل»عقــولانســانی«رخمیدهــدو»عقــول
انسانی«با»ظهور«تکاملیمییابدچنانکهدرروایتآمدهاست:»إذاقامقائمناوضعاهللیده
علیرئــوسالعباد،فجمــعبهاعقولهــموکملتبــهأحالمهم؛وقتــیحضرتقائــم)ع(ظهور
کننــد،دستشــانرابــرســرمــردممیگذارنــدوعقلهــاوآرزوهــاوخالصــهاخالقشــانکمــال
مییابد.«.بهبرکتتکاملعقلدیگرریشه»جنگوخشونت«کهخودخواهیوزراندوزیو
بهدستآوردنبیشترمطامعدنیویاستتاحدبســیاریباالییدرانسانهافروکشمیکند
ازاینرودیگربرایدســتیابیبه»مــال«حقوقدیگرانضایــعنمیگردد.وبــهفرمودهپیامبر
کــرم)ص(»ذهبتالّشــحناءوالبغضــاء؛دیگرکینهتــوزیازبینمــردمرختبرمــیبندد.«. ا
گیراســتکــهحتیازدایــرهصلحبینانســانهافراتــررفتهو تحقق»صلــحجهانی«چنانفرا
حتیبینحیواناتنیزصلحوآشتیبرقرارمیگردد.بنابربعضیروایاتحیواناتدرندهوغیر

حجت االسالم و المسلمین حسین عندلیب



در پرتو معنا

39  مشاره 23     شهریور  99
 دوره جدید

کشــورهاداشــتندازجملهچینکــهمحمولههایبهداشــتی
قابلتوجهیبهایرانارسالکردند.

مطلبپایانیوقابلبررســیاینکهحاکمیتصلحدرجامعه
نیازمنــدپنجعنصراساســیاســتکــهدرواقعدولــتصلحو
آســایشرامحقــقمیکنــد.اینپنــچعنصــر:1(امنیــت،2(
گیــر،3(فراوانــیغــذا،4(خالــیشــدنجامعهاز عدالــتفرا
فســادودرنهایتوبــهدنبالاینچهــارعنصرمهــممدنیو
اجتماعی،عنصر5(رضامندیعمومــیمعناپیدامیکند.از
آنچهازخصوصیاتصلحمهــدویودورانحضــورامام)ع(
نقلشدهاست؛اینپنجعنصربهصورتبرجستهونهادینه

ترسیمشدهاست.

      امنیت
امنیتابعادوحوزههــایمتفاوتیدارد.یکــیازعرصههای
امنیــت،امنیــتمعنــویاســت،شــرایطیکــهافــرادرعایت
ضوابطاخالقــیرامیکنند.بــهیکدیگــردروغنمیگویند،در
غیابهم،حافظعرضوآبروییکدیگرمیباشندوفضای
دلنشــینیرابهوجودمیآورندکهفرداحساسخودیبودن
وآرامشمیکندوازهمهمهمترســلطهراازجامعهمیزداید.
پیامبرگرامیاسالمدورانظهورمهدیرادورانیمیداندکه
»خداوندبهوسیلهاودروغراازلوحدلمردمبزدایدوسختی
روزگارراازآنــانبرطرفگردانــدوطوقبندگــیراازگردنهای

شمابیرونآورد«.

      عدالت فراگیر
عدالتدرحــقامراءبدونتوجهبهســایرطبقــاتاجتماعی
واساســًااصلوجــودطبقــهاجتماعیمنعکسکنندهشــکل
گیر نگرفتــنعدالــتدرجامعهاســت.امــامدریــکرونــدفرا
همهاجــزاءجامعــهرابــرمبنــایعدالــتتنظیممیکنــد.در
گیــرخطاب دعــایافتتــاحآمــدهاســتکــهامــامراعــدلفرا
میکنند.»السالمعلیالعدلالمشتهرواللهمصلیعلیولی
گیــر؛عدلی امــرکالقائــمالموملالعــدلالمنتظــر.«عدلفرا
استهمهانســانهاراقطعنظرازتفاوتهایجنسی،سنی،

قومی،دینیوفرهنگیدربرمیگیرد.

      خالی شدن زمین از فساد
فســادازیکخصیصهتوســعهایبرخورداراســتکهعناصر
آنبــههمهجامعــهســرایتمیکنــد.دورانظهوربــهدوران
اوجفســادتعبیــرشــدهاســتودورانحکومــتمهــدویبــه
»زمیــنبــدونفســاد«مشــخصگردیــدهاســت.دورانیکه
فســاداززمیــندورمیشــودومــردمجهــانازلــذتجامعــه
بدونفســادبهرهمنــدمیشــوند.درروایتاســتکهرســول
خدافرمودند:مهدیشخصیتیاســتازفرزندانمنکه...
زمینراپرازعــدلمیکندهمانطورکهسراســرفســادبودودر
پرتوحکومــتاواهلآســمانوپرنــدگانوموجــوداتجودر

سالمتورضایتزندگیمیکنند.

      فراوانی نعمت
فراوانینعمــتدردورانامــام،ازروایتمتعددیبهدســت

میآیدودرروایتاســتکهپیامبرفرمودند:آســمانبرایاو
بارانبباردوزمیــنبذرهایخودرابیروندهــد،اوهمزمین

راپرازعدلودادکندچونانکهپرازظلموستمشدهباشد.

      رضایت عمومی
رضایتازیکاحســاسفردیواجتماعیبهدســتمیآید.
احســاسرضایتیکخصیصهجمعیاســتکهبرخواســته
ازاعتمــادومشــاهدهوتجربــهبرقــراریعدالــتدرجامعــه
اســت.ازمنظرفرهنگمهدویدورانمهدیدورانیاســت
کهاهلزمینوآســمانبهدلیــلبرقرارعدالــتوازبینرفتن
ظلماحساسآرامشمیکنند.ایناحساسپرندگانوحتی

طبیعترانیرباخودهمراهمیکند.

      یک مقوله تشکیکی 
گیــروپایــدار،متوقفبریکســری تحققصلــحوامنیتفرا
گرمحققشود،نتیجه شرایطاساسیاستکهاینشــرایطا
مطلوبرابهدنبــالخواهدداشــتودرغیرایــنصورت،به
تناســبضعفویانبودآنشــرایط،نتیجهآننیزکهصلحو
امنیتاســت،کمرنــگویامتزلــزلخواهدبود.بــهتعبیری
میتواناینشــرایطوشــاخصههارابهمهرههــاییکپازل
تشــبیهنمودکهتصویرزیبایصلحوامنیتوقتیدرجامعه
متصــورخواهدبودکــههریکازایــنشــاخصههاآنگونهکه
بایدبهآنپرداختهشدهوتحققیافتهباشند،اماهرچهاین
شــاخصههاکمرنگترباشــند،آنهدفکهعبارتاســتاز
انعــکاستصویرزیبــایصلــحوامنیــتمبهمتــرومتزلزلتر
خواهدبود.اینشــاخصههابرخیهمچونعلم،عصمت،
توانایــیوصبــروشــکیباییمربــوطبــهشــخصحضــرت
حجت)عج(استوبرخیدیگرمانندوحدتدین،وحدت
کمیــت،اجــرایعدالــتدرابعــادمختلــفآن،مربوطبه حا
نحوهحکومــتومدیریــتوهمچنیناولویتهایایشــان
درمقاماجراســتوبرخیشــاخصههاهمچونآمادگیهای
تکنولوژیوارتباطی،اخالصوتوانمنــدییارانواصحاب
مربوطبــهجامعــهومــردمعصــرظهوراســت.بــاوجــوداین
شــاخصهها،بدونتردیدصلحوامنیتتحققخواهدیافت
وایــنمنحصــربــهعصــرودورانخاصــینیســتامــاازآنجا
کهتماماینشــرایطبــهطورکامــلتنهادرعصرظهــوراتفاق
خواهدافتــاد،صلــحوامنیتبهمعنــایواقعینیزدســتاورد
هماندورهاســت،امــااینبــدانمعنانیســتکهمــابهطور
کاملدرعصرپیشــاظهورازصلــحوامنیتمحرومهســتیم،
بلکــههرچــهمــادرجهــتتحقــقایــنشــاخصههابیشــتر
تــالشکنیــمودررســیدنبهآنهــاموفقترباشــیمبــههمان
اندازهنیــزازامنیــتوصلحبرخــوردارخواهیمبــودوهرچهاز
اینشــاخصههادورترشــویم،صلحوامنیتنیزکــمرنگتر
وضعیفترخواهــدبود.بهعبــارتدیگرصلــحوامنیتیک
کمــلواتــّمآندرعصر مقولهتشــکیکیاســتکهمصــداقا
ظهورتحققخواهدیافت،چونتنهــادراینعصرتماماین
شاخصههابهطورکاملوجامعتحققخواهندیافت،امادر
عصرغیبتنیزبهمیــزانتالشوموفقیتمــاندرتحققاین

شاخصهها،بهصلحوامنیتدستخواهیمیافت.

کمیت صلح  حا
در جامعه نیازمند 

پنج عنصر 
که  اساسی است 

در واقع دولت 
صلح و آسایش را 

محقق می کند. 
این پنچ عنصر: 

1( امنیت
گیر 2( عدالت فرا

3( فراوانی غذا
4( خالی شدن 
جامعه از فساد 

و در نهایت و 
به دنبال این 
چهار عنصر 
مهم مدنی و 

اجتماعی، عنصر 
5( رضامندی 

عمومی معنا پیدا 
می کند. از آنچه 
از خصوصیات 

صلح مهدوی 
و دوران حضور 

امام)ع( نقل شده 
است؛ این پنج 

عنصر به صورت 
برجسته و نهادینه 

ترسیم شده است
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صلح توحیدی
یـــــا صـــــلـــــح پــــایــــدار

توحیدی«اســت.صلحتوحیــدیصرفًابهمعنــایاجتناب
ازجنگمیانانســانهانیســتوازدیدگاهانســانمحوری
نشــأتنمیگیرد.صلــحتوحیــدینوعیمعرفتاســتوبه
معنــایتســلیمدرمقابــلخــداوهســتیواحــداســت.اصل
وحدتهســتیبــرایخلقــتوصدورجهــانازمبدأهســتی
هدفیقائــلاســتوانســانبهعنــوانبخشــیازجهــاندر
مقابلاهدافمبدأهســتییعنیحقمتعالتســلیماســت.
اینگونــهمعرفــت،نــهتنهــاجامعــهبشــریرابــهدوبخــش
خــودیوناخــودیبخــشنمیکنــدتــاهمــوارهدرســتیزبــا
ناخودیباشــد،اینمعرفتحتیکلجهــانرابهدوبخش
ذیروحوبــیروحتقســیمنمیکنــد،تــاطبیعــترابخــش
بیروحجهانبداندوهموارهباآنبجنگــدوآنرابهتباهی
وفســادبکشــد.درایــننظــاممعرفتــیهمــهموجــوداتو
اجزایجهان»ُمســلم«اندیعنیتســلیمحــقمتعالندوکلیه
اجزایجهــانباهمودرکنــارهمباکمالدوســتیومودت،
مشــغولعبــادتخداوندنــد.والشــمسوالقمربهحســبان

والنجموالشجریسجدان)الرحمن/7-6(.
جنــگوتشــاجردرطــولتاریــخبشــروجــودداشــتهودارد.
عــدهایازفالســفهگفتهانــدجنــگوتشــاجرالزمــهذات

درقرنبیستممیالدیبشــریتپسازپشتسرنهادندو
جنگجهانیخانمانسوزوخستگیکاملازجنگوستیز
بهایــننتیجهرســیدکهبایــددرســایهصلــحوآرامشزندگــیکند
وگرنههســتیبشــروزیســتاودررویکرهزمین،درخطرنابودی

است.
برایایــنمنظوربهتشــکیلجامعــهمللوســرانجامبهســازمان
ملــلمتحــدوامضــاءوصــدورمنشــوربینالمللــیمبــادرتورزیــد.بنابرایــناگرقرنبیســتم
میالدیرا»قــرنصلح«بنامیــمگــزافنگفتهایمامابــااندکیتأملایــننکتــهرادرمییابیم
کهصلــحدرنظــرنویســندگاناصلمنشــورونیــزتمامیکســانیکــهپیرامــونآنازفالســفهو
حقوقدانانغربیقلمزدهومیزنندایناستکهصلحبهمعنایعدموقوعجنگودرگیری
اعمازگرمیاسرداست.جالبآنستکهمطالعهآثارمتفکرینعصرروشنگریودررأسآنان
ایمانوئــلکانتحکیمآلمانینشــانمیدهدکهآنانبــرایتحققصلح،آرمانیجزتشــکیل
اینگونــهمجامــعحقوقــیچــارهدیگــرنمیدیدنــد.ولــیبهرغموجــودوتــالشوقفــهناپذیر
ســازمانهایمزبوروصــدورچندینقطعنامــهوموافقتنامهپسازگذشــتنیمقــرنووقوع
چندیندرگیریمســلحانهجایاینســئوالوجــودداردکهمشــکلاصلیچیســتوراهحل

نهائیرابایدازچهنقطهایآغازکرد؟

      تسلیم در برابر هستی واحد
بهنظرادیانالهــیودررأسآناســالم،راهاصلیوصولبهآرامش،دســتیازیدنبه»صلح

حجت االسالم و المسلمین دکتر سید مصطفی محقق داماد
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بشراستواجتنابناپذیراست.هراکلیتوسوپارمیندوس
چنینمیاندیشــیدند.درقرن18فیلســوفمعــروفآلمانی
کانترســالهاینوشــتبهنامصلحپایدار.گفتهمیشودکه
اواینعنوانراازهتلــیدرهلندگرتهگرفتهبــودکهدرباالی
آنهتلتابلوییبهدیوارنصبشدهبودوتصویرگورستانی
رانشــانمیدادونوشــتهبود»ســرزمینصلحپایدار«منظور
ازآنســرزمینقبرســتانیبودکــهدرنزدیکــیآنهتلوجود

داشت.
گفتهاندکانتمنظورشازعنوانیکهبرایکتابشگذاشــته
نوعیطعنوشــوخیداشــتهاســت.میخواهدبگویدصلح
پایــدارجایشقبرســتاناســتوفقطمیــانمــردگانامکان
برقــراریدارد.البتــهکانتبهراهحلیکهرســیدهاســتیک
راهحــلحقوقــیاســت.اوپیشــنهادچیزیشــبیهبــهآنچه
امروزســازمانمللنــامداردرامطرحمیکندیعنیســازمانی
ازبیــرونناظربرصلحجهانیباشــد.اماخودمــاندیدیمکه
اینراهحلچندانموفقنبودهاســت.رسالهکانتبهزبان
اصلی-کهالبتهدرزمانفعلــیبهزبانهایمختلفترجمه
شــده-حــدود130صفحــهاســت.یکــیازمنتقدیــنکانت
مینویســدبهعددصفحاتیکهدراینرسالهبهکاررفتهتنها

درآلمــانبعــدازتألیفاینرســالهجنــگاتفاقافتــاده،چه
برسدبهتعدادجنگیکهدرسراسرجهانرخدادهاست.

ولــیبــههرحــالطــرحکانــتاثــرخــودرابهجــایگذاشــت.
درقرنبیســتممیالدیبشــریتپسازپشــتســرنهادندو
جنگجهانــیخانمانســوزوخســتگیکاملازجنگوســتیز
بهایننتیجهرســیدکــهبایددرســایهصلــحوآرامشزندگی
کندوگرنههستیبشروزیســتاودررویکرهزمین،درخطر
نابودیاســت.بــرایاینمنظــوربهتشــکیلجامعــهمللو
ســرانجامبــهســازمانملــلمتحــدوامضــاءوصدورمنشــور

بینالمللیمبادرتورزید.

      صلح با خدا
منظــورازصلــحبــاخــدا»ایمــان«بــهخــدااســت.تعلیمــات
توحیدیقرآنمجیدبردواصلاســتواراست؛ایمانوعمل
صالــح.ایــندواصــلازیکدیگــرتفکیــکپذیــرنیســت،و
اصلدومبدوناصلنخســتینبیارزشاســت،ولیاصل
نخســتیننقــشعلــتداردواصــلدوممعلــولاصــلاول
اســتوهرچندمیتواندتقویتکنندهاصلنخستینشود،

ولیمعلولاستوعلتآننیست.
ایمانبــهمعنایاعتقادذهنــیبهمثاًلیکتائــیخداونبوت
پیامبرنیســت.ایمانبهمعنایسپردندلبهخداوتسلیم
درمقابلاوســت.بهتعبیردیگرایمانبهخداپناهگرفتندر

فضایالهیاست.
ذی

َ
خداییکهســالمومنبعومبــدأآرامشاســت.ُهــَواهلُلاّل

ــالُماْلُمْؤِمُناْلُمَهْیِمــُناْلَعزیُز وُسالّسَ ُهَواْلَمِلــُکاْلُقّدُ
َ
الِإلَهِإاّل

ــاُیْشــِرُکوَن)حشــر/23(او ــُرُســْبحاَناهلِلَعّمَ ــاُراْلُمَتَکّبِ اْلَجّبَ
خدایــیاســتکــهمعبــودیجــزاونیســت،حاکــمومالــک
اصلیاوست،ازهرعیبمنّزهاست،بهکسیستمنمیکند،
آرامــشوپنــاهدهنــدهاســت،مراقــبهمــهچیــزاســت،
قدرتمندیشکســتناپذیرکهبــاارادهنافذخودهــرامریرا
اصالحمیکند،وشایســتهعظمتاست؛خداوندمنّزهاست
ازآنچهشــریکبرایاوقرارمیدهند!ایمانیعنیدرآغوش
خــدابــهطورمــدامآرامگرفتــن.خدائــیکــهیــاداوموجــب

ارامشدلاست.
اَلبــهذکــراهلِل

َ
ِذیــَنَءاَمُنــوْاَوَتْطَمئــِنُقُلوُبُهــمبــهذکــراهلِلأ

َ
اّل

َتْطَمئِناْلُقُلوُب)رعد/28(همانکســانیکهایمانآوردهاند
ودلهایایشــانبایادخداوندآراممیگیرد؛آگاهباشــید!با
یــادخداونددلهــاآراممییابد.اصــلایماندرتمــامادیان
ابراهیمــیکــهادیــانتوحیــدیاســت،نقــشبســیارمهمی

دارد.
مارتیــنلوتــر،کســیکــهحــدودپانصــدســالقبــلمذهــب
پروتانتیــزمرادرمســیحیتبنیاننهــاد،یکــیازاصول99
گانهاشکههمانروزاولبردرکلیسایشهرگوتنبرگآلمان
نصبکردهمیناصلایماناســت.اودرآثارشمینویســد
کهمنهمــوارهدرباورهایمســیحیخودمطالعــهمیکردم
وآنهارابازخوانیوبازبینیمینمــودم.بهخصوصآنکهدر
کتابمقدسبســیاردقتوژرفاندیشــیداشــتم.روزیدر
حالمطالعهعهدجدیدناگهانیکآیهمراتکانداد.دیدم

گوییاینآیهبامنصحبتمیکند.

منظور از صلح 
با خدا »ایمان« 

به خدا است. 
تعلیمات 

توحیدی قرآن 
مجید بر دو اصل 

استوار است؛ 
ایمان وعمل 

صالح.  این دو 
اصل از یکدیگر 

تفکیک پذیر 
نیست، و اصل 
دوم بدون اصل 

نخستین بی 
زش است، ولی  ار

اصل نخستین 
نقش علت دارد و 
اصل دوم معلول 
اصل اول است و 
هر چند می تواند 

کننده  تقویت 
اصل نخستین 

شود، ولی معلول 
است و علت آن 

نیست
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      صلح با خود
درتعلیمــاتاســالمیاولیــنگامبــرایرســیدنبــهصلــح
توحیــدی،تــالشبــرایایجــادصلــحدردرونخوداســت.
یعنیخــودِعلویاوبرخودســفلیپیروزشــودوآنراتســلیم
خودنماید.خودسفلیکهعبارتازمجموعهخواستهای
نفســانیاســتاگرغالبشــودوبهتعبیرقرآنمجیــدهوای
اوبهجایخدایبشــربنشــیندوبهجایآنکهآدمیتسلیم
حقمتعــالوخالقجهانشــود،تســلیماوشــود،دیگرهیچ
ارزشانســانینــدارد،موجــودیبســیارخطرنــاکخواهــد
ْنــَت

َ
َفأ

َ
َخــَذِإلَهــُهَهــواُهأ ْیــَتَمــِناّتَ

َ
َرأ

َ
شــد.قرآنمیفرمایــد:أ

َتُکــوُنَعَلْیــِهَوکیــاًل)43فرقان(آیادیــدیکســیراکههوای
نفســشرامعبودخــودبرگزیدهاســت؟!آیــاتومیتوانــیاورا

هدایتکنی؟!
ایــنچنیــنموجــودیکــهدردرونخویــشکارزارداشــتهو
مغلوبشدهوتســلیمحقنشدهتابهســالموآرامشبرسد،
ازحیوانــاتنیــزپایینتــروبــرایجهــانخلقــتخطرناکتــر
خواهــدبــود.اینموجــودبــهقوانیــنالهــیحاکمبــرجهان
اعتنــانمیکندزمینرابهفســادمیکشــد.حیواناتوحشــی
چنیننیســتندزیــراآنــانبهحکــمطبیعــتخویــشمطیع
قوانینزیســتمحیطیهســتندوهرگــزتخطــینمیکنند.
َبَعَهَوئُه ْرِضَواّتَ

َ
ْخَلَدِإلــَیاأْل

َ
ــُهأ قرآنمجیدمیفرماید:َوَلِکّنَ

َفَمَثُلُهَکَمَثِلاْلَکْلِب)اعراف/176(واوبهپســتیگرایید،واز
هواینفسپیرویکرد!مثلاوهمچونسگ)هار(است.

      صلح با دیگر انسان ها
نظاممعرفتــیصلحتوحیدینظامیاســتمبتنــیبرقبول
توحید،مفهومیکهحقیقتآندرسطوحمختلفبرزندگی
انســانتأثیرمیگذارد.برداشــتصحیحازتوحیدتنهامنبع
علمفقــهوکالموامثالآننیســت.بهیقینمســیراندیشــه
جدیــدیراپیشرویبشــرمیگــذاردوجهانبینــیخاصی
رابرایانســانفراهممیســازدکهباتمــاممکتبهایایده
آلیستیوتربیتیمتفاوتاست.درایننظامتفکرتوحیدی
واســطهمســتقیمهــرشــخصبــاحــقمتعــالوهماهنــگ
کنندهانســانباجریانهستیاســت.بهدیگرسخنتوحید
بیانگروحــدتانســانوجهاناســت.اصــلتوحیدانســان
رانهتنهــانوعــیواحدکهاعضــایخانــوادهواحــدمیداند.
اثرصلحتوحیدیآنســتکهبــرروابطمیانانســانهاصلح
میــانیــکخانــواده،صلحــیهمــراهبــامهربانــیبرادرانه،
پدرانــهومادرانهحاکــممیســازد.بهآیهزیــرتوجــهکنید:یا
ْنثــیَوَجَعْلناُکْمُشــُعوبًاَو

ُ
ــاَخَلْقناُکْمِمْنَذَکــٍرَوأ ــاُسِإّنَ َهاالّنَ ّیُ

َ
أ

اهلَلَعلیٌمَخبیٌر ْتقاُکــْمِإّنَ
َ
ْکَرَمُکْمِعْنَداهلِلأ

َ
أ َقباِئَلِلَتعاَرُفواِإّنَ

)/الحجرات13(ایمردم!ماشــماراازمردیوزنیآفریدیم
وشــماراگروههاوقبیلههــاکردیمتــایکدیگررابازشناســید،
پرهیزگارتریــن خداونــد نــزد شــما گرامیتریــن بیگمــان

شماست،بهراستیخداوندداناییآگاهاست.
همانطــورکــهمالحظــهمیکنیــددراینآیــهپنجنکتــهمهم

وجوددارد:
   1.مخاطــبایــنآیــهعمــومانســانهاهســتندونــهفقط

جامعهمؤمنینیامسلمین.
   ۲. ایــنآیــههمــهانســانهاراعضــویــکخانــوادهواحــد
بشــریدانســتهوپــدرومــادرهمــهآنــانرایــکمــردوزن

برشمردهاست.
وحــدتخانــوادهبشــریدرمقدمــهاعالمیهجهانــیحقوق
بشــرگوییزیــربنــایکلیــهاصولقــراردادهشــدهاســت.به

شرحزیر:
   3. تعــارفیعنیشناســاییحقوقاعضایخانــوادهواحد

بشریهدفخلقتانسانهااست.
   4. درآیــهفوقیکــیازاصولصلــحتوحیدیراشناســایی
واحتــرامبــهتنــوعفرهنگیمحســوبداشــتهاســت.یعنی
وحــدتخانــوادهبشــریبیانگــریکپارچگــیوبرابــریهمه
انسانهاســتنهیــکلباســیویکپارچگــیظاهــریویک

زبانی.تنوعفرهنگیولیبرخورداریازحقوقبرابر.
   5.آیــهشــریفهباارزشتریــنفردانســانینزدخداونــدرابا
تقواتریــنآنهــادانســتهونــاگفتهپیداســتتقــوادرایــنآیه
شــریفهتقــوایدروندینینیســت.مــرادازتقــوادرایــنآیه
رعایتهماناصلمطرحشــدهدرصدرآیهیعنــیاحترامبه
اعضایخانوادهبشریوتعارفوشناساییحقوقدیگران
ونادیــدهگرفتنخودبرتربینــیقومی،نــژادیوحتیفکری

است.
تمایزایمانوکفرنزدحداوندمحاســبهمیشــودودرحقوق
شــهروندیواینجهانیتاثیرینــدارد.هیــچگروهینباید
خودرافرزنــدخداویــانماینــدهخاصخــدابدانــدودیگران
رابهدیــدهحقارتبنگــردواورابــهاطاعتخویــشوادارد.
جالــبآنســتکهقــرآنمجیــدقیــاسبیــنپیامبــرانراهم
امریبیهودهونادرســتدانســته،زیراهمهآنــانپیامبران
الهیوپیــروانآنــانکاًلیکجامعهبشــریواحدراتشــکیل
ٍةَرُســوٌلَفِإذاجاَءَرُســوُلُهْمُقِضــَیَبْیَنُهْم ّمَ

ُ
أ میدهند.َوِلُکّلِ

ِباْلِقْسِطَوُهْمالُیْظَلُموَن)47یونس(برایهراّمتی،رسولی
است؛هنگامیکهرسولشانبهسویآنانبیاید،بهعدالت

درمیانآنهاداوریمیشود؛وستمیبهآنهانخواهدشد!
درقرآنمجیدبــهصراحتعناوینــیازقبیلفرزنــدانخدا،
دوســتانخــداواولیــاءخــدابــرایخویــشدانســتنوازیــن
رهگذرخــودرابرترازدیگراندیــدنرانفینمــودهومخالف
ْبناُء

َ
صاریَنْحــُنأ توحیددانســتهاســت.َوقاَلِتاْلَیُهوُدَوالّنَ

ْن ْنُتْمَبَشــٌرِمّمَ
َ
ُبُکْمِبُذُنوِبُکــْمَبْلأ اُؤُهُقــْلَفِلــَمُیَعّذِ ِحّبَ

َ
اهلِلَوأ

ماواِتَو ُمْلُکالّسَ ُبَمْنَیشاُءَوهلِلَِّ َخَلَقَیْغِفُرِلَمْنَیشاُءَوُیَعّذِ
ْرِضَوماَبْیَنُهماَوِإَلْیِهاْلَمصیُر)مائده/18(یهودونصاری

َ
اأْل

خودرافرزندانودوســتانخداوازاینرهگــذرخودرامعاف
ازهرگونهبازخواســتدانســتند،ایناشــتباهیبزرگاست.
آنانبشــروهمانندســایرینهســتند.عفووعذاببهدست
خداونداســتوآســمانوزمیندراختیاراوستوهیچکس

دراینامرامتیازیندارد.
ِمْنُدوِن ْوِلیــاُءهلِلَِّ

َ
ُکــْمأ ّنَ

َ
ذیَنهــاُدواِإْنَزَعْمُتْمأ

َ
َهــااّل ّیُ

َ
ُقْلیاأ

ُوااْلَمــْوَتِإْنُکْنُتــْمصاِدقیــَن)6الجمعه(بگو: ــاِسَفَتَمّنَ الّنَ
اییهودیــان!اگــرمیپنداریــدکــهازمیانمــردم،تنهاشــما
دوستانخداوندیداگرراستمیگوییدپسبایدمتمایلبه

 توحید بیانگر 
وحدت انسان و 

جهان است. اصل 
توحید انسان را 

نه تنها نوعی 
که اعضای  واحد 

خانواده واحد 
می داند. اثر صلح 

توحیدی آنست 
وابط  که بر ر

میان انسان ها 
صلح میان یک 

خانواده، صلحی 
همراه با مهربانی 

برادرانه، پدرانه 
کم  و مادرانه حا

می سازد
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مردنباشید.
مقتضــایتوحیــدســلبهرگونهپرســتشاســتوپرســتِش
وابســتگیهایخــودوخــودیاززشــتترینچهرههــای
شــرکمحســوباســت.بــهدیگــرســخندرنظــاممعرفتــی
صلحتوحیدیتفــاوتمیانفرهنگها،اشــخاص،جوامع
وادیــانهمــهدرمقابــلعظمــتخداونــدمحوشــدهورنگ
میبــازد.جالــبتوجــهاینکــهدرقــرآنمجیــددیــنحــقرا
»اســالم«عنواندادهاســت.اینعنوانازنامیــکپیامبریا
یکقومگرفتهنشــدهتاموجبجداییگردد.عنوانیاســت
کهازسلمیعنیامنیتوصلحمشــتقاستودرسایهتسلیم
درمقابلحقیقتتحققمییابد.اینعنوانمیتواندتمام

ادیانتوحیدیراشاملگردد.
درآیــهزیــربــهصراحــتآرامــشوامنیــترادرســایهصلــح
توحیــدییعنــیتوجــهبهمبــدأهســتیدانســتهاســت:َبلی
ِهَوالَخْوٌف ْجُرُهِعْنَدَرّبِ

َ
َوُهَوُمْحِســٌنَفَلُهأ ْسَلَمَوْجَهُههلِلَِّ

َ
َمْنأ

َعَلْیِهْمَوالُهْمَیْحَزُنوَن)112بقره(آری،کســیکهرویخود
راتسلیمخداکندونیکوکارباشــد،پاداشاونزدپروردگارش
ثابتاست؛نهترسیبرآنهاستونهغمگینمیشوند.)بنا

براین،بهشتخدادرانحصارهیچگروهینیست.(
دورشــدنهرگونــهتــرس،واهمــه،نگرانــیوافســردگیاز
جامعــهبشــریمدیــونرویآوریبــهتوحیــدیعنیتســلیم
بــهحقیقتاســت.نزاعهــا،خونریزیهــا،جنگهــایبین
اقواموملــلکهمعلــولهواهاینفســانیوکجاندیشــیهاو
خودخواهیهــاانجــاممیگیردبــهخاطــردورشــدنازصلح

توحیدیاست.
مردانبــزرگتاریــخمــردانصلحبودهانــدنهمــردانجنگ
وخونریزی.قــرآنمجیدپیــروزیراعنــوانصلحقــرارداده
وفرمودهاســت:انــافتحنالــکفتحامبینــا)ســورهفتح/1(
بیگمانمــابهتوپیــروزیآشــکاریدادیم.پیروزیآشــکار
اقــدامرســولاهلل)ص(بــرصلــححدیبیــهاســت.پیامبــر
اکــرم)ص(بــهرغــماعتــراضافــرادزیــادیازنزدیــکانو
همراهانخــودشمبادرتبهانعقادقراردادبامشــرکینکرد
وبهموجبآنمتعهدشــدکهبــهمدینهبازگــرددوازورودبه
مکهبرایزیارتبیتاهللمنصرفشــود.همینقراردادبود
کهمقدماتفتــحمکــهرابدونخونریــزیبرایمســلمانان

مهیاساخت.
انصافــًابایــدتصدیــقکــردکــهدربســیاریمواقعشــجاعت
درصلحبهمراتــبباالتــروواالترازشــجاعتدرمیــداننبرد
اســت.رعایتمنافــعومصالــحملــیوتصمیمگرفتــنحتی
اگرهمبامخالفتافکارعمومیمواجــهوموجبانزواگردد،
نشانهایبزرگاســتکهفقطمیتواندرسیمایشجاعان

تاریخمشاهدهکرد.

      صلح با جهان پیرامون
توحیــدنــهتنهــابــریکتایــیخدوانــدتاکیــددارد،وحــدت
جامعــهبشــریودرنهایــتبــریکپارچگــیتمامیهســتیرا
آموزشمیدهد.بهاصطالححکمتمتعالیآموزهاصلیدر
معرفتتوحیدی،کثرتدروحدتووحدتدرکثرتاســت

یعنــیمجوعــهایازتنوعاتوجزئیــاتکثیــرودرعینحال
وجودیواحدکههمهنمودهســتیمبدأخودهستند.قرآن
َوْجُهاهلِل واَفَثّمَ

ُ
ْیَنماُتَوّل

َ
اْلَمْشــِرُقَواْلَمْغِرُبَفأ میفرماید:َوهلِلَِّ

اهلَلواِسٌعَعلیٌم)115بقره( ِإّنَ
مشــرقومغــرب،ازآنخداســت!وبــههــرســوروکنیــد،
خــداآنجاســت!خداونــدبینیــازوداناســت!ودرآیــهدیگــر
ی ْنُفِســِهْمَحّتَ

َ
میفرمایــد:َســُنریِهْمآیاِتناِفــیاآْلفــاِقَوفــیأ

َشــْیٍء ُهَعلیُکّلِ ّنَ
َ
ــَکأ َوَلــْمَیْکِفِبَرّبِ

َ
أ ُهاْلَحــّقُ ّنَ

َ
َنَلُهــْمأ َیَتَبّیَ

َشــهیٌد)53فصلت(مانشــانههایخودرادراطــرافجهان
ودردرونجانشــانبــهآنها)انســانها(نشــانمیدهیــمتا
بــرایآنانآشــکارگرددکــهاوحقاســت؛آیاکافینیســتکه

پروردگارتبرهمهچیزشاهدوگواهاست؟!
اصلتوحیدفراهمکنندهشــناختمخلــوقازخالقخویش
استتاازرهگذراینشــناختبهحقیقتهستیدستیابد
وباپشــتوانهاینبینشتعالییابدوصلحوآرامشدنیایاو
رافراگیرد.دراینمعرفتسرنوشــتانســانجــداازطبیعت
نیســتوسرنوشــتطبیعــتجــداازانســاننخواهــدبــود.
انســانتوحیدیبجایآســیبزدنبــهطبیعــتپیرامون،
ذیَن

َ
آنراکتــابمطالعــهووســیلهترقــیمعنــویمیدانــد.اّل

ــُروَنفی
َ
َیْذُکــُروَناهلَلِقیامــًاَوُقُعــودًاَوَعلــیُجُنوِبِهــْمَوَیَتَفّک

ناماَخَلْقَتهذاباِطاًلُســْبحاَنَک ْرِضَرّبَ
َ
ــماواِتَواأْل َخْلِقالّسَ

ــاِر)191(همانهاکــهخدارادرحالایســتاده َفِقناَعــذاَبالّنَ
ونشســته،وآنگاهکهبرپهلوخوابیدهاند،یــادمیکنند؛ودر
اســرارآفرینشآســمانهاوزمینمیاندیشــند؛)ومیگویند:(
بــارالهــا!اینهــارابیهــودهنیافریــدهای!منزهــیتــو!مــارااز
عذابآتش،نــگاهدار!)191(قرآنمجیدیکــیازآثارتربیت
دینیراچنیــنبیانمیکنــد:وعبادالرحمنالذینیمشــون
علــیاالرضهونــا)فرقــان/63(بنــدگانخالــصخداونــد
بــررویزمیــنبــانرمــیوتواضــعراهمیرونــد.منظــورازراه
رفتنهمزیســتیبازمیناســت.بهدیگرســخنقرآنمجید
انســانهارابهدوقســمتقســیممیکندبرخیهمزیســتیبا
زمیــنندارند،بــرایطبیعــتحقوقــیقائلنیســتند،گویی
همهحقوقرابرایخودشانمیشناسند،برطبیعتتجاوز
میکنندوگروهــیدیگرخــودراجزییازطبیعــتمیدانندو
برایهمهاجزایطبیعــتحقوققائلند.ایندســتهچنین

تربیتیراازبندگیخدادریافتکردهاند.
مفهومبندگیخدابابندگیانسانهادارایمفهوممشترک
نمیباشــد.مفهــومبندگیبندگانخــدامالکیــتاعتباریو
اطاعتاســت.صاحببردهبهانگیزهبهرهکشــیامرونهی
میکنــدوهیــچانگیــزهدیگــرینــدارد.درحالــیکــهبندگی
خداونــدنوعیمعرفتاســت،یعنــیبندگیبیشــتر،معرفت
باالتر.معرفتبیشــتررقــاءنفســانیبیشــتر.ودرحقیقتبه
تعبیرحکمــتمتعالیــهبندگیخداونــدمرحلهایســتازقرار
گرفتندرســیرالیاهلل.اناهللواناالیهراجعون.یعنیعبادت
موجــبفنــایفیاهللاســتکــهکلمــنعلیهــافــانویبقی

وجهربکذوالجاللواالکراموبهقولحافظشیراز:
خالصحافظازآنزلفتابدارمباد
کهبندگانکمندتورستگارانند

دورشدن 
هرگونه ترس، 

واهمه، نگرانی 
و افسردگی از 

جامعه بشری 
مدیون روی آوری 

به توحید یعنی 
تسلیم به حقیقت 

است. نزاع ها، 
یزی ها،  خونر

جنگ های بین 
که  اقوام و ملل 
معلول هواهای 

کج  نفسانی و 
اندیشی ها و 

خودخواهی ها 
انجام می گیرد به 
خاطر دورشدن از 

صلح توحیدی 
است
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رقصی چنین ݣݣمیانه ݣݣمیدان
زندگیوجنبههایمختلــفآندرمیــدانرزموآوردگاهخون
ومــرگ،چــهســودیخواهــدداشــت؟آیــامیتــوانوضعیــت
زندگــیدردورهجنــگومناســباتاجتماعــیدرحیــنجنگ
رابهشــرایطصلحوثبــاتتعمیموتســّریداد؟پاســخبهاین
گرناظربهجنگهشتســالهایرانوعراقباشد، پرســشهاا
چگونهخواهدبود؟آیامیتوانشــرایطزندگــیدردورهجنگ
تحمیلــیعــراقعلیــهایــرانرا»نمونــهایاززندگــی«دردوره
ثباتوبلکهازآنباالتر،»زندگینمونــه«دردورهثباتدرنظر

آوردومعرفینمود؟

      نبرد با اهریمن
درحالیکــهنظریههــایجامعهشناســیجنــگوبهطــورکلی
انــگارهجنگشناســیمــدرن،میکوشــدهمــهانــواعجنگرا
برخاســتهازخشــونتگریودرنتیجــه،عملــیخــالفحقوق
بشروصلحانســانیتلقیکند،بایددانســتکههرنوعشرکت
وحضوردرجنگی،غیرانســانینیســت.الاقلهمهمیدانیم
کــهشــجاعتوحمیــتدرجنگهــایمدافعانــهازصفــات
پســندیدهانســانیاســت.گذشــتهازایــن،جنــگومبــارزهدر
نظرانسانالهی،ذاتیموقعیتهبوطوســقوطدردنیاونبرد
بــانیروهایاهریمنیاســت؛نبــرددرونــیوباطنیباوسوســه
ماندندردنیاییکــهدورازبهشــتجاودان،ســرابووهمی
بیشنیســت.چنینجنگیهرگزپایاننمییابــدومیدانآن

خطوطجبهــهایکــهدر31شــهریور1359درمرزهــایجنوبــیایــرانودرچندنقطه
شــهریهمچونآبادان،خرمشــهرواهوازآغازشــدوتاتیرمــاه1367درمرزهایغربی
کشــورادامهیافت،همدرزماندرگیریتوانســت»سراســرایران«رامتأثرازخودســازدوآنرابه
»جبههپشــتوانه«بدلســازدوهمتاهنوزاثــراتگرانباریدرهمــهابعادفرهنگوسیاســتو
اقتصادملیبرجایگــذاردوخــودرادرتاریخانقالباســالمیبهعنوانیکنقطــهکانونیپربار
مطرحســازد.ازاینرو،جایســؤالاســتکهچراجنگکهدرهمهجایجهــانمظهرنفرتو
ویرانیاست،ازآغازشروعدرایرانپساانقالبیتوانستفرهنگویژهخودرابهظهورآوردوتمام
ادوارپــسازخودرامتأثرازخودســازد.بهدالیلمختلفیکــهدرادامهذکرمیشــود،اینجبههو
آثارومآثرآنتوانستدرطولتمامسالهایپسازجنگ،آرامآرامبهکانونیتریندورانپس
ازانقالبتبدیلشــودوهمچنانهمهتوجهاترابهخصوصابعادمختلفزندگینســلهای
پیدرپیپسازخــودرامتوجهخــودنمایدودرایــنمیانحتیبــهیکــیازارکانجامعهپذیری

نسلهاتبدیلشود.
برایرفعابهــامفوقالزماســتقبــلازهرچیــز،ازنســبتجنگوزندگیســخنگفــت.جنگ
چیســت؟زندگیچیســت؟آیاجنگ،تعطیلزندگیاســتوزندگیدرســتپــسازپایانجنگ
شروعمیشود؟آیاجنگ،مترادفمرگ؛ومرگنیزبهمعنایپایانحیاتآدمیاست؟مطالعه

محسن صفایی فرد

بررسی نسبت جنگ و زندگی در فرهنگ جبهه

درپرتومعنادرپرتومعنا
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درپرتومعنا

سراسروقتزندگیوعرصهعمررادربرگرفتهاست.بنابهاین
گرجنگمســلحانهخاتمهیابد،ایــنمبارزهاما معناســتکها
هرگــزپایــاننمییابدوهــرتلقیجــزایــن،»غفلــت«ازحقایق

ملکوتیعالمدانستهمیشود.
نیروهــای بــا جنــگ درونــی و ملکوتــی ابعــاد فروکاســتن
شــیطانیبهمقوالتمــادیوابــزاری؛واخالقجنــگوجهاد
اســالمیبهغریزهخشــونتوپرخاشــگری،ـچنانکهدرحوزه
جامعهشناســیجنگمعمــولومرســوماســتـدورازواقعبه
گرمراحلســهگانهُکنتراهــمبپذیریم، نظرمیرســد.حتیا
دســتکمبایدبــهنوعــیازجنگهــادرمرحلــهربانــیحیات
بشرکهدورانابتداییحیاتاودانستهمیشود،بیندیشیم.
ایــنجنگهــادراعتقــاددیــندارانمتعلقبــهگذشــتهدورو
پایانیافتهنیســت؛بلکهسرشــتآدمیباچنینجنگهایی
درآمیختهاست.دراینبارهادیبینوشتهاست:»تاریخشروع
جنگها،تاریخزندگیبشــراست.درداســتانهابیلوقابیل
کهفلســفهتاریخازدیدگاهاســالماســت،نمادیازیکجریان
حقیقــیتاریخیوجــودداردکــهدرآنهویتانســان،ارزشو
مقامزنومرد،جامعهایدئالوتجویزشدهانسانها،جبههو
صفهاومواضعیکهعلیهانســانهاازطرفگروههایدیگر

انسانیبهوجودمیآید،بهنمایشگذاشتهمیشود.«
هماوبهنقلازنویســندهکتــابقرآن،جامعهشناســی،اتوپیا
گفتــهاســت:»هابیــلوقابیــلدرواقــعاولیــنانســانهایدو
جریــانبــزرگتاریخیحــقوباطــلهســتند؛هابیــلنماینده
جریــاناولیعنــیوارثاســماءوارزشهــایآدمــیوقابیــل
نمایندهجریاندومووارثارزشهایشیطانیاست.انگیزه
اینمبارزه،مبارزهغریزیحیوانیازنوعمبارزاتمادیگرایانه
وهواپرســتانهنیســت،بلکهیکمبارزهانتخابیاست.تاریخ
شــروعجنگهامبــارزهوپیکارارزشهاســتوعلــتپیدایش

آنهارابایددردورهابتداییومتمدنبررسینمود.«
بههمیندلیل،»جنگایــنویژگیراداردکهجوهرهمســتور
آدمــیواســتعدادهاوامیــالوعواطــفدرونــیاورابرانگیزدو
برمالســازدوچهرهواقعیویرادربرابرخویشـــخودشناسی
ـــونیزدیگــرانبنمایانــد...بنابرایــنجنــگمیتواندمحک
شــناختواقعــیگرایشهــاواندیشــههایآدمــیباشــدوگاه
نیزموجــدباورهــاواندیشــههاوآیینهــاوآدابیبدیــعگرددو
افقهایینوینرادرعرصهاندیشــهوفرهنــگوتاریخاقوامو

ملتهاپدیدآورد.«
کــهچنیــنشــأنیرابــهجنــگخصوصــًا آنویژگــیاساســی
جنگهــایاعتقــادیمیبخشــد،همانــارویارویــیبــامرگ؛
بلکه»زندگیروزمّرهدرســایهمرگ«اســت.نوعباوربهمرگ،
همــوارهنمایانگرمعنایــیاززندگیاســت؛باوریکــهبیشاز
هرکجایدیگــر،درمیدانجنگمســلحانهآزمودهمیشــود.
ایــنرویاروییکــهذاتــیموقعیتجنگمســلحانهاســت،در
تمامیجنگهایگذشتهتاامروزبهیکاندازهحضورداشته
اســت؛امــاجنگهــادرهــردورهتاریخــیبــهنحــومتمایــزی
بنیادهــایهویــتتاریخــیآندورانرابهظهورمیکشــانند.
بهعبارتدیگــرگرچههرجنگــیازحیثپیــشآوردموقعیت
مــرگبــرایهمــهرزمنــدگانوشــرکتکنندگان،یکســانو
مساویاســت،امابااینحالهمهرزمندگانبااینرویارویی

وامــکان،مواجهــهیکســانندارنــد.بدینســانباهــرجنگی
ضمــنپدیدآمــدنشــرایطیبــرایمواجهــهبــامــرگ،درواقع
شرایطیبرایاظهاروآشکارنمودنهویتتاریخی،فرهنگی
وارزشــیرزمنــدگانوشــرکتکنندگاندرآنجنــگنیــزپدیــد
میآیــد.هــرتلقــیازمــرگکــهدرجنگهــابــهنحــوممتــازی
آشــکارمیشــوند،خودبهخودنشــاندهندههویتتاریخیو

اجتماعیشرکتکنندگاندرجنگنیزخواهدبود.

      فهم دینی از زندگی
مطابقباورهایدینیوبهطورخاصاســالمیوشــیعی،دنیا
عرصهتضادهــاوکشمکشهاســت.»زندگــیدنیابــامرگدر
آمیختــهاســت؛روشــناییهایشبــاتاریکــی،شــادیهایش
بــارنــج،خندههایــشبــاگریــه،پیروزیهایــشباشکســت،
باالخــره و پیــری بــا زشــتی،جوانــیاش بــا زیباییهایــش
وجودشبــاعــدم.حقیقتایــنعالمفنااســتوانســانرانه
برایفنا،کهبرایبقاآفریدهاند.«امــابهرغماینتضادهاکه
ذاتیدنیاســت،مرگپایانزندگیانساننیســت؛آغازحیاتی
دیگربــرایاوســت.حیاتیکهدیگــربافنــاومــرگدرآمیخته
نیســت؛حیاتیبیمرگومطلق.باورویادمــداوماینزندگی
جاودانــیکــهدرســایهیــادمــرگپیــشمــیرودومیگــذرد،
گاهییعنیآنکهانسانهمواره گاهی«اســت.»مرگآ »مرگآ
گاه نســبتبهاینمعناکهمرگــیمحتــومرادرپیــشروداردآ

گاهیزیستکندوهرگزازآنغفلتنیابد.« باشدوبااینآ
ورودایــنمعنــابــهجبهــهاســتکــهآنرابــهبهتریــنمــکان
قو

َ
برایفهمدینیاززندگــیتبدیلکردهاســت؛فهمیمحّق

عملیونهذهنــیوخیالی.مهمتریــناتفاقیکــهدرفرهنگ
جبههبهطــورعامودرجبهــهدرگیرنظامیبهطــورخاصودر
فرهنگنامهجبههبهطوراخصمنعکسشــدهاست،همانا
تولیدوشــکلگیری»زندگیبــاجنگ«بودهاســت؛بهنحوی
کهکلیــهنشــانههایزندگــیدرحالــتعــادیرا-آنگونهکه
درفرهنگنامههــایمردمشــناختیچــهدرایــرانوچــهدر
هــرجــایدیگــرجهــان-درآنمیتــوانیافــت.نگاهــیبــه
عناویــنموضوعــاتفرهنگنامــهجبههوشــگفتیاصحاب
فرهنگشناســیازآنگواهخوبیدراثباتاینســخناست.
گاهــیوباالتراز بهاینترتیــبزندگیروزمّرهبــاجنگومرگآ
آنشــهادتطلبیکــهظهــوروتحققآفــاقمعنویشــیعهدر
پیوندباعالمغیباســتبزرگترینکشف،دســتاوردومیراث

فرهنگجبههبرایزندگیاجتماعیاست.
برایــنمبنــاودرمقابــلتعابیــرضــدجنــگرایــجدرادبیاتو
ســینماهمچون»زندگیودیگرهیــچ«)فیلمیدربــارهجنگ
جهانیاول(ونیزکتابمشــهور»زندگی،جنگودیگرهیچ«
نوشتهاوریانافاالچیکهگزارشیازفجایعجنگویتناماست
کمبــرذهنغربــیپیرامونجنگ وهردوبراســاسانگارهحا
وزندگــیبــهتقبیــحوتنفــرازجنــگکوشــیدهاند،دراینجــا
بایدازنقیضه»زندگــیدرجنــگودیگرهیچ«نامبــرد؛نوعی
اززندگــیوعمــرانســانیکهجــزدرجنــگوجهادیابــدیدر
جبهههایمختلفمسلحانهوغیرمسلحانه،بهسرنمیرسد
ومختصاتآنهمیشــهرهآمــوزوراهنمایزندگینســلهای

بعدتلقیمیشود.

هابیل و قابیل 
در واقع اولین 
انسان های دو 

رگ  یان بز جر
یخی حق و  تار
باطل هستند؛ 
هابیل نماینده 

یان اول یعنی  جر
وارث اسماء و 

زش های آدمی  ار
و قابیل نماینده 

یان دوم و  جر
زش های  وارث ار
شیطانی است. 

انگیزه این 
زه  زه، مبار مبار

یزی حیوانی  غر
زات  از نوع مبار

مادی گرایانه 
و هواپرستانه 
نیست، بلکه 

زه  یک مبار
انتخابی است. 

وع  یخ شر تار
جنگ ها 

زه و پیکار  مبار
زش هاست ار
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ما را تا یک قدمی     بهشت برد!

مرتببودوهیچکسنبود!شــوکهشــدم؛اینهاکههیچکدام
ساعتنداشتند،چهطوریبیدارشدهاندورفتهاند؟

بیــدار زودتــر داشــتیم، شــب خشــم کــه شــبها بعضــی
میشــدیم.ســاعت1یــا2نیمهشــبمســئولینبچههــارابا
صدایشــلیکگلولــهویــاآرپیجیبیــدارمیکردندکــهگویا
عراقیهابهچادرهــاحملهکردهاند.البتهبیشــترجنبهمانور
داشــت.اینکارهابرایآمادگیرزمندگانالزمبود.گاهینیز
راهپیماییشبانهداشتیم؛نصفشببایدهمهرزمندههابا
تجهیزاتکامل3ســاعتدربیابانپیــادهحرکتمیکردند
وتانمــازصبحبهچادرهــابرمیگشــتند.بعدازنمــازصبحهر
کســیمشــغولکاریمیشــد؛ازجملــهخواندندعــا،انجام

کارهایعقبافتادهویاخوابیدن.
صبحــگاهدرهمــهمناطــقجنگــیعــرفبــود؛هــرروزصبح
حداقــلیــکســاعتدرمحــلمناســبیورزشونرمــش
میکردیــم.دردوکوهــهوضعیــتکمیفــرقمیکــرد؛بعضی
وقتهابســتهبهنظرفرمانــده،گــردانچندکیلومترمیدوید
بعددرزمینصبــحگاهیکیوســطحلقهمیایســتادوبهبقیه
نرمشمیداد.نرمشصبحگاههمراهباشوخیوخندهبود.

درصبحــگاهبهغیــرازبچههــایخادمکــهبایــدصبحانهرا
آمــادهمیکردنــد،بقیهحاضــرمیشــدند.قشــنگیجبههبه
اینبودکهازهرگروهســنیآمــدهبودندودرکنــارهمزندگی
میکردند؛درحالیکهبرایجنگیدن،بیــنیکپیرمرد63
سالهویکنوجوان15ســالههیچفرقینبود؛جزصورتیکه
محاســنآنســفیدشــدهوصورتیکههنوزموییدرنیاورده
بود!بعدازنرمش،همــهدرمیدانصبحگاهمیایســتادندو

قرآنتالوتمیشد.
بعــدازمراســمبچههــابرســرســفرههاییکــهخادمیــنپهن
کردهبودند،مشــغولخــوردنصبحانــهمیشــدند.خادمها
دورهایوبهنوبتازمیانبچههاانتخابمیشدند.وظایف
مشــخصیداشــتند؛بایــدوعدههــایغذایــیرابــهتعــداداز

دفاعمقدسیــکدورانطالییوبــهیادماندنیاســت.همهچیزآنتکبــودودیگر
تکــرارنشــد.زندگــیدرجبهــهقواعــدمخصوصــیداشــت؛زندگیآنجــارنــگوبوی
خدایــیداشــت.مــندرلشــکر27محمــدرســولاهلل)ص(بــودم،ایــنلشــکرمخصــوص
بچههایتهــرانبود؛ازقســمتهایمختلفشــهرمثــاًل30متریجــی،افســریه،نازیآباد،
شــمیران،نیاورانو...درآنجمعبودند؛درگردانهاتقربیامیتوانستیدازهرطبقهوقشری

یکنمونهپیداکنید،امابدونهیچتفاوتیدرکنارهمقرارگرفتهبودندوزندگیمیکردند.
اخــالقورفتارهــایرزمنــدگانخیلــیخــاصبــودومــننمونــهآنرادیگــرندیــدم.ایثــارواز
خودگذشــتگیدرجبههحــرفاولرامــیزد.بااینکهوظایفتقســیمشــدهبــودوهمــهخودرا
ملزمبهرعایتآنمیدانســتند،امابعضیهاهمیشــهدرتالشبودندکهباربقیهراسبککرده
وناشناسبهدیگرانکمککنند.رزمندهایکهشــب،لباسخودرادرآبخیسکردهتاصبح
بشــوید،وقتیبهســراغآنمیرفتمیدیدکهلباسهایششســتهشــدهرویبندبودیــابعداز
خشمشب،همهلباسهاوپوتینهاخاکیوگلیبودوهمهازشدتخستگیدرسنگرهاخوابشان

میبرد؛وقتیکهبراینمازصبحبلندمیشدند،میدیدندهمهچیزمرتبوتمیزاست.
درمیــانرزمندههــاکســانیبودنــدکهبــراینمــازشــببیــدارمیشــدند؛امــااولکارهــایبر
زمیــنماندهمثلشســتنظرفهــایکثیــفغذا،تمیــزکــردنپوتینهــایِگلیویــانظافت
دستشــوییراانجاممیدادند.فرقینمیکردهواســردباشــدیاگرموآزاردهنده،کارســخت

باشدیاآسان،مهماینبودکهکاریکنندتاهمرزمانشانراحتباشند.
ایندرحالیبودکــهآنهاتمامســعیخودرامیکردندتاشناســایینشــوندوکارثوابشــانبا
ریاازبیننرود.گاهــیاتفاقمیافتادرزمندهایدیگرکهزودتربراینمازشــبازخواببیدار

شدهبود،میفهمیدچهکسیاینکارهارامیکند.


      یک روز جبهه
ازنمازصبحشــروعمیشــد؛البتهخیلیهابراینمازشببلندمیشدند؛ یکروزجبههمعمواًل
اماکسانیهمبودندکهبایکالتماسدعابهدیگرانشــبراتاصبحمیخوابیدند.نمازشب
درجبههبهیکعادتتبدیلشــدهبــود؛درواقعمیــانبچههایکنوعرقابــتمعنویوجود
داشــت؛دراردوگاهکرخهحدود8نفردریکچادربودیم.آنزمانبرادرمیکســاعتکاسیواز
ژاپنبرایمنسوغاتآوردهبود.شــبآنراکوککردمتاســاعت2براینمازشببلندشوم.
ساعتراطوریکنارسرمگذاشــتهبودمکهصدایزنگرافقطخودمبشنومودیگرانرابیدار
نکنم.وقتیبلندشدمخوشحالازاینکهکسیرابیدارنکردهام،خواستمازچادربیرونبیایم
یکلحظهاحســاسکردمکهدوروبرمهیچکسنیست،چشــمانمرامالیدمودیدمکهپتوها

محمد اکرمی سبک زندگی رزمندگان در جبهه
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تدارکاتمیگرفتند،ســفرهمیچیدنــدوبعدازخــوردنجمع
میکردند؛ظرفهارامیشســتند؛ســنگرویااتاقرانیزمرتب

میکردند؛ازبعضیکارهامثلصبحگاهنیزمعافبودند.
بعــدازصبحانــهتــاظهربیشــتربــهآمــوزشاختصــاصداده
اهدافــی بــا و مختلــف بخشهــای در آمــوزش میشــد.
کتیکهــایجنگــی، مشــخصصــورتمیگرفــت؛مثــاًلتا
آموزشتیراندازیبااســلحهیاباتیرباروآرپیجــیدرمیدان
تیــر.دراواخــرجنــگکــهآمــوزشغواصیبیشتــرنیــازبود؛
بچههارا3ساعتدرصبحو3ســاعتدرظهربرایآموزش
میبردیم.تمرینغواصیخیلینیرووتوانمیگرفتوعماًل
بچههــادروقتاستراحتشــانازحالمیرفتنــد.بعضیها
تاوقــتنمــازمیخوابیدند؛بعضیهــایکمیــانوعدهمثل
نانوخرمادرســتکرده،میخوردندوبعضیهاهماســتثنا
بودند؛مثلشــهیدوحیدمحمدیکهاهــلاراکبود؛وقتی
ازآببیــرونمیآمــدیــکقــرآنزیــپدارهمراهــشبــودکه
مشــغولخوانــدنآنمیشــد.ایــنقــرآنجیبــیاالنباالی

قبرشدربهشتزهرااست.
وحیــدمحمــدیخیلیاهــلدلبــود؛یــکروزموقــعغروب
صحنهزیباییبود؛خورشــیددررودخانــهدزپایینمیآمدو
نسیممالیمیمیوزید،کنارشنشستموازاوپرسیدم:»چرا
هروقــتقــرآنمیخوانــیگریهمیکنــی؟«گفت:»راســتش
قــرآنراکــهبــازمیکنــم،ازخــداخجالــتمیکشــم!منکی
هستمکهخدابامنحرفبزندوجبرئیلنامهرسانمشود؟«

ظهــرکــهمیشــدهمــهبــهســمتنمــازجماعــتمیرفتندو
بعدنهــارمختصــریمیخوردنــدومیخوابیدند.بعــدازظهر
دوبــارهبخــشدیگــریازآمــوزششــروعمیشــد.بچههادر
بعدازظهرهــایجمعــهآزادبودنــد؛اغلــبمیرفتنــدســمت
رودخانههاکهدراطرافپادگاندوکوههبودوشنامیکردند.

وقتهایبیکاریزیــادنبود؛وکارهایفراوانــیدرآنانجام
میشــد:نوشــتننامهویاخاطرات،خواندنکتــابوروزنامه

کهیکهفتهبعــدتازهبــهجبههمیرســید!خوانــدندرسو
امتحاندادنبــرایرزمندگانیکهدرحــالتحصیلبودند،
تالوتقرآنبهصورتفردییاگروهی،گوشدادنبهرادیو
کهالبتههمیشهموجعراقرامیگرفت!رسیدگیبهنظافتو
شستنلباسهایشخصی،بازییهقلدوقل!و...باالخره

هرکسیمتناسبباروحیهاشبهکاریسرگرممیشد.
خــودبچههــانیــزبــراییکدیگــرســرگرمیهایجالبــیایجاد
کربــالییــک، میکردنــد.بــراینمونــه؛قبــلازعملیــات
اســفندماهســال64بــودکــهدرمنطقــهفــاوعملیــاتکــرده
بودیــم.درخــطپدافنــدیمهران،ســنگرزیــرزمینبــودوبه
دلیلســردیهوابهســردرســنگرپتــووصلکــردهبودیــم.در
ســنگرهرکســیبهکاریمشــغولبودکهپتــوکناررفــتوآقا
رضادرچارچوبدرایســتاد.ـآقارضادراثرموجگلولهمجروح
شدهبودوبعضیوقتهاکارهایخطرناکمیکرد.خارجاز
جبههاذیتمیشدوبهترینجابراینگهداریاوهمانجابود
ـبچههاازاودعوتکردندکهداخلبیایــد؛اماناگهاندیدند
کــهنارنجکــیدردســتدارد،ضامــننارنجــکراکشــیدودر
دستشنگهداشتوگفت:»تا3بشــماریدمیخواهیمهمه
باهمبریمبهشت!«اولفکرکردیمشوخیمیکندولیوقتی
شروعبهشــمارشکردهمهجاخوردیم.باهرزبانیکهحرف
میزدیماومتوجهنمیشــدوشــمارشراادامهمیداد؛حالت
عادینداشــتوهرکاریازاوبرمیآمد!میگفــت:»یاهللزود
جمعکنیدمیخواهیمبرویمبهشــت!«التماسشمیکردیم
کهنارنجکرارهانکند؛مابهشتنمیخواهیم!خالصهمارا
تایکقدمیبهشتبرد!وبعدنگاهیبهماکردوگفت»دروغ
میگوییدکهعاشــقشــهادتهســتید،اصــاًلبهشــتراهتان
نمیدهنــد!«بعــدضامــنرابرداشــتوداخلنارنجــککرد؛

همهیکنفسراحتکشیدیم.
اینهاهمهزنگتفریحمابود.البتهبعضیوقتهاخطرناک
هــممیشــد.آنفصــلشــبهایمهــرانخیلــیســردبــود.
پتوهــایایرانیخیلــیمرغوبنبــود.تعدادشهــممحدود
بــود.درعــوضعراقیهــاپتوهــایبســیارزخیــمومناســبی
داشــتند.یکشــبآقارضارفتکهپتویاضافهبیاورد؛بعد
ازیــکســاعتونیــمصدایــشازبیــرونشــنیدهمیشــدکه
»هرکسپتویاضافــهمیخوادبــهیادبیــرون«همهنگران
بیــرونرفتیــم؛دیدیمکههفتـهشــتتــاپتویراهراهســبز
عراقرویدوشــشاســت.ماباعراقیهــابین30تــا100متر
فاصلهداشــتیم؛باورنکردنیبودکهتنهابهدلدشــمنزده
وسالمبرگشــتهاســت!یکیازبچههاپرســیداینهاروواقعًااز
عراقیهاگرفتی؟!گفتبله،مدرکهمداشــت؛یکسیمرا
بهمانشاندادکههشتگوشراستبهآنحلقهکردهبود!

برایشــبفعالیــتویــژهایترتیــبداده درجبهــهمعمــواًل
نمیشــد؛مگــرخشــمشــبکــهقبــاًلاشــارهکــردهام.یکــیاز
رســمهایخوبجبهــه،تــالوتقرآنقبــلازخــواببودکه
بچههــادورهــمجمــعمیشــدندوهرکسچنــدآیه معمواًل
میخواندوبعدســورهمبارکهواقعهراجمعخوانیمیکردند.
شرکتدراجتماعهایقرآنیجزءزندگیروزمرهبچههاشده
بــود.خالصهیــکصبحتــاشــبدرجبهــههمــهکاریدیده

میشدبهغیرازگناه.

وحید محمدی 
خیلی اهل دل 

وز  بود؛ یک ر
وب  موقع غر

یبایی  صحنه ز
بود؛ خورشید در 

ودخانه دز پایین  ر
می آمد و نسیم 

ید،  مالیمی می وز
کنارش نشستم 
و از او پرسیدم: 

»چرا هر وقت قرآن 
یه  گر می خوانی 

گفت:  می کنی؟« 
»راستش قرآن را 
که باز می کنم، 
از خدا خجالت 

می کشم! من 
که  کی هستم 

خدا با من حرف 
بزند و جبرئیل 

نامه رسانم شود؟
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اصل ݣݣاتفاق؛ تحّول ݣݣدر
نفوس ݣݣانسان ها بود

مقــدس دفــاع مــورد در
آنچهگفتهشــدهاســت،
و اخــالق خصــوص در بیشــتر
رفتــاری و اخالقــی صفــات
رزمنــدگانبــودهاســت.کمتــردر
مقــدس دفــاع فرهنــگ مــورد
گرچــهعنــوانآنفــراوانبیانمیشــود. صحبــتمیشــود.ا
مقصودازفرهنگ،تبدیلشــدنیکاخالقبهارزشیاست
کهافرادبرایمشــیمقابلآنناچارباشــندهزینهاجتماعی
ازمنظــراخــالق  بــابررســیموضــوع بپردازنــد.تفاوتــش
مشخصاست.اماسطحســومینیزوجودداردوآنتبدیل

شدناصولواخالقبهساختاراست.

مفــروض ما این اســت کــه در دوران هشــت ســال دفاع 
مقدس، اخالق در فرهنگ و ســاختارها نیز جاری شــده 
است و ساختارهایی متناسب با آن اخالق شکل گرفته 
اســت. ما معتقدیم اصل و محــور همان اخالق اســت. 
کنون میخواهیم به ســاختارها توجه کنیــم و نمونه  اما ا
گام بعــد ببینیــم چگونــه ایــن  هــای آن را بیابیــم و در 

ساختارها محقق شد و به وجود آمد؟
بحثــیکــهشــمابــهدنبــالآنهســتیدذکــرخاطراتشــهدا
نیســت.بیــاناخــالصوایثــاروایمــانرزمنــدگاننیســت.
ســخنازجنگفرهنگینیست.بلکهشــمابهدنبالبحث
ازســاختارهایشــکلگرفتهدردفاعمقدسهستید.بحث
شکلگیرییکفرهنگبراساسآناخالقواخالصوبعد

تبدیلشدنآنفرهنگبهیکسریساختارهاست.
چگونــهیــکجهانبینــیواعتقــادوایمــانتبدیــلبهیک
نحوهوشــیوهزندگــیمیشــودویــکزندگیمتفــاوتخلق
میکند.یکجهانبینیویکنگاهچگونهیکنوعزندگی
متناســببــاخــودشخلــقمیکنــد.وبعــدشــمادرگامبعد
میخواهیــدببینیــدکهچگونــهاینمحققشــدنیاســتتا

بتوانیدآنرادرشرایطفعلیخودمانپیادهکنید.
گرازموضوعپایانیآغازکنیمبایدگفــتبرایپیادهکردن ا
زندگیآنگونه،شــرایطمتعددیالزماســتتاامکانتحقق
کنونهمهآنشــرایطبــاهمدیگرمفقود آنرافراهمکندوا
اســت.تحقــقآنشــیوهاززندگــییــکفرآینــداســت.ایــن
کنونهیچیک فراینداقتضائاتوشــرایطیرانیازداردکــها

ازآنملزوماتموجودنیست.
گاهمنباخــودفکــرمیکنمکــهمااینهمــهدردانشــگاهها
کنوننیــزازجنگنرمو ازدفاعمقدسســخنمیگوییــموا
خودســازیبهعنــوانمحورایــنهــردو.ازآدمشــدنحرف
میزنیمازپاکشدنواخالصمیگوییموازفضایدوران
دفاعمقــدسخاطــرهمیگوییموســعیمیکنیــمآنفضارا

ترسیمومنتقلکنیم.اماموانعجدیدراینراههست.
اولاینکــهچگونــهممکــناســتآنشــرایطرابهدرســتی
منتقــل زمــان آن از را درســتی درک آیــا کنیــم؟ ترســیم
کــه میکنیــم؟ترســیموبیــاناخــالصوایمــانوایثــاری

گفتگو با حاج حسین یکتا
درباره شرایط امکان زندگی به سبک دوران دفاع مقدس
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درآندورانوجــودداشــتچگونــهممکــناســت؟جنــس
ســتونهایآنفضاازایندستاســتواینانتقالفضای
دوراندفاعمقــدسحتــیدرمرحلهاخــالقوایثــارشرانیز

دشواروشایدغیرممکنمیکند.


ما همــه آرزوی آن را داریم که ای کاش در کنــار یاران امام 
حسین )ع( بودیم و به آن حیات طیبه دست مییافتیم. 
اما چه درکی از آن حقیقت و آن حیات طیبه داریم؟ وقتی 
این درک برای ما محقق نشــده اســت چگونه خاطره ای 
را که مبتنی بر چنین محوری باشد می توانیم درک کنیم؟ 
تنهــا می گوییــم کــه آن رزمنــده خوابــی دیــد کــه بــا امــام 
حســین )ع( در میان خیمه ها در روز عاشوراســت... اما 
آیا می توانیــم به درســتی فضایی را کــه خواب هــای افراد 

هم از این دست است، درک کنیم؟
عالوهبردشــواریدرفهم،مفروضبــراینکــهآنرافهمیده
باشیم،مشــکلمهمتریوجودداردوآنهماینکهچگونه
آنزندگــیکــردن،قابــلاجــرادرایــنشــرایطاســت؟پیاده
کیــد کــردنآندرایــنشــرایطرانبایــدســادهتصــورکــرد.تا
بــرایــننکتــهازآنجهتاســتکــهمــاگاهبعضــیچیزهارا
میشــنویموگمــانمیکنیــمکــهعمــلکــردن،بــههمــان
گفتــناســت.مــاخیلــیراحــتومکــرر ســادگیشــنیدنو
شــنیدهایمکــهجوانــیازجوانــیاشگذشــت.یــااززندگــی

مرفهیکههمهچیزشفراهمبودیاازازدواجو...
دکترچمــرانآنهمــهموقعیــترادرآمریــکارهاکــردورفت
لبنانوبعــدهــمکردســتانوبعدهمرفــتدهالویهشــهید
شد.خاطراتشــهداکهدیگربرخیشبیهافســانهمیماندرا
میشنویموگمانمیکنیمکهدرعملهمهمینقدرساده
اســت.درهمهابعادوبرایهمهنمونههاهممــواردفراوان
داریم،چهدربعدمعنویتواخــالصوارتباطباخدا،چهدر
بعدمدیریتوروابطبانیرووفرمانده،وچهدربعدارتباطبا

خانوادهوجامعهورفیق.
میشــنویمکهشــهیدبابایــیوقتیبــرایاســتراحتمیآید
کــهحتــینگهبــانهــمخوابیــدهاســت.دردفتــرهمبســته
اســت،درجاییکــهفرمانــدهپایــگاههواییاســتبــهخود
اجازهنمیدهــدنگهبــانرابیدارکنــد؛میرودودرمســجد،
قالیمســجدرادورخودمیپیچدومیخوابد.همیننمونه
ســادهرابافضــایکنونــیمســئولینامــروزمقایســهکنیدتا
ببینیــدچقــدرفاصلهزیــاداســتوحــقدرمقامعمــلچقدر
دشواراست.یادرموقعخالیکردنبارهابدوناینکهکسی

بفهمدهمراهدیگرانمشغولباربردنمیشود.


در بیــان ســاده و زیباســت، در عمــل بســیار دشــوار و 
زیباتــر. حــال در شــرایطی کــه مــا بســیاری از حداقل هــا 
را هــم نمیتوانیــم عمل کنیــم و برایمان ســخت اســت و 
گرفته ایــم، چگونــه میشــود در اندیشــه پیــاده  فاصلــه 

کردن آن شیوه بود؟
ازســوییالبتههرکسکــهخاطــراتآندورانرامیشــنود،

بسیارعالقهمندمیشودوگویاگمشــدهخودرایافتهاست.
آریاینبهاحســاسخألییبرمیگرددکهمــادرایندوران

نسبتبهحقیقتداریم.دورافتادگیماازحقیقتاست.
حالدراینمســیربایددیدکهچهکسیبهچهمیزانتالش
میکند.البتهاینبســیارمهماســتکهخداوندچهکسیرا
برگزینــدوبهچهکســیامــکانوتوفیقدهد.فــراوانبودند
کسانیکهمیخواســتنددردفاعمقدسیااردوهایراهیان
نورحضوریابنــدونتوانســتند.ونیزفراوانکســانیکهبرای
بازدیدعلمییاجهتدیگربــهراهیاننورآمدندوباحقیقت
آنســرزمینمرتبطشــدند.»تــایارکــهراخواهــدومیلشبه
گــربهدنبــالپیــادهکــردنفرهنگو کــهباشــد.«بنابراینا
ساختاریازآندســتهســتیمبایدتوجهکنیمکهمهمترو
ع مقدمبرهمه،خواســتوارادهالهیاســتوبــرایآنتضر
داشــتهباشــیم.مقصودایناســتکهماقبلازپرداختنبه
هرکاریازجملهســاختارهادردفاعمقدسبایدبهخودمان

بپردازیم.
اماراجعبهفضایدفاعمقدس،آنچهکهاحساسمیشود
ایناســتکــهدرآنجایــکحریمخاصــیبودکــهمتفاوت
ازســایرفضاهابــود.»دریبــودازدرهایبهشــتکــهبرای
اولیــایخاصالهــیبازشــدهبود.«مجمــوعاینهــاعالمیرا
پدیــدآوردهبــودکههمــهمعــادالترایجیکــهماباآنآشــنا
هستیمرابههمریختهبودومعادالتجدیدیبرآنجهان

کمبود. حا
بســیاریازامــورخــالفعــادتتبدیــلبــهعــادتشــده
بــودوبســیاریازســاختارهایرایــجشکســتهشــدهبــودو
ســاختارهایجدیــدیجــایآنراگرفتــهبــود.ازمهمترین
عواملشــکلگیریچنینفضایــیلمسمرگبود.ســبکی
اززندگــیراتصــورکنیــدکــهافــراددرآنهــرلحظــهخــودرا
رفتنــیازایــندنیــامیدانند.نــهفقــطرفتنــیمیدانندکه
تمامشوقشــانایناســتکهایندربــهرویآنهابازشــودو
دراینراهباهممسابقهگذاشــتهاند.دراینمسابقهاموری
باعثعقبافتادنمیشــد.غیبتکردننتیجهاشعقب
افتادنبود.نمازشــبنخواندنمســاویبودبــاجاماندن.

ماباابزارنرمدرجنگسختپیروزشدیم.
کبــردرآنجهــاداصغــرپیــروزشــدیم،در مــابــانــگاهجهــادا
کبر کبربــود؛چونا نتیجهچیزیکهغالبشــدهبودجهادا
خودشرانشــانمــیداد،اصغــرکوچکبــود.بــرایهمین
جنگبــرایبچههــاحقیرشــدهبــود!امــروزهــمآنبخش

کبرشبرایماازاهمیتبیشتریبرخورداراست. جهادا
دردانشــکدههاینظامــیدنیاالبتهبرســراینکــهرزمندگان
ماچگونهتوانســتندازاروندروددرعملیاتوالفجرهشترد
کبراست شوندبحثاست.امامابهبعدمهمترآنکهجهادا
توجهمیکنیم.عرفادرگذشتهبســماهللمیگفتندوبرروی
آبراهمیرفتند.امارزمندههابســماهللگفتنــدوبررویآب
خوابیدندوردشــدند.زحمتقدمزدنهمنکشیدند.شب
ســیاه،آبســیاه،لباسســیاهدرمقابلآنهمهتجهیزات؛
درچنینفضاییدعوابرسراینبودکهچهکسیخطشکن

ما با ابزار نرم در 
جنگ سخت 

وز شدیم. پیر
ما با نگاه جهاد 
کبر در آن جهاد  ا

وز  اصغر پیر
شدیم، در نتیجه 
که غالب  چیزی 

شده بود جهاد 
کبر بود؛ چون  ا
کبر خودش را  ا
نشان می داد، 
کوچک  اصغر 

بود. برای همین 
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باشد.گردانیکهخطشکننباشدبهحسابنمیآید.
رســیدنبهخــدااصلبــودوآنــگاهبــرایرســیدنبــهآنراه
پیمودهمیشــدوایــنســیرفرهنگــیراپدیــدمــیآورد.این
همهقالبهــارادرهمآمیختــهبود.وبااینمعــادالتواین
دانــشمدیریــترایــجقابــلتبییــننیســت.اصــلاتفاقــی
کهافتــادهبودتحــولدرنفــوسانســانهابود.وگرنهســایر

اموراتجنگدرهمهجنگهایدنیاهست.
مابانــگاهدنیابینخــودهنوزنتوانســتهایماتفاقــیکهآنجا
کردهانــد»مــن کنیــم.اشــاره افتــادرابیاییــموپیــادهاش
تحســبنالذیــنقتلــوافــی المومنیــنرجــالصدقــوا«»وال
ســبیلاهللامواتبلاحیاءعندربهمیرزقون«یعنیآنهانزد
خداروزیمیخورندوازآنروزیبهمــامیدهند.آنروزی
همــانچیزیاســتکهتویــکدفعهســاختارزندگــیاتبه

هممیریزد.
آنجادائمبچههاخودشــانرابــرایرفتنآمــادهمیکردند؛
تومیخواســتیبرویورفیقشــهیدتمیگفــتمیآیی؟یا
ازآنرزقالهــیبرایــتمیفرســتاد.درآنشــبهایخلوت
تاریک،عملیــاتپیچدرپیــچبررویرملوماســهیــاکوهو
شنیاصخرهیاکانالومیدانمینکسیندیدکهچهکسی
چهکــرد،ومیــاناووخــدایاوچــهگذشــت.فقــطتاریکی
شــبکهکناررفتگوشــههاییدیدهشــد.مثاًلوقتــیکهرد
شدیم،دیدیمشــهیدشــیرازیمســئولیگاندریاییلشکر
17زیرپلیکهتخریبشــدهبود،قــرارگرفتهبودتــانیروهااز
آنردشوندوعراقیهاهمتویکانالتیرمیزدند.امااصل
داســتانکهچهگذشتراکســیندید.ومهمترآنچهمیان

دلرزمندهباخداگذشتراکسینشنید.
حالایــنحقیقتراکــهنابتریــننمونههایآنشــناخته
شدهنیســت،چگونهمیخواهیمبهســاختارتبدیلکنیم؟
ماازاطالعنســبتبهآنحقیقتهممحرومیمچهرســدبه
اینکــهبخواهیــمآنرادرزندگیامــروزیخودپیــادهکنیم.
آنروزشــرایطبرایفهمیــدنفراهمبــود،مامیتوانســتیم
بفهمیــمخــدارادوســتداریــمیــانــه؛چــونمیتوانســتیم
بفهمیمازمرگچقدرمیترسیم.االناصاًلنمیدانیمروزی
کهگذشت،جلورفتیمیاعقب.آنجامراقبهومحاسبهبودو

امروزاینهافقطلقلقهزباناست.
گرماقراراســتبراســاسآننگاهها،آدابورسومزندگیرا ا
بناکنیموتعلیــمبدهیم،بندهبــهایناعتقادرســیدهامکه
مابایدگــروهقلیلــیراقویتربیــتکنیمتاآنهامنشــأتحول
باشند.باآدابورسومزندگیجهادیواصولگراییواقعی
وآرمانخواهیواقعــیوباایــنجنستربیــت،جمعیراکه
بتواننــدخطشــکنباشــندرشــددهیــم.جنسایــنتربیت
کارگاههــایویــژهخــودرا لطیــفاســتودقیــقاســتو

میخواهد.
بعضیاوقاتکهبچههامیخواستنداردویجهادیبروند
بهآنهــامیگفتمبرویــدجاهاییکــهمرگرااحســاسکنید؛
بــانــگاهشــهادتبخوابیــد.بایــدشــرایطســختیراتجربــه
کرد.مــاازفضــایجبهــهخوشمــانمیآیــدولــیدرهنگام
گردریکفضــایمحدود عملعکــسآنعملمیکنیــم.ا
هــمبتوانیــمآنشــرایطتربیتــیراایجــادکنیــم،میتوانیم

شــاهدپرورشانسانهاییباشــیمکهمنشــأتحولباشند.
بــا کــهبرخــیجوانــان امــروزمیبینیــم چنانچــههمیــن
دقتهاییکهدارندبهقلههاییازمراتبانســانیتدســت

یافتهاند.
گــربخواهیــمخصوصیاتیکلــیبــرایآنفضــابیان حــالا
کنیــم،میشــودبــهمــواردیمشــخصاشــارهکــرد.اصالت
مبــارزهیکــیازاصــولمهمبــود.یــکرزمنــدههمهشــئون
مختلــفزندگــیخــودرابــرمحورجنــگتنظیــممیکــرد.از
درسودانشــگاهوخانــوادهگرفتــهتــاشــغلوازدواجو...
جنــگدررأسهمهامــوربــودوهمهچیــزدرزندگــیدرپرتو
کنــونامــوراتوشــئوناتمختلف آنتعریفمیشــد.امــاا
زندگیمادرپرتــوکدامامــروبرمحــورکداماصــلمیگردد؟
حرکــت بــود. دوم ویژگــی بصیــرت و دشــمن شــناخت
جمعــیموضوعیــتداشــت.مــاامــروزتــکروشــدهایم.بــا
همدیگــرهماهنگویکپارچهنیســتیم.دشــمنبهراحتی

کریزهایغیرمتصلرادورمیزند. خا
آنجابچههاجمعــیبازیمیکردنــد،بههمیــندلیلباهم
صیغــهبــرادریمیخواندندکــهباهمدیگــربروندبهشــت.
نتیجهایناستکهیکیرویمیدانمینمیخوابدتابقیه
ردشوند.بههمیندلیلایثارعادتبود.االناموراتخیلی
فردیشــدهاســت،آنجاامــوراتجمعــیبود،چــونجمعی
بودهمهعادتمیکردند،همهباهمدیگرخوبمیشدند.
کــمنیاورنــد،همــهپــا کــه همــهمواظــبهمدیگــربودنــد
میشدندنمازشــبمیخواندند،همههمدیگررابراینماز
شــببیــدارمیکردنــد.امــروزهدرخانههــاهــمکمتــرچنین
چیزیدیدهمیشــود.کمترنمازجماعتبرگزارمیشود.ریا

همنبود.حتیشوخیهاهمجمعیبود.
ویژگــیدیگــراهتمــامبــهیادگیریبــود؛یعنــیهمــهدنبال
یادگرفتــنبودندکــهجانماننــد؛چونمســابقهالــیهللبود.
همهمیخواســتندکــهیــادبگیرنــد؛همــهمیخواســتندکه
کننــد.همــهمیخواســتندریاضــتبکشــند.همــه تمریــن
میخواســتندجلوبزننــد.درراهرســیدنبهخداوشــهادتو
کمیــتفرهنگیکهبــود.آنموقــعیادگیریعیــبنبود؛ حا
امروزماسؤالنمیکنیم،جهلرامیگذاریمتابماندوبماند

تاتبدیلبهفتنهبشود.
ســؤالنمیکنیمکهمحبتیکهداریمدرســتاستیاغلط.
آنجــاســؤالمیکــردکــهمحبــتدنیــاراچهطــوربایــدازدل
بیرونکنیــم.یعنــیهمهدنبــالســؤالبودند،دنبــالاین
بودندکهتکلیفچیست،تکلیفرامیپرسیدند.بههمین
دلیلپختهمیشــدند؛خوردنیمیشــدند؛یعنیخودشــان
گرکســیدر رابرایتربیتشــدنآمــادهکردهبودنــد.حتیا
کمآنجــاهمهراروبه روزاولهمنمیخواســت،فرهنگحا

تربیتشدنمیبرد؛یعنیروبهمنقطعشدن.
ویژگــیدیگرکهخیلــیهممهمبــود،وجودســختیهابود.
وجــودســختیهاصرفنظــرازآنتالشهــایتربیتــیدر
همــهجــاثمراتــیدارد.امــاچــونآنجــاریاضــتبــرایخــدا
بــود؛جمعــیبــود؛نــگاهتربیتــیهــمبــهایــنریاضــتوبه
اینســختیوآمــوزشدادهمیشــد،قلبهــارابســیاررقیق

میکرد.
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در اولیـن مطلـب ایـن بخـش بـه مناسـبت هشـتم مهـر روز مولـوی، مطلبـی 
از  رونمایـی  نشسـت  گـزارش  آن  از  پـس  و  برگزیده ایـم  را  بـاره  همیـن  در 
»دانشـنامه صحیفـه سـجادیه« جزئیاتـی دربـاره ایـن اثـر فاخـر را بـرای مـا 
کـه بـه بررسـی قطعاتـی از زندگـی  بازگـو می کنـد. معرفـی رمـان »چابكسـوار« 
مختار و قیام وی علیه قاتلین اباعبداهلل الحسـین علیه السـالم می پردازد، 
موضـوع مطلـب بعدی ما اسـت. روایت زندگـی علی اصغر حكمت، از بانیان 
و مؤثـران واقعـه کشـف حجـاب رضاخانـی در کتـاب »گمشـدگی« بـه تصویـر 
نقـد  سـپس  و  می شـویم  آشـنا  آن  بـا  بخـش  همیـن  در  کـه  اسـت  کشـیده 
کـران آنالیـن قـرار گرفتـه  کـه بـه تازگـی در ا کوتاهـی بـر فیلـم »حمـال طـال« را 

می خوانیـم. اسـت 
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ازکارهاییکهفارسیزبانهابایدانجامدهند،دربارهآنچه
کهبودهاست،هستواصالتدارد،بایدتحقیقشود.

ازطرفیخوشــحالیمکهجهانیاناینگونهموالناراموردتوجهقرار
دادهاندوازطرفینگرانیمکهموالناعوامگونهطرحوبااوبرخورد
شــود.بایدبهبررســیاینبنشــینیمکهموالناچهچیزینیســت؛
کیدکنم،چهچیزیبودوچهکســیبودهاســت. بیــشازاینکهتا
بایدبانگاهیسلبیبهســمتموالنایاصلیپیشبرویم،وگرنهنهتنهادرخارجازکشورکه
درداخلکشورسوءتفاهمهازیادخواهدشــدوموالناخیلیسریعتنهاوغریبخواهدبود.آیا
نزدموالنانیزهماننــدعرفانیونانی،رومیبویژهدرقرنبیســتم،ســکوتآنمعناییرادارد
کهآنانبرداشتمیکنندیانه؟اهمیتاینموضوعازاینبابتبیشترمیشودکهموضوع

خاموشیرابهطورجدیموردتوجهقرارمیدهدوتخلصخودراخاموشگذاشتهاست.
مولــویمیــراثدارفرهنــگبزرگــیاســتبهنــامفرهنــگایرانــی-اســالمی.حضــوروحــی
وکالمالهــیموجبمیشــودگفتارنــزداینعرفــاازیــکویژگیخاصــیبرخوردارباشــدکهبا

عرفانهایغیرابراهیمیمتفاوتباشد.
برایانتقــالمفاهیمعرفانیموالنابهدوشــکلســعیکردهاســتکــهاینرابرطــرفکند؛از
طرفیبههنجارشکنیدرگفتاردستزدهکهسعیشــدهقابلیتهایگفتارراافزایشدهدو

ازطرفیدیگرسعیکردهتاحدامکانازگفتارهماستفادهنکند.
دوویژگیدرزبانعرفانیوهمچنیننزدموالناست؛یکیتمثیلیشدنزبانودیگریکوتاه
شــدنآن.تمثیلیکردنســخنســببمیشــودکهازطرفیتوامبارساییوشــیواییباشدو
ازســوییدیگرباعثایهاموابهــاممیشــود.ازاینجهتکــهتجربیاتعرفانــینمیتوانند
خیلیمستقیمانتقالپیداکنندوازطرفدیگریویژگیالیهییکردنزبانوبیانراموجب
میشــودوهمچنیــنبــهکاربــردنتمثیــلازنظــرزیباشناســیاهمیــتفراوانــیداردوباعث
میشــودکهســخنماللآورنباشــد،چنانچهکهخــوددر»فیهمافیــه«بهاینمطلباشــاره
میکند.موالنامخاطبانخودرابهدودستهتقسیممیکند؛آنانکهزبانرمزمیدانندوآنها
کهزبانرمزنمیدانند.ویژگیدیگریکهموالنابهوســیلهآنزبانشرامتمایزمیکند،موجز

کردنسخناست.
زبــانکالمینــزدموالنابســیارمهماســتوهمانندبرخــیازفرقههــایعرفانی،زبــانکالمی
موردتردیدوشــکقــرارنمیگیرد؛بلکــهازآناســتفادهمیشــود.درعینحالخاموشــیهم

یکیازویژگیهایزبانموالناست.

موالناخــودخاموشــیرابهبحردربرابرجویســخنتشــبیه
میکنــد.خاموشــیبــهدوقســمتتقســیممیشــود؛یکــی
خاموشــیاخالقیودیگریخاموشــیمضمونی.خاموشــی
اخالقیآنخاموشــیاســتکهبراســاسارتباطیکــهمیان
گفتهپردازوگفتهشنودهست،ایجادمیشود.اماخاموشی
مضمونــی،خاموشــیاســتکــهبرخــیازمضامیــنبــرزبان

تجمیلمیکنند.
برایموالنابهترینموضوعیکهخاموشــیدربرابرآنرساتر
ازگفتــاراســت،عشــقاســت.خاموشــیهمــوارهنــزدموالنا
رفتنازیکنظامنشانهایارتباطیبهیکنظامنشانهای
ارتباطیدیگراســت،یعنیقطعارتباطنیست؛درخاموشی
ارتباطتداومپیدامیکند،امادرسطحوالیهایدیگراست.
تمایزیبینســکوتوخاموشیقایلشــدهامکهخاموشی
رابخشــیازســکوتگرفتهام،یعنیبخشکالمیسکوترا

بسیارگستردهمیدانم.
بســیاری نــزد ســکوت و ادبیــات بیــن رابطــه همچنیــن
نویســندگانازجملــهژانپــلســارترهــمخیلــیاهمیــت
دارد،چنانکــهمیگویــدادبیــاتبــرایمــاخــودراهمچــون
هرمنونتیــکســکوتتعریــفمیکند.اینســکوتبــهاین
معناییکهبیانشــد،درغرببویژهدردورانمدرنبســیار

موردتوجهبودهاست.
بنابرایــننــزدبرخــیتفکــراتبویــژهتفکــرانســانمحور،
خاموشــیانســان،ســکوتتمــامهســتیاســت؛امــاجهان
عرفاناســالمیجهانیزندهاســتوهمهعناصرآنباشــعور

هستندودرحالتسبیحخدا.
درچنیــنجهانــیهیچگاهســکوتمطلــقنیســتوهمواره
زمزمههــاینیایــشجــاریاســت.وازدیــدگاهموالنــاهمــه
هستیدرحالگفتگوهســتند،چونهســتیبراساسکالم

آفریدهشدهاست.

همه هستی
گفتگو هستند در حال 

بررسی معنای خاموشی در بیان مولوی

دکتر بهمن نامور مطلق
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جهــان چــرا
امروزبــهموالنا

اقبالکردهاست؟
انتشــار بــرای کــه مــا
کتــابموالنــادرآمریــکا
یابرگــزارینکوداشــت
درارمنســتان،ترکیه،افغانســتانوحتامصرتبلیغ
نکردهایم؛پاســخاینســوالدرپیــامموالنانهفته
اســت.ماباشــخصیتیروبهروییمکهکههربیت
ازشعرهایشپارادوکساست.پیامموالناچیست
کهازفیلســوفتاعارفوتاعامیمجذوبســخن
اوهســتند.موالنــایــکخداونــدخــرداســتواهل
کســترشبرباد معرفتویاعاشقســوخته،کهخا
رفتهاست؟وآیابینعاشقسوختهوخداوندخرد
گرموالنامعشــوق ومعرفتجنگیاســتیانــه؟وا
کیســت؟بلــهموالنــا ســوختهاســت،معشــوقاو
همعاشــقســوختهاســتوهمخداونــدگارخردو

معرفتاست.
چــرابایدفلســفهاســالمیبخوانیــم؟ارازاینروکه
کام کامیبهکامیبرسانیم.بشرامروزنا دنیاراازنا
ازمعنویتاســتوپیامموالناپیاممعنویتاست.
کامامــروزکــهبــهکامدنیویچســبیده دنیــاینــا
کاماست.دنیایتشــنهامروزمنتظریک است،نا
کامدیگــراســتوآنپیــامموالنــاهمــانکامتــازه
است؛فلسفهاســالمییعنیمثنوی.بهگمانمن
بایدمرزبندیهــایغیرواقعرابهکنــاریبگذاریم

تامتوجهفلسفهاسالمیشویم.
گفتــهشــدهاســتو حــرفدربــابعشــقبســیار
کنــونآثــاربســیاریدرزمینه همچنیــنازابتــداتا

فلسفهوعقلاست،اماموالناسخنازوحدتخرد
وعشــقبــهمیــانمــیآورد.پیــامموالنابهانســان
معاصــروهرزمانیاســت؛تاانقــراضعالــم.هربار
موالناســخنانتــازهبــهمیــانمــیآورد،وازاینرو
هرگزکهنــهنخواهــدشــد.موالنــاهرگــزنمیمیرد،

هرچنداوهرلحظهطالبمرگبود.
مرگرادانمولیتاکویدوست

راهاگرنزدیکتردانیبگو
آنمرگــیکــهعینحیــاتاســت؛مــرگاختیاری.
آدمهــایحســیفکــرمیکنندکــهمــرگاختیاری
یعنــیانتحــار،حــالآنکهموالنــااصــالایــنمعنارا
مدنظرنــدارد.موالناســالکاســتوســالکیعنی
کســیکــهمــیرودونمینشــیند.موالنــاســلوکرا
ازحــسشــروعمیکنــدوبهحــسحسمیرســد.
موالناعشــقوعقلراباهــمجمعکــردهوازهمین
روســتکهگفتگویاوبــاخودودیگــرانصمیمی
اســت.هرچنــددیگــرعرفــاهــمبــاموالنــاهــمنــدا
هســتند،منتهاموالنــازبانــیســادهدارد.راهموالنا
راهعــدمتوقــفاســتوایــنراهبیپایــاناســت.
گزیســتانسواقعــیدرموالناســتکــههــرلحظــه ا
جلــوهایتــازهمیبیند.هــردوجهــانزیرســیطره
رقــصموالناســت.باگــردشموالنــاهــردوجهان
میچرخند.بیــانموالنــابیــانظرفیــتوتوانایی
اوبرداشــتهشــدهو زبــان از آدمــیاســت.قفــل
سینهاشگشــادهاست.نهتنهابشــرامروزنیازمند
کتابمثنویاســت،بلکهانســانتاهمیشهتاریخ
نیازمندمثنویاســتوخوشــابهحالمــاکهزبان
فارسیمیدانیمونیازمندترجمهنیستیم.بهباور

منزبانفارسییکزبانالهیاست.

عاشق سوخته
بمناسبت هشتم مهر، روز مولوی

دکتر غالمحسین ابراهیمی دینانی

دکتر غالمرضا اعوانی

غواصی معنا

سهروردیعرفانراحکمت
الهــینــابمیدانــدوآنرا
برابــرحکمــتبحثــیقــرارمیدهــد؛
بنابرایــنموالنــابــهغواصــیمعنــاو
معرفــترفتــهوگوهرهــایعزیزیرا
فراچنــگآوردهوبــهماعرضــهکرده
اســت.تاریــخرامیتوانیــمبراســاس
عشــقتقســیمکنیم،دردورهامروزو
درفلسفهمدرن،مسألهعشقمطرح
نشــدهاســت؛مگــربهمعنــایبســیار
دل کار عشــق چــون آن، حیوانــی
اســتودردنیــایامــروزدلمــرده
است،بنابراینعشقجاییندارد.بر
اســاسعشــقحکمترامیتــوانبه
دودســتهتقســیمکرد؛یــکحکمت
بحثیودیگرحکمتالهیاســت.در
دربــاره هــربحثــی حکمــتبحثــی
طبیعــی بحثهــای همــان عشــق
اســت،یعنــیعشــقنوعــیغریــزهو
نوعیطبیعــتحیوانیاســت،منتها
تبییــن بیشــتری شــدت بــا امــروزه
میشــود.اماحکمتالهیبــرمبنای
عشقاســت.هردینیســهرکنوسه
اســاسدارد؛یکــیعمــلصالــحیــا
فضیلت،دومراهعشــقوراهمحبت
وســومراهمعرفتاست.اینهاسهراه
مختلفنیستند؛سهراهالزموملزوم
یکدیگرنــد.بنابراینعشــقدرموالنا
جلوهدیگــریدارد،کهیکــیازارکان
موالنابحثیاســتکــهدربارهعشــق
میکند.جالباینکههردوراهعشــق
وراهمعرفت،هردودرموالناهســت.
بــهتعبیــریبگویــمزبــانغزلیــات
متفــاوت مثنــوی زبــان بــا شــمس
است.زبانمثنویزبانسهلاست؛
عارفیاســتکهبهمقــامفنارســیده
اســت.راهمعرفتاســت.اماغزلیات
شــمسزبــانرقــصوســماعاســت،
زبانمستیاســت؛دربرابرآنکهزبان
هشــیاریاســت.بنابرایــنهــردودر

موالناوجوددارد.
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      گره گشای مشکالت
محمدی،رئیسدفترانتشاراتوفناوریآموزشیانتشارات
مدرســهدرابتــدایایــننشســتگفــت:یکــیازکتابهــا،
نفایــسوذخائــریکــهمظلوموبــهشــکلیمهجــوروگمنام
ماندهصحیفهسجادیهاســت.اینمجموعهارزشمندامروز
میتوانــدبیشازگذشــتهگرهگشــایمشــکالتبســیاریدر

جامعهباشد.
ویافزود:درســفریکهبایکمسیحیهمســفرشدهبودم
وانجیلرامــرورمیکردیممنگفتمماایــنفرازهاراکاملتر
درصحیفــهســجادیهداریم.صحیفهســجادیهبــرایهمه
نیازهــا،ضرورتهــاواقتضائــاتجامعــهعــالجوراهگشــا
اســتامامانتوانســتیمزندگیجامعهراباصحیفهسجادیه

عجینکنیم.
ایــنپژوهشــگرادامــهداد:مطالــبایــنکتــابخوشــخوان
و معلمــان دانشآمــوزان، بــرای آن خوانــدن و اســت
دانشــجویانمناســباســتوبایدایندعاهارابچشــندزیرا
بهشــکلیکشــفشــدهودورازدســترسقرارگرفتهاست.ما

نشســترونماییازکتــاب»دانشــنامهصحیفهســجادیه«باحضورحجتاالســالمو
المســلمینمحیالدیــنبهــراممحمدیــان،حجتاالســالموالمســلمینســیدجــواد
بهشــتی،فضــلاهللخالقیــان،محمدابراهیممحمــدیوحمیدرضــاشــاهآبادی،مدیرعامل
انتشــاراتمدرســهازســویموسســهخانهکتابوادبیاتایراندرســرایاهلقلمبهصورت

مجازیبرگزارشد.
»دانشــنامهصحیفــهســجادیه«شــرحوتبییــنمفاهیــمومضامیــنموجــوددرنیایشهــاو
مناجاتهایامامسجاد)ع(درصحیفهاســتکهدرقالبمقاالتمتعددتدوینشدهاست.

پیشازاینبیشاز80شرحبراینمناجاتهانوشتهشدهاست.
کثریتاینترجمههاوشرحها،عالمانهوقابلستایشاستوهرکدامبخشیازمعارفاین ا

کتابشریفرابرایخوانندگانخودتبیینوتوضیحدادهاند.
کتــاب»دانشــنامهصحیفــهســجادیه«دارای350مقالــهکوتــاه،متوســط،بلنــدومفصل
اســتکهموضوعاتمتعــدیهمچونشــخصیتهایتاریخــیمرتبطباصحیفه،اســناد
وراویــان،مســتدرکات،مترجمانوشــارحانبرگرفتــهازنیایشهــایامامســجاد)ع(رادر

خودجادادهاست.
اینکتاببههمتجمعــیازمؤلفانزیرنظرحجتاالســالممحیالدینبهــراممحمدیانبا
هدفآشــناییجوانانودانشــجویانبهموضوعاتمعرفتیوتربیتِیبرگرفتهازنیایشهای

امامعلیبنالحسین)ع(ازسویانتشاراتمدرسهمنتشرشد.

صدای
ستایش امام

نشست رونمایی از 
»دانشنامه صحیفه سجادیه« برگزار شد

     تألیفجمعیوزیرنظر: محی الدین بهرام محمدیان

     انتشارات: مدرسه
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بایدبتوانیماینفرازهارادرکتابهایدرسیبهشکلیارائه
کنیمکهبرایجامعهدانشآموزیدستیافتنیباشد.

حجتاالســالموالمســلمینمحیالدیــنبهــراممحمدیــان
درادامهگفــت:بعدازواقعهکربالشــرایطیبرجامعهاســالمی
بهوجودآمدکهبسیارشــرایطحساســیبود،یاسوناامیدی
درجامعهحکمفرماشــدهبودوامامبایداینیاسوناامیدی
راازبیــنمیبــردزیــرامردمازکشــتهشــدنامــامحســین)ع(

احساسگناهمیکردند.
ایــنافرادبهســهدســتهتقســیممیشــدند:دســتهنخســت
کــهبایــدحرکــتمبتنــیبــرشمشــیرراادامــه معتقــدبودنــد
میدادنــد،برخــیمیگفتنــدازدســتمــاکاریبرنمیآیــدو
بعضیدیگــربراینبــاوربودندکهمــادیگرگنــاهکردهایمچه
کموچهزیاد!امامسجادبایداینسهگروهرابهشاهراهاصلی

برمیگرداندودرجامعهترمیممیکرد.
ویافــزود:امــامســجادهیــچتریبــونومنبــرینداشــتو
نمیتوانســتبــامــردمســخنبگویــد.آنچــهدرصحیفــه
ســجادیهمیبینیمپشــتبهمــردموروبهقبلهانجامشــده
اســتومردمبایدصدایســتایشامــامرامیشــنیدند.این

معنارابهمردمالقاواحیاکردنشرایطخاصمیطلبید.
محیالدیــنبهــراممحمدیــانادامــهداد:ایــن54دعــادر
مسائلسیاسی،اجتماعی،فرهنگیو...تدوینشدهاست.
دراینکتابدعاهاییبرایزندگیوفرزندانآمدهاستکه
بسیارمفیداست.همچنینبرایهمسایگانوسپسبرای
امتاســالمیدعاهاییآمدهاســت.وظایفمــاوبایدونباید
زندگــیدرصحیفــهســجادیهوجــوددارد.بــهعنــواننمونه
دعاهاییدربارههمســایگان،رزمندگاناســالمومرزدارانرا

میتوانیمدرصحیفهسجادیهببینیم.
گرامتاســالمیاز ویافــزود:صحیفهســجادیهعنصــراحیا
حیثاعتقادوعملاستواینکتاب54دعارابهاختصارو
مفیدمعرفیکردهاســت.بهلحاظتاریخیافزونازصحیفه
ســجادیهازامــامســجاددعاهــایدیگریهــمماندهاســت
ماننددعایابوحمــزهثمالیوکتابیباعنوانرســالهحقوق
امامحدویتهاباعثشدهازامامسجادحدیثباقینماند.

بهراممحمدیــانادامــهداد:ســندصحیفهســجادیهمتواتر
استونکاتیبرایشــیعهدوازدهامامی،اسماعیلیهوزیدیه
نقلشــدهاســتکــههیچیــکنســبتبهایــنکتــابجمله
انــکاریندارند.صحیفهســجادیهبهایندلیلمعتبراســت
کهاززبانامامسجادجاریشــدهوامامباقروزیدفرزندامام

سجادآنرانوشتهاند.
ویافزود:درپایانقرن20بابحرانمعنویتمواجههستیم
واینکتابمیتواندپاسخگویبحرانهایمعنویباشد.
گــوندرجهــانمطرحشــده هنگامــیکــهعرفانهــایگونا
اســتامــاهیــچکــدامرانمیتــوانبــاعرفانهــایصحیفــه
ســجادیهمقایســهکردزیراهموزنبایکدیگرنیستندوافراد
بایدباآبشخورهایمعرفتیامامســجاددراینکتاببیشتر

آشناشوند.
بهــراممحمدیانگفــت:طرحاینکتــاببعــدازفرهنگنامه
قــرآنکریمآغــازشــدهواززمــانطراحیتــاتدوینپنجســال
زمانبردهاســت.اینکتابافزونبر350مقاله،54عنوان

فرعــینیــزداردوهمچنیــندارای350منبعوماخذاســت.
ادبیــاتصحیفهســجادیهمتکــیبهقرآناســتکــهبایددر
همــانفضــایقرآنــیترجمــهشــودوبایــدنزدیــکبــهزبان

صحیفهسجادیهباشد.
ویافــزود:ســعیشــدهترجمهایــنکتاببــهزبــانامروزی
نزدیــکباشــدوازایــنکتــابمیتــوانآثــاردیگــریراهــم
اســتخراجکرد.اینکتابگاممیانیاســت؛نهگامنخســت

استونهگامآخر.

      رابطه با خدا یعنی چه؟
حجتاالســالموالمســلمینســیدجــوادبهشــتیســخنران
کزشیعهپژوهی بعدینشستبود،ویپیشــنهاددادکهمرا
دراروپــاعلیرغــممشــکالتیکــهدارنــداینکتــابرابــهزبان
انگلیســیترجمهکنندزیراعنصریکهدراروپاوآمریکابافقر

مواجهاستشناختخداونداست.
ویافــزود:روزیدانشآمــوزیازمــنپرســیدرابطــهبــاخدا
یعنیچه؟ومنراوادارکــردکهدوبارهقــرآنراازابتداتاانتها
بادقتبیشــتریمطالعهکنم.بیشاز5هزاربارنامخداوند
درقرآنآمدهاســتکهبهرابطهبینخداوندومخلوقاشاره
شــدهاســتوهنگامــیکــهتکرارهــاراحــذفکردیمبــه100
نوعرابطهباخداونددســتیافتیم.بــهآندانشآموزگفتم
رابطهباخداوندمانندکابلیاســتکه100نــوعارتباطدرآن
تعریفمیشود.جایاصلیاینکتابدرکتابخانهمدارس
ودانشگاههاســتوبایــدبــاآوردنایــنفرازهــابــهمیــدان

زمینههاینشرمعقولاینآثارفاخررابهوجودبیاوریم.
ســپسدرپایاننشســتخالقیــان،ویراســتارایناثــرگفت:
چندســالپیــشازمــادعــوتکردنــدوایــدهطــرحصحیفه
ســجادیهمطرحشــدوایــنکارباعثشــدشــوراییتشــکیل
شود.ازبدواینطرحوتشکیلاعضایشوراهمهباعشقبه
امامسجادبهفعالیتمشغولشــدندوبعضیازنویسندگان
هرچقــدراصرارکردیــمکهحقالزحمــهدریافــتکنندگفتند
کهمابــهخاطرامامســجاد)ع(بــهاینکارهمــتکردیم.اما
حقالزحمههــاینویســندگانرامحفوظکردیــموبههمان
مقدارازانتشــاراتمدرســهســفارشکتابدادیمتابیشتردر

کتابخانههایگوناگونپخششود.
ویافــزود:درتدویــنایــنکتــابپژوهشــگرانباتجربــهو
پیشکسوتحضورداشــتندتاپژوهشــگراننوپااماتوانمند.
دراینکتابپژوهشــگرانجــوانمقاالتبســیارخوبیارائه
دادند.پیشــنهادیکهمیدهمایناســتکــهازدلاینکار
میتوانکارهایارزشــمنددیگریبیرونکشید.اینکتاب
بــرایروحانیــونوامــامجماعتهــایمســاجدبســیارمفید
کزاســالمیخــارجازکشــورچند اســتوحتیمیتــوانبهمرا
نسخهارسالکردتامطالعهکنندوخودشــانبهترجمهاین

کتابترغیبشوند.
درپایــانایننشســتباحضــورحجتاالســالموالمســلمین
محیالدیــنبهــراممحمدیان،حجتاالســالموالمســلمین
ســیدجــوادبهشــتی،فضلالــهخالقیــان،محمدابراهیــم
کتــاب»صحیفــه محمــدی،حمیدرضــاشــاهآبادیو...از

سجادیه«رونماییشد.

در تدوین این 
کتاب پژوهشگران 

باتجربه و 
پیشکسوت 

حضور داشتند تا 
پژوهشگران نوپا 

اما توانمند. در این 
کتاب پژوهشگران 

جوان مقاالت 
بسیار خوبی ارائه 

دادند. پیشنهادی 
که می دهم این 
که از دل  است 

کار می توان  این 
کارهای ارزشمند 

دیگری بیرون 
کتاب  کشید. این 

برای روحانیون و 
امام جماعت های 

مساجد بسیار 
مفید است
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عمرسعدوزندهنگهداشتنسرانلشکر،تنیچندازآنانرابه
خیانتوخروجعلیهمختاروادارمیکند.باهمراهیابراهیم
بنمالــکاشــتراینشــورشبــهشکســتمنتهیمیشــودو
باکشــتهشــدنشــمرذیالجوشــنوبرخیدیگر،باقیمانده
اشــرافکوفهازجملهشــبثبنربعیومحمدبناشــعثبه
بصرهفرارمیکنند.باکشــتهشــدنعمرســعد،آخریــنگروه
ازکشــندگانامــامحســینعلیهالســالمدرنبــردذاخــرمیــان
ابراهیــموعبیــداهللبههالکــتمیرســند.همزمانبــاوقایع
فــوق،برخــیتحــرکاتمســمومنیــزدرونحکومــتشــیعی
مختاربهتدریجشــکلمیگیرد.عمدهســربازانلشکرمختار
راموالییاایرانیان،سیاهپوستانوبردگانتشکیلمیدهند
کــهدرآرزویاحیــایدورانچهارســالهحکومــتعادالنــه
امیرالمؤمنیــنعلیهالســالموبرابــریعربوعجمهســتند.
اینشــرایطهــمســرانواشــرافکوفهراخشــمگینســاخته
اســتوهمبرخیازاعرابدرونلشــکرمختاررا.لــذابهمرور
کثرًاازاشــرافعــرببودند،وی زمانعمدهاطرافیانشکها
راتنهامیگذارندوباشکســتیکهازمصعببنزبیرمیخورد
وسلســلهوقایعیکههــریکبهشــهادتیکــیازســردارانو
ســربازانایرانیســپاهشمنتهیمیشــود،درنهایــتکوفه
توسطمصعبفتحمیشودوتماملشــکرمختاردرداراالماره
عقبنشینیمیکنند.مصعببرایپیروزیبرمختار،ورود
آبوغذابــهدرونداراالمــارهراممنوعمیکنــدواینروندکه
ماههابهطــولمیانجامد،باقیماندهلشــکرمختارراسســت
میکند.خواســتهبرخیتســلیماســت،امااودرنهایــتبا18
سوارازداراالمارهخارجمیشودوعلیهلشکرمصعبمیتازد.
درنهایتبهعلــتتعداداندکیارانشکســتمیخــوردوبه

شهادتمیرسد.

»چابکسوار«نوشتهمسلمناصریازسویانتشــاراتکتابستانمعرفتدرقممنتشر
شــدهاســت.نویســندهکهپیشازایــن،جوایزمتعــددیازجملــهجایزهکتابســال
جمهوریاســالمیراازآنخودکردهوهمچنینچندینمرتبهبهعنواننویســندهبرترکانون
پرورشفکریکودکونوجوانوبرگزیدهبیســتســالادبیاتدینیو...شــدهاست،دراین
کتــاببــابررســیقطعاتــیاززندگــیمختــار،بــهقیــامویعلیــهقاتلیــناباعبــداهللالحســین
علیهالســالممیپــردازد.آزادشــدنویاززندانعبیــداهلل،همــکاریاشباعبداهللبــنزبیر،
خروجشعلیــهحاکمزبیریکوفه،تشــکیلحکومتدراینشــهرومقاتلهباکشــندگانامام
حسینعلیهالســالمودرنهایتســقوطکوفهوشــهادتش،تمامآنچهاســتکهدراینکتاب
میخوانیم.البتهدراینکتابباتکنگاشــتهایکهنازیککاتبایرانیآشــنامیشویمکه
پیرامونقیاممختارنوشتهشدهودرآن،نگرانجاننوهخوداســتکههمراهبادوستخود

بهمختارپیوستهاست.
طرحداســتانبادرونمایهایتاریخیوباروایتسومشــخصیادانایکل)بانفوذبهدرون
الیههایشخصیتیقهرمانداســتان(،دربارهقیاممختارثقفیاســت.برایناساس،مختار
کهدرزمانقیامامامحســینعلیهالســالمبهدســتورعبیداهللبنزیادبهزندانکناســهافتاده
اســت،پسازواقعهکربالوباهمراهــیایرانیانوبــردگانوبخشقابلتوجهــیازعربهاکه
ازشــیعیانامیرالمؤمنینعلیهالســالمبودندعلیهکشــندگانپسرایشــانقیاممیکند.مختار
کهدرزندانوباپیشــگوییهایمیثمتمارازمنتقمبودنخودمطلعشده،پسازآزادیچند
صباحیرادرهمراهیباعبداهللبنزبیردرمکهبهســرمیبردتاحملهشامیانبهمکهرادفعو

درایجادخالفتبهپسرزبیرکمککند.
اینهمراهیچنــدیبهطــولنمیانجامــدومختاربــرایگرفتــنتأییدیهمحمدبــنحنفیه
مبنیبرقتلقاتالنشــهدایکربالبهمدینهوازآنجابهمکهبازمیگردد.اوکهبااینتأییدیه،
کــمزبیریکوفهدســتبهشمشــیر حمایــتشــیعیانکوفــهرابهدســتآوردهاســت،علیهحا
میبرد.بافتحداراالماره،مختاربرکوفهمسلطمیشودودراینبین،بهسرانلشکرعمرسعد
باشــروطیامانمیدهــد.درابتــدا،لگامزنندگانبــرجنازههایپاکشــهدایکربــال،خولیو
کسیکهانگشتامامحسینعلیهالسالمرابرایبهغارتبردنانگشترایشانبرید،بهسختی
میکشــد.همزمانبااینقصاصها،ازســوییســرانکوفهبهاماننامهمختارشکمیکنند
وازســوییدیگر،فشــاراطرافیانوایرانیانبــهمختارواعتراضبهویدرکشــتنبدنهلشــکر

چابکسوار
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رادیــکالراهافتــاد،قــراربودجــایهمــهآنمزخرفهــارادر
بدنهدولتوحاکمیتشاهنشــاهبگیریدفهمیــدمآدمالیق

هستید...موفقباشید...«
...امادرشــیرازچــهخبربــود؟جشــننســوانراهانداختیم.
دریکمدرســهدخترانــه...برخیبانــوانازپیــشانتخاب
وطراحــیشــدهودقیــقبــهجشــنآوردهشــدند.بــهعمــوم
مستخدمینآنجاهماعالمکردیمکهجشنیبرگزارخواهیم
کردویکســرهمیبایســتدفعتاودرهنگامحضورچادرازسر
برداریدوکاررایکسرهکنیدواینچنینشــد...غافلازاینکه
مشــهدوعلمایآنجامخالفــتخواهندکــرد...وشــدآنچه
نبایــدمیشــدومشــهددرگوهرشــادخالصهشــدوهمــهچیز

یکپارچهغرقهدرخونشد!«
بنابرینگزارش،کتاب»گمشــدگی«بهنویسندگیمصطفی
جمشــیدیدر168صفحــه،تیــراژ1000نســخهوبــاقیمــت
20هــزارتومــانبــههمــتانتشــارات»راهیــار«منتشــرشــده
است.جمشیدیمتولد1340ســاکنتهراناست،درسینما
دستداردوعالوهبرنوشتنســناریومدیریتحوزهاقتباس
بنیادســینماییفارابیرانیزعهدهداراســت.»لغاتمیغ«از
آثــاروی،یکــیازپنجکاندیــدایکتابســالجایــزهادبیات
متفاوتدرســال83بودهاســت.ازجملهآثــاراومیتوانبه
رمانبوفــاری4،بیــداری،گــزارشوقایعنخل،رمانشــب
رنجموســی،معبــربهآخرالزمــان،شــنیدنآوازهــایمغولی،
خــودنوشــت،بازیافتــههــایشــهردلتنــگ،وقــتنیایــش

ماهیهاورمانسوناتعدناشارهکرد.

کتابداســتانی»گمشــدگی«بهنویســندگیمصطفیجمشــیدیبههمتانتشارات
»راهیار«منتشــروروانهبازارنشــرشــد.اینکتــابروایتیداســتانیبراســاسزندگیو
فعالیتهــایعلیاصغــرحکمــت،وزیــرمعــارفدورهپهلــویاول،ازبانیــانومؤثــرانواقعه

کشفحجابرضاخانیاست.
رضاشــاهکهپسازبازگشــتازســفرترکیهدرخــرداد1313وتحتتأثیراقدامــاتغربگرایانه
آتاتورک،یکیازموانعپیشــرفتوترقیکشــورراحجابزنانمیدید،دراندیشهتغییرلباس

مردموممنوعیتحجاببود.
ســرانجاموپــسازقیامخونیــنمســجدگوهرشــاددراعتراضبهسیاســتهایتغییــرلباس
اجباریوکشــفحجــاب،درروز17دی1314علیاصغرحکمــتبهعنوانوزیــرمعارف،به
رضاشــاهپیشــنهادمیکندکههمراهبااعضایخانوادهخودوبهصورتبیحجابدرجشن
غالتحصیلــیدانشســرایعالــیحاضــرشــود.رضاخــاننیــزدرایــنروز،همراهبــااعضای فار
خانــوادهاشبهطوربیحجابشــرکتمیکنــدوممنوعیتحجــاببهصورترســمیاعالم
میشــود.درحالیکهازاینروزبهمدتهفتســالیعنیتازمانرفتنرضاخان،بســیاریاز
زنانمســلمانایرانیبرایحفظحجابخودمجبورمیشونددرخانههابمانندوعدهاینیز

دراثربیحرمتیهاوتعرضمأمورانپهلوی،شهیدشدند.
علیاصغرحکمتکهظاهرابهشــدتازرضاخانوحشــتداشــته،ایــدهواجــرایهمهکارها
واقداماتشرابهشــخصشــاهنســبتمیدهد،امــابعدهــادرخاطراتشاعتــرافمیکندکه
همهآنهاطرحهایخودشبودهاست.اودرپاســخبهاعتراضهادرپیاعالمقانونکشف
حجاب،خــودشرافقطمجــریاوامررضاخــانمینامد،امابهشــدتپیگیراجرایدرســت

قانونکشفحجابوپشتیبانیفرهنگیازآنبودهاست.
دربخشیازکتاب»گمشدگی«میخوانیم:»شــماازجاییدروزارتمعارفکارراشروعکنیدو
کبرداور....منبیآنکهفکریکردهباشم بهبقیههمکارینداشتهباشــید...حتیبهعلیا

گفتم:»اعلیحضرتا...کاررابایدازموطنمشیرازشروعکنم.«
کبرداورشــمارابهمنمعرفــیکردوحزب رضاشــاهتبســمیکردوگفت:»ازهمانروزکهعلیا

گمشدگی
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حتــیبتــواناورایکــیازچهرههــایمؤثــر،صاحــبایــده
وســلیقهوتأثیرگــذاردرشــکلگیریآنجریــانســینمایی

معرفیکرد.
البتهاینفالکتوچــرک)الزامًانهبهمعنــایمنفیآن،چرا
کیدداشــتهکه کهخوداصالنیهــمدرگفتگوهایشبارهاتأ
ســعیاشروایــتداســتانافــرادیبودهکــهگرفتــارکثافت
میشــوندوکثافتاینجابافضوالتانسانینمودعینیهم
پیدامیکنــد(درفیلــم»حمــالطال«پیــشازتصویرســازی
درمرحلــهنوشــتنوپرداختدرامهــموجودداشــته.اینجا
بــاشــخصیتهاییســروکارداریمکــهدرباتــالقتقدیــرگیر
افتادهانــدوهرچــهدســتوپامیزننــدشرایطشــانبهترکه
نمیشــودهیچ،بدترهممیشــود.انگارکهنویسندهقصه،
مداممســیرراطوریتغییرمیدهدکهشــخصیتهاازچاله
بهچــاهســقوطکننــد.شــایدبتــوانایــنرارویکــردیبرای
نزدیکشــدنبــهشــکلیازکمــدیســیاهوتلخدانســتکه
حداقــلدرعمل،تالشبــرایبازنماییوضعیــتتلخزمانه
باتهمایــهطنزداردامااینتلخینســبتبهحــسطنزغلبه
یافتــهوبــرایهمیــنبــاخروجــیمفرحــیســروکارنداریــم.
انــگارراهگریــزیازسرنوشــتتلــخومحتومنیســتزیــرابه
نظرمیرســدراویقصــهگاهســعیدارداینسرنوشــترابه

کترهاتحمیلکند. کارا
آبشــخور از تبــع بــه ازطــرفدیگــر،فیلــم»حمــالطــال«
ســینماییاش،ترجیــحمیدهــدکــهازنقــداجتماعــیهــم
خیلیدورنباشــدوبرایهمیــنهنگامتماشــایفیلمدائمًا
بهاینفکرمیکنیدکــهچقدربحرانهــایدراماتیکقصه
معلــولوبازتابدهنــدهوضعیــتجامعــهواقعــیوبیرونــی
اســت؛چراکهفیلمســعیداردتاحدممکنبهبرشــیازیک
واقعیــتاجتماعــیبیرونــینزدیــکشــودوقصــهاشرادر

همینبسترروایتکند.
جــداازبحــثروایــتوفضاســازی،کــهعامدانــهبهســمت
تلخــیوشکســتمــیرود،»حمالطــال«دراجــرانیــزنکات
بازیگــران ترکیــب آن مهمتریــن کــه دارد قابلتوجهــی
فیلــمازچهرههــایسرشــناس،بازیگــرانکــماســمورســم
ونابازیگرهاســتکــهباعــثشــدهفیلــمدرظاهرنیــزخیلی
شــبیهدیگرآثارجریــاناصلیســینمایایراننباشــد؛اتفاقًا
کــهبــراینقشآفرینــی بازیگــرانهــمازفرصــتمتفاوتــی

نصیبشانشدهبهخوبیبهرهبردهاند.
فیلم»حمالطال«)کهپیشتر»حبابزر«نامداشــت(سعی
داردجامعــهایرابهتصویربکشــدکهطمعوناچــاریدرآن
بهطــرزمضحــکوبیمعناییدســتبــهگریبانشــدهاند.
اززمــانســاختتــااولیــننمایــشفیلــمدرجشــنوارهفجــر،
کــه شــرایطاقتصــادیواجتماعــیملتهبتــرشــدهواالن
نوبتبهنمایشعمومیآنرســیدهوضعبهمراتببدترهم
هست.برهمیناســاسبایددیدکهنمایشعمومیتصویر
چرکدنیــایفیلــمازطبقــهکارگــروزندگــیدرخیابانهای
کنشــیروبــهروخواهدشــد؛تشــدید شــلوغوکثیفباچــهوا
بحــرانواقعــیباعــثهمذاتپنــداریبیشــترمخاطبــانبا
شخصیتهایفیلممیشــودیاکهسرنوشتتلخآنهاراپس

خواهندزد؟

درحرفهطالســازیوبــازارطال،شــغلیجنبیوجــودداردبهنــامقالیــکاریکهکارش
اســتخراجطــالازدلمــوادوضایعــاتدیگــراســت.درظاهــر،کارچندانخوشــایندو
گرازدلآشــغالبتوانیدطالبیرونبکشــید،تعریــفونگاهتان جذابیبهنظرنمیرســدولــیا
تغییرمیکند.این،یکیازایدههایداستانیفیلم»حمالطال«ســاختهتورجاصالنیوشاید
درمعناییکلیتر،اســتعارهایاززندگیشــخصیتهایاصلیقصهباشــدکهدراینزمانهبه
جستجوییمحالودورازذهنبرایخوشبختیمشغولهستند.درادامه،نقدفیلم»حمال

طال«راازفیلیموشاتمیخوانیم.
داســتاندربارهکارگریاســتکهبهعنوانحاملبراییکطالفروشــیکارمیکنــدویکروز
درمســیررفتوآمدموردهجومچندزورگیرقرارمیگیــردوطالهاینزدشبهســرقتمیرود.
چارهاینیســتجزپرداختخســارتکــهازعهدهاوخارجاســت.بــههمینعلــت،اوبهفکر
ایدهایپرریسکبرایفراهمکردنپولخسارتمیافتدکهاینسرآغازیبرایدردسرهای

بعدیاست.
اصالنــیازاوایــلدهــههشــتادکارخــودراشــروعکــردوبخشــیازشــهرتاوبرمیگــرددبــه
گرانهماندوران.یکیازنکاتمشــترکدرباره همکاریهایشبانســلجدیدیازســینما
اینجریانســینمایی،کــههنوزهمآثــاراندکــیازآندرســینمایایرانبهچشــممیخورد،
تالشبــرایرســیدنبــهشــکلیاززیباییشناســیفالکتوچــرکبــود.نکتهاینجاســتکه
اصالنیدراولینتجربهســینماییخودبهآنفضاواتمسفرنزدیکمیشــودوازاینروشاید

باتالق طمع
نقدی بر فیلم »حمل طال«

کیوان حسینیان



گزارش هایـی از بازدیـد نماینـده رهبـر معظـم  در ایـن شـماره از »مهـر و مـاه« 
انقـالب اسـالمی در جمعیـت هـالل احمـر از سـازمان امـداد و نجـات، نشسـت 
تخصصی چالش ها و پرسـش های اساسـی جمعیت هالل احمر، نخسـتین 
جلسه مجمع عمومی جمعیت هالل احمر، برنامه های دفاتر نمایندگی ولی 
فقیـه بـه مناسـبت سـوگواری سیدالشـهداء، ارتبـاط تصویـری نماینـده رهبـر 
معظم انقالب با مسئوالن دفاتر نمایندگی ولی فقیه در هالل احمر، نشست 
تخصصی یاریگری خالقانه در بحران و همچنین خبرهایی از اقدامات دفاتر 
نمایندگـی  ولـی فقیـه در جمعیـت هـالل احمـر در اسـتان های چهـار محـال و 
بختیـاری، زنجان، کرمانشـاه، آذربایجان شـرقی، فـارس، یزد، قم، خراسـان 

رضـوی و سـمنان را خواهیـم خواند.

هالل

 58

کجای این شهر ایستاده ایم؟ ما 
مهربانی؛ شرط اول یاریگری است
هالل در سوگ ساالر شهیدان
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ویدرادامهتوســعهنرمافزاریدرســازمانامــدادونجاترا
یکیازروندهایروبهرشــداینســازمانمعرفیکردوافزود:
ســازمانامدادونجاتبایدیکتعریفســازمانیمشــخص
داشــتهباشــدوصرفًابااسمگذاشــتنمســالهحلنمیشودو

بایدسازمانراتعریفکنیم.
نماینــدهرهبــرمعظــمانقــالبدرهــاللاحمــردرادامــهبــه
چالشهاییکهتحریمهــایپسازانقــالبدرعرصهامداد
ونجــاتبــهوجــودآوردهاشــارهکــردوافــزود:کشــورنیــازبه
خودکفاییداردودراینعرصهنیزباتوجهبهاســتعدادهای
موجود،اینهدفامکانپذیراســت.خداوندبهاینکشــور
عنایتدارد،بایــدکارکنیــموســاماندهیهایالزمراانجام
دهیم.نماینــدهرهبرمعطــمانقالبدرجمعیــتهاللاحمر
کیــدکردوافزود: درادامهبرضرورتبرنامهریزیدرکشــورتا
درســازمانامدادونجــاتآموزشهــایتخصصــیرابایدبا

برنامهریزیارائهدهیم.
در را کشــور عملکــرد معــزی المســلمین و حجتاالســالم
عرصهمقابلهبــاویــروسکرونامثبــتارزیابینمــودوخاطر
نشــانکرد:دشــمنتصــورمیکردکــهباشــیوعایــنبیماری
ووجــودتحریمهایشــدید،کشــورمالطمــهخواهــدخورد،
امــاامیــدواهــیدشــمنراعملکــردمدافعــانســالمتازبین
بــرد.مــادرمدیریــتکرونــاازبســیاریازکشــورهایتوســعه
یافته،همچونکشــورهایاســکاندیناویعملکــردبهتری

داشتهایم.
نمایندهرهبرمعظمانقالبدرجمعیتهاللاحمربراهمیت
کیدکــردوافــزود:در حرکــتدرمســیراقتصــادمقاوتیهــمتا
تمامکشــورهایدنیامســالهرویارویــیبابحــران،همچون
زلزلــهیــکمســالهملــیوپــراهمیــتاســت،دســتگاههای
بســیاریهمچــوننیروهاینظامــیودســتگاههایدولتی
درایــنعرصــهورودمیکننــدلــذاایــننکتــهرانیزبایــدمهم
دانســتکهکمبودمنابعمالیدرامدادونجــاتیکچالش
جــدیبــرایکشــورمحســوبمیشــودوبایــدبــرایارتقــاو
توســعهظرفیتهاوفعالیتهــایآنمســاعدتهاوبودجه
موردنیازتامینگرددوضــرورتدارددولتومجلسبهاین
امرمهــمتوجهورســیدگیکننــد.البتهنبایــدفعالیتهــارابا
عنــوانکاهشمنابعمالیمحــدودکردچراکهتماممســائل
وراهکارتوســعهمربوطبهمنابعمالینیســت،ماملتایران

روحیه امدادگر متدّین را با 
کنیم فعالیت  فرهنگی تقویت 

نماینده رهبر معظم انقالب در بازدید از سازمان امداد و نجات تأکید کرد

نمایندهرهبرمعظمانقالبدرجمعیتهاللاحمرباحضوردرسازمانامدادونجات
جمعیتهاللاحمرازظرفیتهاوتوانمندیهایاینســازمانبازدیدبهعملآورد.
حجتاالســالموالمســلمینمعــزیدرایــنبازدیــدضمنحضــوردرجلســهشــورایمعاونین
سازمانامدادونجاتدرجریانروندوچگونگیبرنامهریزیبرایامدادرسانیونحوهتوزیع

اقالمامدادیقرارگرفت.
حجتاالسالموالمسلمینمعزیدرآغازســخنانخودازامدادگرانومسئوالنسازمانامداد
ونجاتجمعیتهاللاحمربهدلیلتالشهایمجاهدانهشــانقدردانیکرد.ویبااشــاره
بهپیشرفتهایصورتگرفتهدراینسازماندرچندسالاخیرخاطرنشانکرد:حقیقتااین

سازماندراینپنجسالاخیرباپیشرفتهایچشمگیریروبروبودهاست.
حجتاالســالموالمســلمینمعزیســازمانامــدادونجــاترابزرگتریــنارگانجمعیتهالل
گــرهاللاحمــرراباایــنلباس احمروتبلــورخدمــتدراینجمعیــتدانســتوافــزود:مردما
میشناســند،بــرایخدماتــیاســتکــهامدادگــرانایــنســازماندرحــوادثمختلــفارائــه

میکنند.شمادرسختترینشرایطدرکنارمردمهستیدورنجشانراکاهشمیدهید.
نماینــدهرهبرمعظــمانقــالبدرهــاللاحمربــامــرورفعالیتهــایامــدادیدرحــوادثچند
سالگذشــتههمچونسیلســال98،زلزلهکرمانشــاهوســقوطهواپیمادریاســوجافزود:در
هیچکجایدنیایکامدادگراینگونــهجهادگرانهدرعرصهخدمتحضورنــدارد،اینویژگی
امدادگرمســلماناســتکهدرقلهدنادرارتفاعچنــدهزارمتریبــاوجودخطراتبســیاربرای
تســکینآالمخانوادههایجانباختگانحضورمییابدوبهجستجویپیکرجانباختگان

میپردازد.

      نیت خالصانه
نماینــدهولــیفقیــهدرجمعیتهــاللاحمربــااشــارهبــهخلــوصنیــتامدادگــرانوفعالیت
داوطلبانهوبیمزدومنتآنهاافزود:آنهامخلصانهدرحوادثگوناگونبهمیدانمیآیند.
یکامدادگردرزمــانحادثهتنهابهخدمتبــههمنوعخودفکرمیکند،اینفعالیتحســنه

قطعااجرباالییرادرنزدخداونددارااست.
حجتاالسالموالمسلمینمعزیروندحرکتسازمانامدادونجاتدرکشوررامثبتارزیابی
وافــزود:گامهاییکهبرداشــتهشــدهدرچندســالاخیــر،گامهایــیدرجهتتوســعهامدادو

نجاتدرکشوربودهاست.
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رفــعآنهــابرنامهریــزیکنیــم.درهمیــنزمینهچنــدچالش
وجودداشــتوبهطورنمونهازابتدابخشیازوظایفدولت
بههاللاحمرســپردهشــدهامامنابعکافیموردنیازبرایآن
پیشبینینشدهاســت.مورددیگراینکهدراواخرتابستان
کشــورتصویــبو گذشــتهقانــونمدیریــتبحــران ســال
بســیاریازمباحثبهعنوانوظیفهبرایهاللاحمرتعیین
گر شــدوایــندرحالیاســتکهمشــکالتینیــزوجــودداردوا
مشکالتبرطرفنشودشایدبرایپاســخگوییبهبحرانها
بــاموانعــیمواجــهشــویمومیخواهیــمازظرفیــتحضــور
نمایندهولیفقیــهدرهاللاحمربرایتقویتســازمانامداد

ونجاتوخدماتآنبهرهببریم.
ولــیپــوردرادامــهگــزارشخــودافــزود:دربخــشانبارهای
امــدادیبــه2هزارمیلیاردتومــانبودجــهنیــازداریــم.برای
نوســازیخودروهــانیازمنــد3هــزارمیلیــاردتومانهســتیم
چراکــهحدود10ســالاســتکــهنــاوگانامــدادینوســازی
نشــدهاســت.ازطرفی،تجهیــزاتتخصصــیهمبراســاس
برآوردهــایصورتگرفتــهبــه2هزارمیلیــاردتومــانبودجــه
نیازدارد.برایســاماندهیپایگاههاهمبایدنیرویانسانی

جذبکنیم.
رئیــسســازمانامــدادونجــاتتوضیــحداد:بــرایبرطرف
کــردنمشــکالتموجــودبــهدنبــالتدویــنبرنامــهای5
ســالههســتیمتــامتناســببــاآنبتوانیمبــرایپاســخگویی
موثــردربحرانهاآمادهباشــیموانشــاءاهللبابهــرهگیریاز
رهنمودهــاینماینــدهمقــاممعظــمرهبــریدرهاللاحمــر

خدماتخودرابهتروموثرترارائهمیدهیم.
درادامــهاینجلســه،دیگراعضایشــورایمعاونیــننیزبه
ارائهنظــراتوگزارشهــایخــوددرفعالیتهــایمرتبطبا
ســازمانامدادونجاتپرداختنــد.همچنیندرایــنبرنامه
وباحضورحجــتاالســالموالمســلمینمعزینماینــدهولی
فقیهدرهاللاحمر،مراســمعزاداریوســوگواریاباعبداهلل

الحسین)ع(برپاشد.

ســالهامقاومومحکمدربرابرتمامدشــمنیهاایستادهایم
وبــاتدبیرازتمــامایــنبزنگاههایتاریخــیعبــورکردهایمو
بایــددربرنامهریزیهــااولویتبندیکــردوباتوجــهبهاین
اولویتبندیهادرمسیرتوسعهحرکتکرد.البتهبایدتالش
همکردکهبودجهموردنیازتامینشود.هاللاحمرگسترده
اســتوبرایفعالیتخودنیازمنداینبودجهاست،امااین
نکتهراهمبایدمدنظرقراردادکــهظرفیتموجودراچگونه

میتوانارتقابخشید.

      فرهنگ یعنی ایجاد روحیه
حجــتاالســالموالمســلمینمعــزیدرادامهبــابیــاناینکه
هدایــتونظــارتبــرمجموعــهاقدامــاتوفعالیتهــای
جمعیتهــاللاحمــرازماموریتهــایحــوزهنمایندگیولی
فقیهدرجمعیتاســت،افزود:حوزهنمایندگــیولیفقیهدر
ســهبخشفرهنگی،مشــورتیونظارتیفعالیتدارد.تصور
نکنیدکــهمســایلفرهنگیکارســازنیســت،فرهنــگیعنی
ایجادروحیــهوبایدبــافعالیتفرهنگــیروحیــهالزمرابرای

امدادرسانیدرامدادگرمتدینتقویتکنیم.
بنابــهگفتهحجــتاالســالموالمســلمینمعزی،اســتفائات
رهبرمعظمدرمــورداحکاممرتبــطباامدادونجــاتدرحال
تهیــهاســتکــهدرقالــبیــککتابچــهدرمیــانامدادگران
توزیعخواهدشد.ارائهآموزشهایتخصصی،ارتقاءدانش
امدادیواهمیتمستندســازیحوادثازدیگرموضوعات
مهمیبودکهنمایندهرهبرمعظمانقالبدرهاللاحمراین

کیدکرد. جلسهبرآنتا
درادامهرئیسســازمانامــدادونجاتهمبهارائهگزارشــی
ازرونــدفعالیتهایاینســازمانپرداخت.مهــدیولیپور
رئیسســازمانامــدادونجاتدرنشســتشــورایمعاونین
ســازمانباحضورحجتاالســالموالمســلمینمعزی،ضمن
خیرمقــدموتســلیتایامســوگواریســروروســاالرشــهیدان
حضــرتاباعبــداهللالحســین)ع(وگرامیداشــتروزکارمند
گفت:انشاءاهللبااســتفادهازرهنمودهاینمایندهمحترم
ولیفقیــهدرهاللاحمــربتوانیــمدرمســیرخدمترســانی،

انتظاراتالزمرابرآوردهکنیم.
ویافزود:بعــدازانتصاببهعنــوانرئیسســازمانامدادو
نجاتدرابتــداچالشهایموجودرابررســیکردیــمتابرای

حوزه نمایندگی 
ولی  فقیه در سه 
بخش فرهنگی، 

مشورتی و 
نظارتی فعالیت 

دارد. تصور 
که مسایل  نکنید 

کارساز  فرهنگی 
نیست، فرهنگ 

یعنی ایجاد 
وحیه و باید با  ر

فعالیت  فرهنگی 
وحیه الزم را برای  ر

امدادرسانی در 
امدادگر متدین 

کنیم تقویت 
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کجای این شهر  ما 
ایستاده ایم؟

گزارشی از نشست تخصصی 
»چالش ها و پرسش های اساسی جمعیت هالل احمر« 

حسام خراسانی

محمــدناصــرزاده،پژوهشــگرومــدرسدانشــگاهدرایــن
کاویونشانهشناســینهضتصلیب نشســتبهتشــریحوا
کیدبراینکه سرخپرداخت.اودرابتدایســخنانخودباتأ
کاویهــاوبررســیهاییدرمــوردفهمو هــرنهــادیبایــدوا
درکزیربناییوپشــتوانهفرهنگیکهدرموردفعالیتهای
آننهــاددرطولتاریخشــکلگرفتهاســت،درمیــانجامعه
نیازمند مخاطبانخودداشتهباشــد،گفت:»نهادهااصوال

پشتوانهفرهنگیوهویتسازیاجتماعیهستند.
نهــاد هــر اجتماعــی هویتســازی و فرهنگــی پشــتوانه
بایــدبــااصــولشــکلگیریآنهمخوانــیداشــتهباشــد.
درمــوردجمعیــتهاللاحمــرهــمماجــرابــههمیــنشــکل
اســت.«اینکارشــناسبحــراندرادامهبااشــارهبــهقدمت
کید نهضتهاللاحمروصلیبســرخبــرحفظاصــولآنتأ
کــرد.ازنظــرایــنمــدرسدانشــگاهنبایــدبرنامهریــزیدر
کــهازاصــولاصلــی جمعیتهــایملــیبــهنحــویباشــد

نهضتخارجشود.

      صرفا یک سازمان امدادگر نیستیم! 
درادامــهناصــرزادهفعالیــتامــدادیرایکــیازاهــدافاین
نهضــتبرشــمردوافــزود:»البتهمــاســازمانصرفــاامدادگر
نیســتیم.نــگاهصــرفبــهایــنبخــشدرنهضــتآســیبو
چالــشجدیاســتکــهمیتوانــدجمعیتهــایملــیرانیز
تهدیدکند.«بهنگاهاینکارشــناس،چالــشزمانیدریک
ســازمانداوطلبمحــورآغــازمیشــودکهوضــععملکــرداز
حالتمتداومبــهحالــتموقتتبدیــلشــود.اودرتوضیح
اینمســألهگفــت:»درمدیریــتبحــرانمفهومــیداریمبه

نشستعلمی-تخصصی»چالشهاوپرســشهایاساسیجمعیتهاللاحمر«با
همکاریمعاونــتفرهنگیوامورآموزشــیوپژوهشــیحــوزهنمایندگیولــیفقیهو
معاونتآمــوزش،پژوهــشوفنــاوریجمعیتهاللاحمــربرگزارشــد.ایننشســتدرادامه
سلســلهنشســتهایایننهــادوباهــدفتقویــتمبانــینظریحــوزهامــدادویاریگــریبا
رعایتپروتکلهایبهداشتیومحدودیتهایفاصلهگذاریاجتماعیبرگزارشد.هدفاز
برگــزارینشســتعلمی-تخصصــی،بررســیوتحلیــلموضوعهــایمربــوطبــهجمعیــت
هاللاحمربــاحضوراندیشــمندانومتفکرانحوزهعلومانســانیومقدمهبرگــزاریهمایش
اخالقامدادگریاســت.محمدناصرزاده،جامعهشــناس،پژوهشــگروایدهپردازآموزشیدر
ایننشســتبرضرورتتوجهبهماهیتوهویتجمعیتهاللاحمربهعنوانیکســازمان
کیدکرد.بهنگاهاینکارشناسآموزشــیهرنهادیکهفعالیتداوطلبانهدارد، مردمنهادتأ
نیازمنــداحیــایهویــتفرهنگــیخــوداســت.اومحــورایــننشســترااهمیــتتوجــهبــه
نشانســازیدرســازمانمردمنهــاددانســتودرادامــهبــهتشــریحالگوهــاومدلهــای
المانسازیونشانگذاریدرحوزهداوطلبیپرداخت.آنچهدرادامهمیآید،گزارشیازاین

نشستاست.
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نــاممدیریتآسانســوریومدیریــتکریدوری.درآسانســور
کناستوتافردیخواهانحرکتآسانسورنشود، وضعسا
حرکــتانجــامنمیشــود،امــاجریــاندرکریــدوریــاهمــان
راهــرو،همیشــهثابــتوامــریدائمــیاســت.درجمعیــت
کارکــرد کنیــم.البتــه هاللاحمــرنبایــدآسانســوریعمــل
لحظــهاییکــیازمــواردفعالیتهایمــااســت.دراضطرار
کنیــم؛ بایــدحاضــرشــویم.درزلزلــهوســیلبایــدخدمــت
امــانبایــدتنهــامحــدودبــهایــنلحظــاتشــویم.جمعیت
هاللاحمــرســازمانیاســتکههمیشــهبایــددایرباشــد،نه

اینکهتنهابهوقتنیازوضرورتفعالشود.«

        گمشده در شهر
اودرادامهصحبتهایخودبهاهمیتمشارکتاجتماعی
درجامعهشــهریباتوجــهبهآســیبهایاجتماعــینهفته
کــردوافــزود:»درآخریــنسرشــماریســال درآناشــاره
٩٦،نشــاندادهشــدکــه٧٤درصــدجمعیتکشــورشــهری
کــه و٢٦درصــدروســتاییاســت.پرســشمــنایــناســت
اینســازمانمردمنهــاددرکــدامنقطــهدیدایــن٧٤درصد
ایستادهاست.بایدبهعنوانتشکلداوطلبانهنشانسازی
کنیم.درهرشــهرالمانخودراداشــتهباشــیموپرچممانرا

برافراشتهکنیموبگوییم،هستیم.«

      کاهش چشم گیر فعالیت داوطلبانه در دنیا
کارشــناسبحــراندرادامــهبــاذکــرآمــاریبــهافــول ایــن
« افــزود: و کــرد اشــاره دنیــا در داوطلبانــه فعالیتهــای
چندســالپیشدرآمریکاگزارشــیمنتشــرشــدکــهدرآنبه

میزانتفاوتفعالیتاجتماعیدر٤٠ســالاخیراشــارهشده
بــود.دراینگــزارشآمدهبــودکــهدرفاصلهزمانــی١٩٧٠تا
٢٥،١٩٧٥درصــدگروههایجــوانعضویتــیدرگروههای

مردمنهادنداشتند.
اینآمــارپــسازســال٢٠٠٠کامالمعکــوسشــدو٧٥درصد
جوانانهیچفعالیتداوطلبانهایندارند.«اینکارشناس
بحرانمعتقداســتبایدبافعالیتایجابــیانگیزشحضور
درفعالیتداوطلبانهدرمیانفرهیختــگانجامعهافزایش
یابد.اوهاللاحمررانهادیســالم،پویاوانسانسازتعریف

میکندکهمیتوانددرجامعهامیدوانگیزشراارتقادهد.

      راه ورود به شهر
اودرادامــهاینپرســشرامطــرحکردکــهچگونهبایــدوارد
جامعــهشــهریشــد؟بــهاعتقــادایــنجامعهشــناسبایــد

جمعیتهاللاحمردرشهررصدودیدهشود.
اوراهــکاراصلیرانشــانوپرچمگــذاریدرشــهرمعرفیکرد
وافزود:»درشــهرچادربزنید،کانکسبزنیــد،لوگویهالل
راپرچمودرشــهرافراشــتهکنید.بگذاریدشهرنشــینانشما
کاوی راببینند.«مســألهدیگریکهدرایننشســتموردوا
قرارگرفت،جــذبمشــارکتجواناننخبــهدرفعالیتهای

اینسازمانمردمنهاداست.
پیشــنهادســخنراندرایننشســتبهرهگیــریازجوانان
خالقونخبــهدرحــوزهفعالیتهایجمعیــتهاللاحمر
است.اودراینبخشبااشــارهبهفعالیتمثبتجوانان
نخبــهدرعرصــهرباتیــک،بــرضــرورتتوجــهجمعیــت
هــاللاحمربــربهرهگیــریازنــگاهوخالقیتایــنجوانان
کــردوافــزود:»جمعیــت کیــد درحــوزهربــاتامدادگــرتأ
هاللاحمــربایــددرایــنزمینههــادرردهدانشآمــوزی،
دانشــجویی،مســابقاتداخلــیوبینالمللیبرگــزارکند.
ایــنموضــوعمیتوانــددرتولیــدربــاتزندهیــاب،ربــات
شــمار بــه بــروزبحــران تکنولوژیهــای از کــه امدادگــر

کند.« میآید،کمک

      اهمیت تدوین یک سند ملی
اینپژوهشگربااشارهبهصدســالگیجمعیتهاللاحمردر
ایرانبرضرورتمستندســازیســیرصدســالهاینســازمان

کیدکرد. مردمنهادتأ
اودرادامــهبههفتاصــلبیغرضی،بیطرفی،اســتقالل،
خدمــتداوطلبانــه،بشردوســتی،یگانگی،جهانشــمولی
وچهارهــدفتالشبرایتســکینآالمبشــر،تأمیــناحترام
انســانها،حمایــتاززندگیوســالمتانســانها،کوشــش
برایبرقراریدوســتیوتفاهــممتقابلوصلحپایــدارمیان
ملتهاکهدرنهضتصلیبســرخآمدهاشــارهکــردوافزود:
»مبناوپایهبرنامهریزیماهمبایدایناصولوایناهداف
شــود.مانمیتوانیــمخــارجازایناهــدافوایــنچارچوب
گفتمانیارایهدهیمامامیتوانیمدرراســتایاینچارچوب
واهدافســندیملــیراتدویــنکنیمکــهکشــورهایدیگر

همازاینسنداستفادهوبهرهگیریکنند.«

پیشنهاد سخنران 
 در این نشست 

بهره گیری از جوانان 
خالق و نخبه در 

حوزه فعالیت های 
جمعیت 

هالل احمر است. 
او با اشاره به 

فعالیت مثبت 
جوانان نخبه در 
عرصه رباتیک، 
بر ضرورت توجه 

جمعیت هالل 
 احمر بر بهره گیری 

از نگاه و خالقیت 
این جوانان 

در حوزه ربات 
کید کرد امدادگر تأ
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توانمندیهــایهاللاحمــردرجهــتمقابلهباایــنبحران
شد.

ایشــانحضــورموثــرمســئوالندفاتــردرجلســاتســتادی،
بهرهگیریازظرفیتطالب،مشــارکتدرتولیدوتوزیعاقالم
بهداشــتیدرهیئآتراازجملهاقداماتدفاترنمایندگیولی
فقیهدراستانهایمختلفبرشمردودراینخصوصبیان
کــرد:درطــولتاریخ،جهــاننظیــرچنیــنبحرانــیراتجربه
نکردهاســت.بحرانیکــهتمــاماجتماعاتدینی،ورزشــیو

فرهنگیراتحتتاثیرقراردادهاست.
حجــتاالســالموالمســلمینمعــزیدرادامــهبــااشــارهبــه
تالشهایجهــادیمردمایــراناســالمیگفــت:همراهیو
همدلیدرمقابلــهبااینویروسمنحوسدرکشــوربینظیر
بودهاســتومردمازهرقشــریدراینعرصهخدمترسانی

مشارکتداشتهاند.

      خدمات عاشقانه
ایشــانبااشــارهبــهفعالیتهــایجامعــهپزشــکیدرمقابله
باکرونــاافزود:درچندماهگذشــته،ازجانگذشــتگیجامعه
پزشــکیبرایمقابلهباویــروسکرونا،ارزشکارپزشــکانرا
بیشــترنمایانکردتاثابتشودکهپزشــکانوهمهخادمین
مردمدرزمینهبهداشــتودرمان،حتیبهقیمتگذشتناز

عمروزندگیخویش،عاشقمردمهستند.
نماینــدهولیفقیــهدرجمعیــتهاللاحمــربــاتبریــکروز
پزشــکگفــت:پزشــکاندرخطمقــدِممبــارزهبــاکرونــاقرار
کارانه- گرفتنــدوبــراینجــاتجــانهمنوعــانخــود-فدا
کردنــد.آنهــابــافعالیــتمســتمروبیوقفــهودور تــالش
از درخشــانی صحنههــای درمانــی کــز مرا در خانــواده از

بشردوستیرادراذهانثبتکردند.
نمایندهرهبرمعظمانقالبدرادامهبهفعالیتهایفرهنگی
حوزهنمایندگیولیفقیهوانتشارمجلهزادومهرماهنیزاشاره

ارائه خدمات اجتماعی
و تبلیغ معارف دینی 

در ارتباط تصویری نماینده رهبر معظم انقالب
 با مسئوالن دفاتر نمایندگی ولی فقیه در هالل احمر تاکید شد

نشستحجتاالسالموالمسلمینمعزیبامسئوالندفاترحوزهنمایندگیولیفقیه
درجمعیتهاللاحمربهصورتویدئوکنفرانسیبرگزارشــد.بهگزارشپایگاهاطالع
رسانیحوزهنمایندگیولیفقیهدرجمعیتهاللاحمر،حجتاالسالموالمسلمینمعزیدر
ارتباطتصویریبامســئوالندفاترحوزهنمایندگیولیفقیهدرجمعیتهاللاحمراستانها
دربارهاهمیتماهمحرمولــزومبهرهگرفتنازبــرکاتمعنویاینماهونقشمســئوالندفاتر

حوزهنمایندگیدراستانهاوسازمانهاسخنانیبیانکرد.
ویضمنقدردانیازفعالیتهاواقداماتدفاترنمایندگیدرهمراهیونظارتبربرنامههای
جمعیتدرمقابلهباویروسکروناوبرگزاریامتخاباتمجامعجمعیتقدردانیوتوصیهها
ورهنمودهــایالزمرادرخصوصفعالیتهــایتبلیغیوامدادیدرفرصــتمعنویپیشرو

ارایهکرد.
حجتاالسالموالمســلمینمعزی،ضمنتســلیتفرارســیدنماهمحرمدربارهواقعهعاشورا
گفت:مصیبتعاشــورایحســینی،بزرگترینمصیبتدرطولتاریخاســالمبودهاست.این

مصیبماندگاردرتاریخازابعادمحتلفبینظیروشایستهبررسیوعبرتآموزیاست.
حجــتاالســالموالمســلمینمعــزیدرادامــهبــابیــانروایاتهــایمتعــدددرمــورداهمیت
گرامیداشــتماهمحرم،گفت:شــیعیانوعاشــقانامامحســین)ع(هموارهدرطولتاریخدر
اینایامبهســوگواریواقامهعــزاپرداختهاند.اینســوگواریهاحتیدرســختتریندوران

تاریخاسالمکهمستبدانیهمچونمتوکلعباسیحاکمبودهاند،برگزارشدهاست.
نمایندهرهبرمعظــمانقــالبدرادامهابرازامیــدواریکردکــهدرجمعیتهــاللاحمر،ضمن
حفظورعایتتوصیههایبهداشــتی،مراســمگرامیداشــتماهمحرمنیزبهشــکلشایســته
برگزارگــردد.نماینــدهرهبرمعظمانقــالبدرهــاللاحمر،خدمترســانیبــهمــردمرادراین
شــرایطبســیارمهــمودارایارزشمعنــویدانســتوخواســتاربســیجتمامــیامکانــاتو
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کردوافزود:تعاملســازندهایبابخشهایدیگرجمعیتو
معتمدانمحلیبرقرارکنیدومشــارکتآنهادرتحققاهداف
بشردوســتانهوخیرخواهانــهجمعیــتهــاللاحمــربایــددر

اولویتفعالیتدفاترنمایندگیولیفقیهقرارگیرد.
حجتاالسالموالمسلمینمعزیباتبیینبرنامههایاصلی
واولویتهــایحــوزهنمایندگــیولیفقیــهاظهارکــرد:یکی
ازمحورهــایعمــدهفعالیتهــا،تقویــتهیاتهــایعلــی
کبر)ع(اســت.احیاوتقویتایــنهیاتباغنــایمعرفتیو ا
برنامههــایفرهنگــیمتناســببــاجدیــتپیگیریشــدهو

متکیبهپشتوانهمردمیگامبردارد.

      پیشتاز و نمونه
حجتاالســالموالمســلمینمعــزییــادآوریکــرد:جمعیت
گــونبــهویــژهدر هــاللاحمــردرایــراندرعرصههــایگونا
عرصهفرهنگمنطبقبرفرهنگاسالمی،درجهانپیشتاز
کمبرهــاللاحمرایــرانفرهنگ ونمونهاســت.فرهنگحا
اســالمیاســتوبنابراینرویکردهــاللاحمربایــدمنطبقبا
احکامومعارفومنبعثازجهانبینیاســالمیباشد.نظام
نامهحوزهنمایندگیولیفقیهکهازســویدفترمقاممعظم
رهبریابالغشــدهیکیازاســنادیاســتکــهمأموریتهای

حوزهنمایندگیولیفقیهرامشخصکردهاست.
بنــابــهگفتــهحجــتاالســالموالمســلمینمعــزیهدایــتو
نظارتبــرمجموعهاقدامــاتوفعالیتهــایجمعیتهالل
احمربهمنظــوررعایتاصــولواهدافعالیــهوانطباقآنبا
موازیــناســالمیوانســانیوهمچنیــنآمــوزش،گســترشو
تعمیقتعالیماسالمیوهدایتامورفرهنگیونهادینهسازی
وارتقــایفرهنگســازمانیبراســاسارزشهایاســالمیدر
بینمدیران،کارکنانواعضایهاللاحمرازماموریتهای

حوزهنمایندگیولیفقیهدرهاللاحمراست.
نمایندهرهبرمعظمانقــالبدرهاللاحمــردرادامهازتالش
هیاتهــایاجراییونظــارتدربرگــزاریانتخاباتمجامع
هاللنیــزقدردانیکــردکهبــادرنظــرگرفتنتمهیــداتالزم
دراینشــرایطکروناییاقدامبــهبرگزاریانتخابــاتدراین
نهــادمردمــیکردهانــد.حجــتاالســالموالمســلمینمعزی
همچنیــنازاعضایشــورایعالــیجمعیتهــاللاحمرنیز
بهدلیلاتخاذتصمیمهایصادقانهومدبرانهدرسالهای

گذشتهتقدیروتشکرکرد.
درپایانایننشســتتعــدادیازمســئوالندفاتــرنمایندگی
ولــیفقیــهدرجمعیــتهــاللاحمراســتانهانیــزگزارشــیاز
وضعیــتاســتان،عملکــردجمعیــتدرخصــوصمقابلــهبا

کروناوفعالیتهایفرهنگیوتبلیغیارایهکردند.
دراینجلســهکهبهصــورتویدیــوکنفرانسدرســالنمرکز
کنترلوهماهنگیســاختمانصلحبرگزارشدحجتاالسالم
کــریودکتــریاســراحمدونــدمعاونــانحوزه والمســلمینذا
نمایندگــیولیفقیــهومهنــدسعبدالمجیدمعزی،مشــاور
نمایندهولیفقیــهدرهاللاحمرومدیرکلحــوزهنمایندگی

حاضربودند.

پیام تسلیت نماینده رهبر معظم انقالب در 
جمعیت هالل احمر به مناسبت عاشورای حسینی

عاشورا یک واقعه زنده و پویا 
در تمام اعصار تاریخ است

حجــتاالســالموالمســلمینمعــزی،نماینــده
رهبرمعظــمانقــالبدرجمعیتهــاللاحمربه
مناســبتفرارســیدنتاســوعاوعاشورایحســینیپیام
تسلیتیصادرکرد.متنپیامحجتاالسالموالمسلمین

عبدالحسینمعزیبهاینشرحاست:
بسماهللالرحمنالرحیم

ِئَک
ّ
ْتِبِفنَا

ّ
تیَحَل

ّ
َوَعَلیاالْرواِحاَل الُمَعَلْیَکیاَاباَعْبِداهلَلِّ الَسّ

واقعهعاشــوراکهدرســال6١هجــرترخدادبهمثابــهیکمکتباســتودرهمه
صحنههــایاینحادثــهعظیــموتاریخیدرسهاییاســتکــهبایدبــهآنتوجه
کرد.اینواقعهدردناکوعبرتآمیزیادآوربزرگترینحماســهظلمستیزیوآزادگی

درتاریخبشریاست.واقعهایکهصحنهنمایشرویاروییحقعلیهباطلرادر
ادوارمختلفتاریخترسیمکردهاســتوهمیشــهدرتاریخزندهوپویاخواهدماند.
درقیامامامحســین)ع(عبرتهایبیشماریبرایهمهانســانهاباهرمذهبو
مســلکیمیتوانیافتکهتضمینکنندهرســتگاریوسعادتبشــردرتماماعصار

تاریخیاست.
گربهاینواقعهبــادیدصحیحوژرفبنگریــم،اینمهمرادرمییابیمکهعاشــورا ا
مبانــیاعتقــادیودســتورالعملهایرفتــاریداردکــهدرزمینــهتکاملانســانها
گرانســانیبخواهددرمســیر نقشبنیادیندارد.همانطورکهمامعتقدهســتیما
کمالگامبــردارد،بایدبهحقیقتاســالمبهعنوانیکمکتباســتپایبندباشــد
وبــابهرهکرفتــنازجنبههــایاعتقــادیآنرشــدیابــد.چنیــنفــردیبــاعمــلبه

دستورهایعملیاسالمدرکشاکشحرکتوزندگیآبدیدهوآزمودهمیشود.
عدالتخواهــیوستمســتیزی،عــزت،پاســداریازاســالموارزشهــایاســالمی،
شــهادتدرراهخدا،جمعمیانسیاســتومعنویت،امربهمعروفونهیازمنکراز

جملهدرسهایمهمدرعرصهرفتارسیاسیرویدادعاشورااست.
افزونبراینهااینعاشــورادینخداراازانحرافبازداشتوراهاستوارحقرادربرابر

چشمانسانقرارداد.
اینجانبسالروزاینواقعهاندوهناکرابهتمامیمسلمانانوآزادیخواهانجهان
ومحباناهــلبیتعصمتوطهــارت)ع(بهویــژهکارکنان،امدادگــران،داوطلبان
وجوانانجمعیــتهاللاحمرتســلیتوتعزیتعــرضمینمایم.امیدآنکــهدراین
ســالکههمهشــئونزندگیتحــتتاثیــربیمــاریعالمگیریواقعشــدهاســتزنده
نگاهداشــتنیادشــهدایکربالتاثیــریمضاعــفدررندگیمردمانداشــتهباشــد.با

اقامهعزایاباعبداهللالحسینعلیهالسالمرهروراستینآنامامآزادهباشیم.
عبدالحسینمعزی    

نمایندهولیفقیهدرجمعیتهاللاحمر
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مهربانی؛ شرط اول 
یاریگری است

گزارشی از نشست تخصصی »یاریگری خالقانه در بحران« 

حسام خراسانی

کــردوافــزود:»مــرورزندگــیامدادگــران،میتوانــد عنــوان
منبعوراهنمایــیبرایایجادخالقیــتدرعرصهامدادگری
باشــد.«درایــننشســتایــنامدادگــرباســابقهبــهبیــان
تجربیــاتزیســتیخــودازامدادگــریپرداخــت.سلحشــور
بــاتوصیــفرشــادتهاوشــهامتهادر ســخنانخــودرا

هشتسالدفاعمقدسآغازکرد.
اوضمــنتوصیــفشــرایطبغرنــجوهشــتســالهجنــگ
یــکســربازدر بهعنــوان »درســال٦١ گفــت: تحمیلــی
جبهــهحــقعلیــهباطــلحاضــرشــدم.مشــقتهایجنگ
راازنزدیــکدیدهاموبادردهایآنآشــناهســتم.بســیاری
کــردهو ازدردهــایناشــیازجنــگراازنزدیــکمشــاهده
ســنگرهایتنگزیربــارانگلولــهرادیــدهام.«درادامهاین
پژوهشــگربهفجایعناشــیازبمبــارانشــیمیاییرژیمبعث

علیهمردمایراناشارهمیکند.
ایــنپژوهشــگربــهســفرمطالعاتیخــوددرکشــورآلمــاننیز
اشــارهکــردوافــزود:»درنیمــهدومدهــه٦٠بــهآلمــانســفر
کــردمومطالعاتیدرحوزهروانشناســیکودکداشــتم.یک
روزدرمحلــیصــفطوالنیرامشــاهدهکــردمکــهآنمکان
کتابخانــهایویــژهکــودکانبــود.مســألهکــودکازهمــان
دورانبــرایمــنحائــزاهمیــتشــد.«انگیــزهایــنامدادگر
برایفعالیتدرعرصهکــودکاندربحران،همانمطالعهو

مشاهدهمسألهکودکدرآلمانبودهاست.

      مروری بر تجریبات امدادگری
ایــنپژوهشــگردرادامــهبــانمایــشتصاویــرمختلــفاز
کــودکاندرحــوادثوزلزلههــای آســیبهایدیدهشــده

نشستعلمی-تخصصی»یاریگریخالقانهدربحران«باهمکاریمعاونتفرهنگی
وامــورآموزشــیوپژوهشــیحــوزهنمایندگیولیفقیــهومعاونــتآمــوزش،پژوهشو
فنــاوریجمعیــتهاللاحمربرگــزارشــد.درایننشســتامدادگــروکارشــناسحــوزهبحران،
محمدرضاسلحشــوربهارایهتجربهزیســتهخوددربحرانهــاپرداخت.ایننشســتدرادامه
سلســلهنشســتهایایننهادوباهدفتقویتمبانینظریحوزهامدادویاریگریبارعایت
پروتکلهایبهداشتیومحدودیتهایفاصلهگذاریاجتماعیبرگزارشد.هدفازبرگزاری
نشســتعلمی-تخصصی،بررســیوتحلیــلموضوعهــایمربوطبــهجمعیــتهاللاحمربا
حضوراندیشمندانومتفکرانحوزهعلومانسانیومقدمهبرگزاریهمایشاخالقامدادگری
اســت.بهگزارش»شــهروند«نحوهمواجههمابادیگــری،تبیینوتوجیهشــیوههایخالقانه
یاریگریدرمسألهحمایتکودکاندربحرانازجملهموضوعاتیاستکهدرایننشستمورد

کاویقرارگرفت.آنچهدرادامهمیآیدگزارشیازایننشستاست. وا
ببردو امــدادخالقانــهبــهآســیبدیدگانبحرانهــامیتوانــدکارآمــدییــکســازمانرابــاال
صدمــاتوتلفاِتجانــیومالــیرابهطورفزاینــدهایکاهشدهد.مســألهایکهسلحشــور،
کیدکرد.اینپژوهشــگر امدادگرپیشکســوتجمعیتهاللاحمردرایننشســتنیزبرآنتأ
یکیازراههایرسیدنبهامدادگریخالقانهرااســتفادهازتجربیاتزیستهامدادگرانخالق
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مختلــفگفــت:»بــروزشــرایطبحرانــینیازهــایجدیــدی
رابنــانهــادهکــهالگــویمرســوممتعــارفزندگــیرابــههــم
میریزدوانســانرادرشــرایطدشــوارقرارمیدهــد.کودکان
بــهدلیــلعــدمرشــدکافــیجســمی،عاطفــی،اجتماعــیو
گاهیوآمادگینداشــتندربرابرشــرایطبحرانی همچنینآ
دارایتوانایــیالزمبــرایشــناختوپذیــرشســانحهو
پیامدهایآننیســتند،بههمیندلیلکودکانونوجوانان
آثــاروپیامدهــایشــرایط آســیبپذیرترینقشــردربرابــر
بحرانــی،باالخــصدرُبعــدروانــی-اجتماعیآنهســتندو
ممکناستبهعالیماختاللاسترسبعدازسانحه)تروما(
نومیــدیواضطــرابمبتالشــوند.«ایــنموضوعــاتباعث
شــدتااینپژوهشــگرفعالیتهایخوددرحوزهکودکرابه

صورتمتداومدنبالکند.
ایــنپژوهشــگردرادامــهبــهاهمیــتتصویرســازیدرذهن
کــودکاشــارهکــردوافــزود:»صلــحرابایــددرذهــنکــودک
ترســیمکرد،مســألهایکــهمــاســعیکردهایمدرطــولاین
چنددههدنبالکنیــم.«بهنگاهسلحشــوردرفعالیتهایی
حــس شــده ســعی نقاشــی طراحــیایســتگاه همچــون
کــودکانآمــوزشدادهشــود.اوســه مســئولیتپذیریبــه
محورمسئولیتپذیری،تعاونوهمکاریوتقویتاعتماد
بهنفــسراازمهمترینمحورهایآموزشــیعنــوانکردکه
بایددرجمعیتهاللاحمرپیگیریشــودوافزود:»برگزاری
کاغــذ، مســابقهشــعروقصهگویــی،آمــوزشنقاشــیروی
اهــدایهدیــهبــهکــودکان،مســابقهطنابکشــی،اهــدای
جعبــهکمکهــایاولیــهودرددلبــاکــودکاننمونههایــی

کــهدرطــولایــنســالهادر ازطرحهــایخالقانــهاســت
جمعیتهاللاحمراجراییشدهاست.«

      خالقیت با دستورالعمل ایجاد نمی شود
سلحشــوربــابیــاناینکــه»مهربانــی«؛شــرطاولیاریگــری
اســت،افــزود:»کــودکانرامیتــوانازطریــقراهکارهــای
مختلفازجملــهآموزش،بــازیو...بامفاهیمارزشــمندی
گاهوآشــناکرد.« همچــونمهربانــی،صلــحونوعدوســتیآ
و اداری سیســتم از انتقــاد بــا ادامــه پژوهشــگردر ایــن
دستورالعملوبروکراســیغلطاداریگفت:»مانمیتوانیم
بــادســتورالعملزمینهســازاخالقیــتدرکشــورشــویم.باید
ایــن ومســئولیتپذیری نوعدوســتی حــس تقویــت بــا
مســألهرادرجامعــهارتقادهیــم.«سلحشــوردرادامــهباذکر
مثالهایــیازحوادثمختلفدرســهدههگذشــتهبهبیان
مصداقهاییازکودکانیپرداخــتکهباحمایتداوطلبانه
آالمودردهــایخــودرافرامــوشکردهانــد.بنابــهگفتهاین
پژوهشــگربســیاریازاینکــودکاندرحالحاضــربهعنوان
نیــرویانســانیخــالقویاریگــردرکشــوربــهایفــاینقــش
میپردازنــد.اودرادامــهبــرحمایتهــایروحــی،روانــیو
اجتماعیآســیبدیدگاندرمواقعحوادثوبالیایطبیعی
کیــدکــردوگفــت:»کمکهــاهنــگاموقــوع بهویــژهزلزلــهتأ
بالیابایدازنوعهمدلیوانســانگرایانهباشــدزیــرارفتارهاو
مداخــالتهیجانــیوپرهیاهــوتأثیرمنفــیبرجــامیگذارد.
حضــورتیمهایســحرســازمانجوانــاندرزلزلهکرمانشــاه
ازجملــهمــواردیبــودکــهفعالیــتایــنگروههــادیدهشــد.
حضوراینافرادموجبدلگرمــیزلزلهزدگانبود.همچنین
عمــدهمســئولیتمحولــهبــهایــنتیمهــا،ارایــهخدمــات
اجتماعــیوفرهنگیبهویژهبــهکودکانبودکهبااســتقبال

فراوانیروبهروشد.«
بنابهگفتهاینکارشــناس،یکــیازاقداماتمهــمدرطول
کــودک اینســالهادرحــوادثایجــادفضــایدوســتدار
وکمپهایاســکاناضطــراریبــرایکــودکانونوجوانان
وبازگرداندنروحیهشــادیونشــاطبهآنهــاازطریقانجام
بازیهایگروهی،نقاشــیوموســیقیونمایشبودهاست
کــهباعثکاهــشدغدغهبزرگســاالنوســایرافــرادخانواده
نیزمیشــود.بنابراظهاراتاینکارشــناس،بازی،نقاشی،
قصهونمایشهدفمنــدازجملهابزارهاییبهشــمارمیآیند
کــهمیتواننــد،اثــرفوقالعــادهایدرآرامــشروانــییــک
حادثهایجادکنند.توزیعسبدهایفرهنگیویژهکودکان،
بومــی، محلــی بازیهــای بازیهــایفکــری، برگــزاری
نقاشــیرویپارچهودیــوار،عروســکســازی،قصهگویی،
و آالم تخلیــه بــرای داســتانپردازی و داستانســازی
هیجاناتروانیکودکان،مسابقاتدارت،دو،طنابکشی
کاردســتی،بســتههایکمــک کارگاههــای وپیــادهروی،
آموزشــیبــراینوجوانــانوبرنامهریــزیبــرایکاهشاین
عوارضازدیگراقداماتخالقانهایبودکهدرایننشســت

بهآناشارهشد.

کمک ها هنگام 
وقوع بالیا باید 
از نوع همدلی 
و  انسان گرایانه 

یرا رفتارها  باشد ز
و مداخالت 

هیجانی و پرهیاهو 
 تأثیر منفی برجا 

می  گذارد. حضور 
تیم های سحر 

سازمان  جوانان 
در زلزله کرمانشاه 

ازجمله مواردی 
بود که فعالیت این 

 گروه ها دیده شد. 
حضور این افراد 
موجب دلگرمی 

زلزله زدگان  بود
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اندازهایشیفتگانمعرفتراسیرابکند.

      اشارت تفسیری عالمه 
ســبحانالذیاســریبهعبــدهلیالمنالمســجدالحــرامالی
المســجداالقصیالــذیبارکنــاحولــهلنریهمــنآیاتنــاانههو
الســمیعالبصیر)عالمهطباطبایی-المیــزانج13ازص5تا

35-اسرا(
عالمــهطباطبایــیدربررســیتفســیریآیهاولســورهاســراء

نخستتحلیلمفهومیواژگانکلیدیآیهراارائهمیدهد.
کیــدمیدانــدکنــار    اســراء: ســیروحرکــتشــبانهولیــاًلراتا
همقرارگرفتــنایــندوواژهایــنرانتیجهمیدهــدکهرفت
وبرگشتواقعهمعراجشــبانهبودهودرمسجداالقصیواقع

شدهاست.
   لنریــه مــن آیاتنا:نشــاندهنــدهغــرضونتیجهاینســیر
شــبانهاســتیعنیخداوندمتعالخواســتهاســتبخشــیاز

نشانههایبزرگیوکبریاییخودرابهآنحضرتبنماید.
   انــه هــو الســمیع البصیــر: چــونخداونــدمتعالشــنوای
گفتاربندگانوبینایافعالآناناســترســولگرامیخودرا
شایســتهچنینکرامتیدیــدهوخواســتهاورااجابــتنموده
وویرابــراینشــاندادنپــارهایازنشــانههایآفرینــش،
شــبانهســیردادهاســت.همچنیــندرآیــهبــهمســالهعروج
جســمانیوروحانــیپیامبــر)ص(اشــارهشــدهاســتکــهدر
طــولیــکشــبپیامبــرراازکنــارمســجدالحــرامتامســجد
بردهکهفرشتهایمانند االقصیسیردادهواوراتامقامیباال
جبرائیــلراتــوانرســیدنبــهآنمقــامنبودهاســت.ســپس
عالمهروایتمفصلیراازتفسیرقمیازپدرشازابنالیعمیر
ازهشــامبنســالمازامامصادق)ع(درموردمعــراجودیدهو

کرم)ص(ذکرمینمایند. شنیدههایپیامبرا

      تحلیل عالمه طباطبایی از روایات معراج
عالمهطباطبایــیپسازنقــلاینروایــهدرالمیــزانروایات
دگیــریبــاانــدکتفاوتــینقــلمیکنــدازمجمــوعســخنان

عالمهنکاتذیلقابلاستفادهاست.

   1.روایاتهمهدرصدداستتاحقایقمجردوغیرمادیرا
بهنحوتمثیلوبهصورتمحسوسبرایمردمبازگونماید.

تابرایهمگانبهاندازهظرفیتشانقابلفهمباشد.

   ۲.اینکهازظاهربرخیروایاتمعراجاســتفادهمیشودکه
معراجپیشازبعثتونزولوحیبودهاستمسالهایاست
کهبیشــترروایــاتواردشــدهدربــارهمعــراجآنراردمیکندو

برخالفاجماعاندیشمنداناسالمیاست.

   3.درروایــتدیگــریآمــدهاســتکــهابــناســحاقوابن
جریرازعایشــهروایتکردهاندکهگفت:منبدنرسولخدا
)ص(راازبســترغایبندیــدمودرآنشــبخداونــدروحاورا
بهمعراجبــرد.)الدرالمنثــورج4ص157(عالمهطباطبایی
روایــهرامعتبــرنمیدانــدوچنیــنمیگوینــددرســقوطایــن
روایــتازدرجــهاعتبــارهمینبــسکهتمــامراویــانحدیث

به تمکین و جاه
از ملک درگذشت

مقاله دریافتی درباره نظر عالمه طباطبایی درخصوص معراج رسول اکرم )ص(

کرم)ص(ازجملهمسایلیاســتکهبهدلیلپررمزورازبودندر مسألهمعراجپیامبرا
میانآموزههایدینیازاهمیتبســزاییبرخورداراســت.اینکهدریکمقطعزمانی
حضرتعروجآســمانیداشــتهاندوخداوندمتعــالحقایقازجهــانغیبوشــهادترابرای
پیامبرخودنشــاندادهاســتازجملهمســایلیاســتکهدرآیاتقرآنآشــکاراازآنســخنبه
میــانآمــدهودرمیــانروایاتاســالمینیــزدرمنابــعفریقیندرحــدتواتــرنقلگردیدهاســت.
اندیشمندانبســیاریدرطولتاریختالشنمودهاندتادرحدتوانخویشپردهازچهرهمعما
گونــهآنبردارند.عالمهطباطباییصاحبتفســیرالمیزانباتکیهبرمبانــیقرآنیوبرهانیاز
معدودکســانیاســتکــهتوانســتهپــردهازبرخــیاززوایــایپنهــانواقعــهمعــراجبــرداردوتا

حجت االسالم سیدعلی فاطمی نیا
مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه جمعیت هالل احمر استان اردبیل
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ابنمســعودوجابر،حذیفهوانسوعایشــهوامهانیروایت
شدهاست.

عالمهطباطباییپــسازنقــلدیدگاههــایگوناگونچنین
مینویســد.آنچهســزاواراســتدرایــنخصوصگفتهشــود
وایناســتکهاصلاســراءومعراجازمســائلیاستکههیچ
راهــیبهانــکارآننیســتچونقــرآندربــارهآنبــهتفصیل
بیانکــردهواخبارمتــوارازرســولخــدا)ص(وامامــاناهل
بیــتعلیهــمالســالمبــرطبــقآنرســیدهاســتوامــادرباره
چگونگیجزئیاتآنظاهرآیهوروایــاتمحفوفبهقرائتی
اســتکــهآیــهرادارایظهــورنســبتبــهآنقرائــنمیکنــد
ظهوریکهبههیچوجهقابلدفعنیستوبادرنظرداشتن
آنقرائنازآیهوروایاتچنیناستفادهمیشودکهآنجناب
بــاروحوجســدشازمســجدالحرامتامســجداالقصــیرفته
اماعروجشبهآســمانهاازظاهرآیاتســورهنجــموصریح

روایاتبسیارزیادیکهبرمیآید.
اینعــروجواقعشــدهوبــههیچوجــهنمیتوانانــکارنمود.
چیزیکههســتممکناســتبگوئیمکهاینعــروجباروح
مقدسشبودهاستولیکننهآنظهورکهقائلینبهمعراج
روحانیمعتقدندکهبهصورترویایصادقهبودهاستچه
گرصرفرؤیامیبوددیگرجانداشــتآیاتقرآنــیاینقدردر ا
بارهآناهمیتدادهوســخنبگویدودرمقــاماثباتکرامت
دربــارهآنجــاببرآیــدوهمچنیــنجانداشــتقریــشوقتی
ایشــانقصهرانقــلمیکنــدآنطــوربهشــدتانــکارنمایند
ونیزمشــاهداتیکهایشــاندربینراهدیدهونقــلفرمودهبا
رؤیابودنمعــراجنمیســازدومعنــایمعقولــیبرایشتصور
نمیشود.بلکهمقصودازروحانیبودنآنایناستکهروح
مقدسآنجناببهمــاورایاینعالممــادییعنیآنجایی
کــهمالئکــهمکرمیــنمنــزلدارنــدواعمــالبنــدگانبدانجا
منتهیمیشــودعــروجنمــودهوآنآیاتکبریپــروردگارش
رامشــاهدهوحقایــقاشــیاءونتایــجاعمــالبرایشمجســم
شده،ارواحانبیاءعظامرامالقاتوباآنانگفتگوکردهاست
مالئکهکرامرادیدهوباآنانمحبتنمودهاستوآیاتالهی
دیدهکهجزباعبــارات»عرش«»حجب«»ســرادقات«تعبیر

ازآنهاممکننبودهاست.
عالمهطباطباییدرذیلآیاتسورهنجمدربارهجسمانیو
روحانیبودنمعراجســخنانیداردکهمیتواندتکملهایبر

مطالبپیشینباشد:
اعتقادشیعهایناســتکهمعراجازمســجدالحرامتامسجد
االقصــیباروحوجســمهردوبــودهوآیهاســراءهــمبرهمین
مطلــبداللــتدارداماازمســجداالقصیتــاآســمانهابعضی
ازعلمایاســالمگفتهانــدآننیزباجســموروحهــردوبودهو
بســیاریازعلمایشــیعهنیــزبــاایشــانموافقــتکردهاندو
بعضــیدیگــرگفتهاندکهازمســجداقصــیتاآســمانهاتنها
روحانیبــودهوبعضــیازعلمــایمتأخرنیــزمتمایــلبهاین
گر قولشــدهاندوبهنظــرمعیبیدرایــنقولنیســتالبتها
قرائنیکــههمراهبــاآیــاتوروایــاتاســتآنراتأییــدکندو
آیاتمعراجراطوریتوجیهکنیــمکهباروحانیبودنمعراج
بهآســمانهامنافــاتپیــدانکنــد.)المیــزانج19ص30تا

35،ذیلسورهنجم(

وتاریــخنویســاناتفــاقکلمــهدارندبــراینکــهمعــراجقبلاز
هجرتبــهمدینــهواقــعشــدهوازدواجرســولخــدا)ص(با
عایشــهبعــدازهجــرتوحتــیدونفــرهــمازراویــاندرایــن
مطلباختــالفنظــرنکردهاندخــودآیهنیــرصریحاســتدر

اینکهمعراجآنجنابازمکهومسجدالحرامبودهاست.

   4. عالمهطباطباییپسازنقلگوشــهایازروایاتمعراج
اخبارواردشدهدراینبابرادرحدتواترمیداندبهگونهای
کهبســیاریازصحابهمانندمالکوشــدادبــناویسوعلی
بــنابیطالــب)ع(وابوســعیدخــدریوابوهریــرهوعبــداهلل
بنمســعود،عمروبنخطابعبــداهللبنعمــروعبداهللبن
عباس،ابیبنکعبوســمرهبنجندبصهیببنسنانو
حذیقهبنیمانوسهلبنســعدوابوایوبانصاریجابرن
عبداهللوابوالحمراء،ابودرداء،امهانی،امســلمه،عایشــه،
اســماءدخترابــیبکرهمگــیآنــراازرســولخــدا)ص(روایه
کردهاندوگروهبســیاریازراویانشــیعهازامامــاناهلبیت
علیهمالســالمنقلنمودهاندهمچنینازدانشــمندانبزرگ
همهبراینســخنکــهمعــراجدرمکــهوپیشازهجــرتبه

مدینهاتفاقافتادهاجماعدارند.

   5.عالمــهطباطبایــیپــسازنقــلدیدگاههــایگوناگون
درمــوردزمانوســالیکــهمعــراجدرآنوقوعپیوســتهبراین
کیدمیکندکهبراســاسروایاتشــیعهمعــراجدردو نکتهتأ
نوبــترخدادهاســت.مویــدایــنســخنآیــاتســورهنجــم
اســتکهدرآنچنینآمده»ولقدراهنزلهاخری«بهتحقیق
آنــرادفعــهدیگریبدیــد.ایشــانچنیــننتیجهمیگیــردکه
جزئیاتیکهدربارهمعراجدرروایاتواردشدهباهمسازگاری
ندارنــدممکناســتیکدســتهآنهامربــوطبهمعــراجاولو
دســتهدیگربهمعراجدومباشــدوبرخینیزمشاهداتیباشد

کهآنحضرتدرهردومعراجمشاهدهکردهاست.
همچنینایشــاندربــارهمکانوقــوعمعراجایــناحتمالرا
مطــرحمیکنــدکــهیکــیازدومعــراجازمســجدالحرامبوده
ویکیدیگرازخانــهامهانــی،وامااینکهازشــعبابیطالب
بودهباشــدایشــانروایاتیکــهدرآنهامــکانمعراجراشــعب

ابیطالبمعرفیمیکندفاقداعتباردانستهوردمیکند.

      جسمانی یا روحانی بودن معراج
دربــارهجســمانییــاروحانــیبــودنمعــراجدیدگاههــای
گــونوجــودداردبرخــیکــهبیشــترمفســرینراتشــکیل گونا
میدهندگفتهاند:رســولخدا)ص(باایــنبدنخاکیخود
ازمســجدالحرامبــهبیــتالمقــدسوازآنجــانیــزبــاجســدو
روحشبهآسمانهاعروجنمودهاستلذاهمروحانیاست

همجسمانی.
بعضیدیگــرگفتهاندباروحوجســدشتابیــتالمقدسواز
آنجاباروحشــریفشبهآســمانعــروجنمودهاســتوبعضی
گفتهاندباروحشبــودهواینخودازرویاهایصادقهاســت
کهخداوندبهپیغمبرشنشاندادهواینقولنادریاست.

عدهایدیگــرگفتهانــدازاولتاآخرحتــیآســمانهاراهمبا
جسدوروحخودمعراجکردهاستواینمعنیازابنعباس،

اعتقاد شیعه این 
که معراج  است 

ازمسجدالحرام تا 
قصی  مسجد اال

وح و جسم  با ر
هردو بوده و 

آیه اسراء هم بر 
همین مطلب 

لت دارد اما از  دال
قصی تا  مسجداال

آسمانها بعضی 
از علمای اسالم 
گفته اند آن نیز با 

وح هر دو  جسم و ر
بوده و بسیاری از 
علمای شیعه نیز 
با ایشان موافقت 
کرده اند و بعضی 
که  گفته اند  دیگر 
از مسجد اقصی 

تا آسمان ها 
وحانی  تنها ر

بوده وبعضی از 
علمای متأخر نیز 

متمایل به این 
قول شده اند
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قدردانــیکــردکــهبــادرنظــرگرفتــنتمهیــداتالزمدرایــن
شــرایطکرونایــیاقدامبــهبرگــزاریانتخابــاتدرایــننهاد

مردمیکردهاند.
بنابــهگفتــهنمایندهرهبــرمعظــمانقــالبدرجمعیتهالل
احمــرایــنانتخابــات،یــکانتخابــاتســالمومنطبــقبــر
قانــونبودهاســت.نماینــدهرهبرمعظــمانقــالبدرادامهاز
اعضایشــورایعالیجمعیتهاللاحمرنیزبهدلیلاتخاذ
تصمیمهایصادقانهومدبرانهدرســالهایگذشتهتقدیر
وتشــکرکــرد.وینــگارشبرنامــهپنجســالهجمعیــتهالل
احمررانیــزیکــیازمهمتریناقدامــاتونمونهبرجســتهای
ازخدماتشــورایعالیبرشــمردوافــزود:دردورهگذشــتهبا
درایتشورایعالیبرایرسیدگیبهتخلفاتصورتگرفته
وپیشگیریازگســترشتخلفــاتدرجمعیتهــاللاحمرو
بررســیدقیقابعادتصمیماتخالفقانــونهیئتتحقیق
وتفحصیزیرنظراینجانبتشــکیلشــدوبهصورتفشرده
وباتشکیلجلساتمتعددوتالششــبانهروزیبهتخلفات

رسیدگیومتخلفانرابهمراجعمربوطهمعرفیکرد.
بنــابــهگفتــهنماینــدهرهبــرمعظــمانقــالبایــنتحقیــقو
تفحــصبــدونهیــچگونــهدخالــتواظهــارنظــرشــخصی
انجــامگرفــت.ویدرتکمیــلایــنبخــشازصحبتهای
خودگفت:اینتالشهایشــفافوصادقانــهبارقهامیدی
درمیانهمکارانوخانوادهجمعیتهاللاحمرایجادکرد.

      مسئولیت، یک امانت
والمســلمینمعــزیعضویــتدرمجمــع االســالم حجــت
عمومیرایکامانتبزرگومسئولیتســازبرشمردوافزود:
اعضایمنتخــببهایننکتــهتوجهکنندکهدیناســالمبر
کیدفــراوانکردهاســت.ویبــابیان مســالهامانــتداریتا
اینکهامانــتداریدراســالمتنهامحــدودبهمســائلمادی
نیست،ادامهداد:امانتداریدراسالمدامنهفراوانیدارد.

هرمسئولیتعمومییکامانتاست.
نمایندهرهبرمعظمانقالببااشــارهبــهاهمیتامانتداری
دراســالمافــزود:امانــتداریدراســالمازجایــگاهباالیــی
برخورداراســت،درســورهمومنوناینارزشازنمازنیزباالتر
کــرم)ص(نیــزمیفرمایــدکســی ذکــرشــدهاســت.پیغمبــرا
کــهامانتــدارنیســت،ایمــاننــدارد؛امیرالمؤمنیــن)ع(هــم

میفرمایندامانتداریرأسایماناست.
حجتاالســالموالمســلمینمعــزیدرادامــهســخنانخــود

مجمع عمومی و شورای عالی
 تبلور اراده مردم و امانتدار 
اعتماد عمومی اند

نماینده ولی فقیه در هالل احمر در نخستین جلسه 
مجمع عمومی جمعیت هالل احمر تاکید کرد

نماینــدهرهبــرمعظــمانقــالبدرجمعیــتهاللاحمــردرنخســتینجلســهعمومــی
پنجمیــندورهمجامــعجمعیــتهــاللاحمــربــراهمیــتجایــگاهمجمــععمومیو

کیدکرد. شورایعالیدرتصمیمگیریهاوبرنامهریزیهایکالناینجمعیتتأ
حجتاالســالموالمســلمینمعزیدراینجلســهضمنخیرمقدمبهاعضایمنتخبمجمع
عمومیجمعیتهاللاحمربهبیانتوصیههاورهنمودهاییدرخصوصفعالیتهایکالن
اجراییدرجمعیتهاللاحمرپرداخت.وییکیازمهمترینمولفههادرجمعیتهاللاحمر
رامردمیبودناینجمعیتعنوانکردوافزود:جمعیتهاللاحمریکجمعیتمردمیاست
واینمردمیبودنرانبایدیکامرتشریفاتیتعبیرکردوبایدتصمیمگیریوسیاستگذاریدر

جمعیتباتوجهبههمینمؤلفهمردمیبودنبهصورتجمعیدنبالشود.
نمایندهرهبرمعظمانقالببابیاناینکهبهرهگیریازمردمومیداندادنبهمردمبهمنظور
خدمتیکهنرویژهدرادارهجمعیتهاللاحمراســتگفت:فعالیتجمعیمعنیوتفســیر

جمعیتهاللاحمراستوماهیتهاللاحمرباجمعاستکهتعریفپیدامیکند.

      تبلور اراده مردم
حجتاالسالموالمســلمینمعزیدرادامهفعالیتمجمععمومیوشورایعالیدرجمعیت
کیدکــرد:دورکنمجمــععمومیو هاللاحمــرراتبلــورارادهمردمدراینســاختاردانســتوتا
شــورایعالــیدرعالیتریــنســطحتصمیمگیــریکالنوسیاســتگذاریهایراهبــردیدر
جمعیــتهــاللاحمــرقــراردارنــد.یکــیازموثرتریــنومهمتریــنتصمیمگیریهــایمجمع
عمومــی،انتخــاباعضــایشــورایعالــیجمعیــتهــاللاحمــراســت.ویشــورایعالیرا
مهمتریــنرکندرجمعیتهــاللاحمربرشــمردکهبهمدتچهارســالبهتبیینسیاســتها
وقوانیندرجمعیتهــاللاحمرمیپردازد.نماینــدهرهبرمعظمانقــالبدرادامهبهاعضای
گاهی گاهینسبتبهقوانینوشرایط،بهرهگیریازظرفیتهاوآ منتخبتوصیهکردکهباآ
گــونفعالیتهــایجمعیتهــاللاحمــردرجهتوظایفــیکهبه کاملنســبتبهابعــادگونا

عهدهآنانگذاشتهشدهاستتالشکنند.

      انتخابات سالم و قانونمند
حجتاالســالموالمســلمینمعــزیدرادامــهازتالشهایســتاداجرایــیبرگــزاریانتخابات
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اعمازمسئوالنوجوانانوامدادگرانداوطلبکهصادقانه،
خالصانه،ایثارگرانهوجانبرکــفدرمقابلهباکروناویروس
بهمردمخدمــتکردهاند،تقدیرکــردواینخدمــتراکهدر

مسیررضایخداونداست،بسیارارزشمنددانست.

      کمک کنید خوبی ها و اعتماد مردم
 به جمعیت هالل احمر حفظ شود

رئیسجمعیتهاللاحمرنیزدراینمراسمگفت:کمکبه
جمعیتهاللاحمرنشانمیدهدمردم،لباسوآرمخوش
رنگهــاللاحمــررادوســتدارند.دکتــرکریمهمتــیافزود:
وظایفمحولهدرســتادملیمقابلهباکرونابرجمعیتهالل
احمر،باعثشــدتاهماینجمعیتجایگاهواقعیخودرادر
میانمردمپیــداکنــدوهــمتوانمندیهــایجمعیتهالل

احمردراینبحرانبهچشمبیاید.
رئیــسجمعیــتهــاللاحمــربــهوقــوعســیلدر25اســتان
کشــورهمزمــانبــاشــیوعکرونــااشــارهواضافــهکــرد:عمدتًا
اســتانهایجنوبــیکشــورومناطــقمحــروم،همزمــانبــا
پاندمیکرونــادرگیــرســیلوآبگرفتگیشــدندوبیــشاز3
هزارنفرازنیروهایهاللاحمردرگیرسیلبودند.باتوجهبه
پیککاریامابهمنطقهجازموریانورودبــارجنوبرفتمو

ازنزدیکدرجریانروندامدادرسانیهاقرارگرفتم.
رئیسجمعیتهاللاحمردربارهشــفافیتومبارزهبافساد،
کیدکــرد:بازنگــریاساســنامهوآییننامــهجمعیتهالل تا
احمرموضوعبســیارمهمیاســت،چــونروزنههایــیوجود
داردکــهباعثبــروزفســادمیشــودودرایــنزمینــهنیازمند

مساعدتوهمکاریهستیم.
ویبااشــارهبهاینکهانبارهایجمعیتهــاللاحمردرابتدا
خالیبــودامــابامســاعدترئیــسجمهــوریاینمشــکلتا
حدودیمرتفعشــد،بیانکــرد:برایایــنمنظــورمبالغیاز
محلتبصــره13بهجمعیتهــاللاحمرتعلقگرفــت.البته
رئیسجمهوریمبلغ50میلیاردتومانهمبرایبازسازی8

فروندبالگرداختصاصدادهاست.
کیدکرد:رســیدگیبهموقوفات رئیسجمعیتهاللاحمرتا
وهولدینگشــرکتســرمایهگذاریهاللاحمردردستورکار

قراردارد.
دکتــرهمتــیبــااشــارهبــهکمکهــاینقــدیوغیــرنقــدی
هموطناندرایامکرونابههاللاحمربرایتهیهبســتههای
معیشــتی،گفت:درشــرایطکروناییومشــکالتمعیشــتی،
مردمبالغبر90میلیاردتومانکمکغیرنقدیو37میلیارد
تومانکمــکنقــدیدراختیــارجمعیتقــراردادنــد.رئیس
جمعیتهــاللاحمــرگفت:کمــکبــهجمعیتهــاللاحمر
نشــانمیدهدمردم،لبــاسوآرمخوشرنگهــاللاحمررا

دوستدارند.
ویازهمــهافرادیکــهدردورهچهارممجمــععمومیبرای
ســربلندیواعتالیجمعیتمــردمنهادهــاللاحمرزحمت
کشیدندتقدیروتشکرکردوضمنآرزویموفقیتازاعضای
کننــد کمــک مجمــععمومــیپنجمیــندورهخواســتتــا

خوبیهاواعتمادمردمبهاینجمعیتباقیبماند.

بابیــاناینکهمســئولیتدرحکومتاســالمیامانتاســت،
گفــت:تصــدیوزارت،وکالــت،مدیریــت،معلمبــودنو...

امانتاستوافراددراینجایگاهامانتدارهستند.
نمایندهرهبــرمعظماتقالببــاتوجهبهگســتردگیجمعیت
هاللاحمر،برنامهریزیها،نظارتبرمســائلمالیوتعیین
بودجــهراامــورخطیــروایــنمســئولیتراســنگینبرشــمرد
وگفت:مننیــزبهعنــواننمایندهمقــاممعظمرهبــریوبا
توجهبهدستوروحکمرهبرمعظمانقالبمسئولهدایتو
نظارتدرجمعیتهاللاحمرهســتمواینمهمراباجدیت

پیگیریمیکنم.

      هدایت و نظارت
دو مأموریت مهم حوزه نمایندگی ولی فقیه

حــوزه نظامنامــه درچارچــوب وعمــل اهمیــتخوانــش
نمایندگــیولیفقیــهدرهــاللاحمــرکهازســویدفتــرمقام
معظــمرهبــریابــالغشــده،ازموضوعــاتدیگــریبــودکــه
درایــنهمایــش،نمایندهرهبــرمعظــمانقــالبدرجمعیت
هاللاحمــربــهآناشــارهکــرد.حجــتاالســالموالمســلمین
معزیدراینخصوصگفت:هدایــتونظارتبرمجموعه
اقدامــاتوفعالیتهــایجمعیــتهــاللاحمــربــهمنظــور
رعایتاصولواهدافعالیهوانطباقآنباموازیناســالمی
وانســانیوهمچنیــنآمــوزش،گســترشوتعمیــقتعالیــم
اســالمیوهدایتامــورفرهنگــیونهادینــهســازیوارتقای
فرهنــگســازمانیبــراســاسارزشهــایاســالمیدربیــن
مدیــران،کارکنــانواعضــایهــاللاحمــرازماموریتهــای

حوزهنمایندگیولیفقیهدرهاللاحمراست.
و توصیــه بــه انقــالب معظــم رهبــر نماینــده ادامــه در
رهنمودهایــیدربــارهنحــوهبرنامهریــزیدرجمعیتهالل
کــرد.وی اشــاره راهبــردی اتخــاذسیاســتهای و احمــر
شایستهســاالریدرانتخابمدیرانرایکیازنکاتمهمدر
ارتقایجمعیتهاللاحمرعنــوانکردوافــزود:درانتخاب
کارشناســیبهرهمنــدشــد، وتصمیمگیــریبایــدازنظــرات
مشــورتیکاصلمهمدرمدیریتاست،یکمدیرنبایدبر

اساسمنافعشخصیخودتصمیمبگیرد.
نمایندهرهبرمعظمانقالبدرادامهبردوریازنگاهبخشــی
کیــدکرد:بایــدباهماهنگــیوهمکاریمســتمردر کیدوتا تا

مسیرارتقاجمعیتهاللاحمرحرکتکنیم.
حجتاالسالموالمســلمینمعزیدراینمراسمکهدرآستانه
مــاهمحــرمبرگــزارشــددربــارهواقعــهعاشــوراگفــت:مصیبت
عاشورایحســینی،بزرگترینمصیبتدرطولتاریخاسالم
گرقیــامامــامحســین)ع(درآندورانحســاس بودهاســت.ا
تاریخیشکلنمیگرفت،امروزگســتردگیتأثیراسالمبهاین
میزاننبود،امامحسین)ع(بااینقیاموباارائهخونخویش
ویارانشاسالمرازندهنگهداشت.نمایندهرهبرمعظمانقالب
درادامهابرازامیــدواریکردکهدرجمعیتهاللاحمر،ضمن
حفظورعایتتوصیههایبهداشتی،مراسمگرامیداشتماه

محرمنیزبهشکلشایستهبرگزارگردد.
نمایندهرهبــرمعظمانقالبدرجمعیــتهاللاحمردرپایان
ازرئیسجمعیتهاللاحمروهمــکاراندرایننهادمردمی

نماینده رهبر 
معظم اتقالب 

با توجه به 
گستردگی 
جمعیت 

ل احمر،  هال
یزی ها،  برنامه ر

نظارت بر مسائل 
مالی و تعیین 

بودجه را امور 
خطیر و این 
مسئولیت را 

سنگین برشمرد 
گفت: من  و 
نیز به عنوان 

نماینده مقام 
معظم رهبری و با 
توجه به دستور و 
حکم رهبر معظم 

انقالب مسئول 
هدایت و نظارت 

ل  در جمعیت هال
احمر هستم و این 

مهم را با جدیت 
پیگیری می کنم
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هم پا با سوگواران حسینی

گزارشی از برنامه ریزی های هالل احمر 
برای گرامیداشت ایام سوگواری ساالر شهیدان

حســینی، عــزای مــاه رســیدن فــرا بــا همزمــان
برنامهریزیهــایجمعیتهاللاحمربرایگرامیداشــت

شکوهمنددههاولمحرمموردبررسیقرارگرفت.
یاســراحمدوند،معــاونفرهنگیوامورآموزشــیوپژوهشــیحوزه
نمایندگــیولــیفقیــهدرجمعیــتهاللاحمــربااشــارهبــهاهداف
برگــزاریبرنامههــایفرهنگــیوتبلیغــیویــژهمــاهمحــرمدراین
مجموعهگفت:معرفتشناســیقیامامامحســین)ع(وترویــجفرهنگعاشــورایی،تقویت
وافزایشروحیهمعنویومعرفتیدرماهمحرمبهاقشــارجامعهوبسترســازیمناســببرای
حضــورکارکنــانجمعیتهــاللاحمــردرابــرازارادتبهمحضــرامــامحســین)ع(واهلبیت

پیامبر)ص(ازجملهاهدافیاستکهدراینبرنامهریزیهامدنظرقرارگرفتهاست.
معــاونفرهنگیوامورآموزشــیوپژوهشــیحــوزهنمایندگیولیفقیــهدرهاللاحمــربابیان
گیریویروسکروناودستورالعملهایستادمقابله اینکهباتوجهبهشرایطفعلیمتاثرازفرا
بااینبیماریپیشــنهادهاییبرایبرگزاریآیینســوگواریحضرتاباعبداهللالحسین)ع(
وترویــجمعــارفوقیــامعاشــورادرجلســاتمتعددمــوردبررســیقــرارگرفتهاســت،افــزود:از
بخشهــایمربــوطوجمعیتهــایمختلفاســتانیتقاضاشــدهتــاباتوجــهبــهاقتضائات
محیطیوشــرایطاســتانهابرنامههاییموثــروارزشــمندراتدارکواجــراکنند.بنــابهگفته
کاوی یاســراحمدونداینبرنامههایتبلیغــیومعرفتــیدرحوزهنمایندگــیموردبررســیووا

مستمرقرارمیگیرد.
معاونفرهنگیوامورآموزشــیوپژوهشــیحوزهنمایندگیولیفقیــهدرجمعیتهاللاحمر
درادامــهبهرهمنــدیازفضــایمجــازیرایکــیازرویکردهــایاصلــیدراجــرایبرنامههای
گرامیداشتشکوهمنددردههاولمحرمدرجمعیتهاللاحمرعنوانکردوافزود:تولیدات
درفضــایمجــازیبارعایــتاصــولحرفــهای،بهرهگیــریازســخنران،واعظــانومداحان

مسلطوپرداختگرافیکیوهنریمناسبدنبالمیشود.
معرفیکتابهــایتبلیغیومعرفتیازدیگربرنامههاییاســتکهدرجمعیــتهاللاحمربنا
بهگفتهمعاونفرهنگیوامورآموزشیوپژوهشیحوزهنمایندگیولیفقیهدرجمعیتهالل

احمردردستورکارقرارگرفتهاست.
احمدونددرتکمیلاینموضوعافزود:مســابقهکتابخوانی،توزیعکتــابزادومجلهمهرو
ماه،تبلیغاتمحیطی،نصبپوستر،ســیاهپوشکردنمحیط،اســتفادهازپرچموعالیماز
مهمترینبرنامههاییاستکهباتوجهبرضرورتتطبیقباشرایطروزورعایتدستورالعمل

هایبهداشتیاجرامیشود.
طرححســینیهمجــازیباپوشــشزندهســخنرانییــامداحیائمــهجماعــاتیاآییــنزیارت
عاشــورادررســانههایاجتماعیازدیگــربرنامههاییاســتکــهدردســتورکارجمعیتهالل
احمــردرایاممحرمقــرارگرفتهاســت.بنابــهگفتهیاســراحمدوندبــاتوجهبــهدرپیشبودن
دههاحیاءامربهمعروفازاینفرصتبرایبرنامهریزیتشکیلجلساتمرتبطوترویجاین
فریضهاستفادهشودوحتمًاباتوجهبهشرایطهراستانوامکاناتموجودبرنامههایمتنوع
دیگــرینیزقابــلبرنامهریــزیواجــراخواهــدبــود.درهفتههایگذشــتهدراغلباســتانها
جلساتشــورایفرهنگیبامحوریتبرنامههایمحرمتشکیلشدهاســت.اینبرنامههابا

مشارکتبخشهایمختلفجمعیتاجرامیشود.
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      آذربایجان شرقی
طــیمراســمیبــاشــرکتنجاتگــرانوامدادگــرانوکارکنان
حوزههــایمعاونــتامــدادونجــاتومرکــزعلمــیکاربردی
هاللاحمراســتان،زیارتروحبخشعاشــوراقرائــتویادو

خاطرهشهدایکربالگرامیداشتهشد.
دراینمراســمحجتاالســالموالمســلمینواعظیمســئول
دفتــرنمایندگــیولــیفقیــهدرجمعیــتهــاللاحمراســتان
بهتبییــنفلســفهقیــامحضــرتسیدالشــهداپرداخــتوبه
مهمتریــنعوامــلنهضــتعاشــورااشــارهکــرد.ویافــزود:
بهترینومطمئنترینســندبرایشــناختفلسفهواهداف
نهضتسیدالشــهدا)ع(،کلماتخودآنحضــرتیاامامان

دیگردراینبارهاست.
حجــتاالســالموالمســلمینواعظــیادامــهداد:بــراســاس
فرمایشحضرتسیدالشهداهدفازقیامآنحضرت،طلب
اصالحدرامورامتپیامبر؛امربهمعروف؛نهیازمنکروعمل
بهسیرهرســولخدا)ص(وامیرمؤمنان)ع(،همانندبرپایی

نمازوپرداختزکاتمیباشد.
مســئولدفترنمایندگــیولــیفقیــهدرهــاللاحمراســتانبا
اشــارهبهخطبهحضــرتامامحســین)ع(گفــت:آنحضرت
دراینخطبهبهتشــریحبدعتهایبهوجودآمــدهدردین
کــهفرمانــروای کســی رســوالاهللپرداختــهومیفرمایــد:
ســتمگریراببیندکهحرامخداراحاللکــردهوپیمانالهی
راشکســتهوباســنترســولخدامخالفتورزیــدهودرمیان
بندگانخداباگناهوتجاوزگریرفتــارمیکند،ولیدربرابراو
باکرداروگفتارخودبرنخیزد،برخداســتکــهاورادرجایگاه
)پرعذاب(آنســتمگرقراردهد.هان)ایمــردم(بدانیدکه
اینهاتنبهفرمانبریازشیطاندادهواطاعتازفرمانالهی
رارهاکــردهوفســادرانمایانســاختهوحدودخــداراتعطیل
نمودهانــد؛درآمدهــایعمومــی)بیتالمــال(مســلمانانرا
بهخــوداختصــاصدادهانــدوحرامخــداراحــالل،وحاللش
راحــرامکردهانــدومنشایســتهترینفــردبرایتغییــردادن

)سرنوشتوامورمسلمانان(هستم«
دراینمراسمکهدکترحمیدحسینپورمدیرعاملجمعیت
هاللاحمراســتانومعاونینوروســاوامدادگرانوجوانانو
داوطلبانبارعایتفاصلهاجتماعــیورعایتپروتکلهای
کــران بهداشــتیحضــورداشــتند،حــاججعفــرصدقــیازذا
حسینیبهذکرمصیبتپرداختوعلیشــهودیازشاعران
اهــلبیــتعلیهــمالســالمتبریــزبــهقرائــتشــعریدررثای

حضرتامامحسینعوشهدایکربالپرداختند.

      اردبیل
مســئولدفتــرنمایندگــیولــیفقیــهدرجمعیتهــاللاحمر
اســتاناردبیــلگفــت:زیــارتحضــراتمعصومیــنیکــیاز
راههــاینزدیــکشــدنبــهالــیاهللاســت.حجتاالســالمو
المسلمینسیدعلیفاطمینیادرمراســمزیارتعاشورااین
جمعیتکهباحضورمدیرعاملواعضایشورایمعاونینو
بارعایتکاملپروتکلهایبهداشتیبرگزارشدبابیاناین
مطلبافزود:یکــیازراههاییکهدرمعارفشــیعهوروایات
اهلبیتعلیهماالسالمبراینزدیکشدنوطیطریقاهلل

هالل در سوگ ساالر شهیدان

نگاهی کوتاه به برخی از برنامه های دفاتر استانی 
نمایندگی ولی فقیه در ایام محرم

درایامعزاداریحضرتاباعبداهللالحســین)ع(تمامیدفاتــرنمایندگیولیفقیهدر
جمعیتهاللاحمرسراسرکشــوربرنامههایمتعددیراباتوجهبهپیشبینیهای
قبلیورعایــتدســتورالعملهایبهداشــتیبــرایاقامــهعــزایسیدالشــهداتــدارکدیدند.

گزارشزیرفقطانعکاسگوشهایازاینفعالیتهااست.

      ساختمان صلح 
مراسمعزاداریامامحسین)ع(وگرامیداشتماهمحرمباحضورحجتاالسالموالمسلمین
معزینماینــدهرهبرمعظــمانقــالبدرجمعیتهــاللاحمــر،درفضــایبازســاختمانصلح
جمعیــتهاللاحمربارعایــتفاصلهاجتماعیودســتورالعملهایبهداشــتیبرگزارشــد.به
گزارشپایگاهاطالعرســانیحوزهنمایندگیولیفقیهدرهاللاحمر،دراینمراسمکهجمعی
ازمســئوالنوکارکنانجمعیتحضورداشــتند،ضمنقرائتزیارتعاشــورا،مــداحاهلبیت
عصمتوطهارت)علیهمالســالم(دررثایامامحســین)ع(وشــهدایواقعهکربــالبهمرثیه
ســراییپرداخــت.دراینمراســم،حاضــرانباســینهزنــیونوحهخوانی،درســوگشــهادت

حضرتامامحسین)ع(ویارانباوفایشاشکماتمریختهوبهعزاداریپرداختند.



هــــــــالل

یور 99     مشاره 7423 شهر
 دوره جدید

هــــــــالل

      تهران
مدیــرعامــلجمعیــتهــاللاحمــراســتانتهــرانازبرپایــی
هیئتامدادگرانحســینیدرهــاللاحمراســتانتهرانخبر
دادوگفت:اینهیأتهمچونســالهایگذشــتهدر10شب
اولمحرموبارعایتپروتکلهایبهداشتیودستورالعمل
ستادملیکرونابرایمیزبانیازسوگوارانحضرتاباعبداهلل

الحسین)ع(برپاخواهدشد.
شــاهینفتحــیمدیــرعامــلجمعیــتهــاللاحمــراســتان
تهرانضمنتسلیتبهمناسبتفرارسیدنماهمحرموایام
شهادتامامحسین)ع(ویارانباوفایش،اظهارکرد:حدود
پانزدهســالاســتدر10شــبماهمحرم،هیئــتامدادگران
حسینیباحضورپرشــورمدیران،کارکنانوداوطلبانهالل
احمــراســتانتهــرانوهمچنیــنهموطنــانبرگزارمیشــود
کهامســالنیزباتوجهبهشــیوعویروسکرونا،برگــزاریآنرا

مختلنکردهوباشرایطخاصیآنرابرپاخواهیمکرد.
ویافــزود:امســالبــاتوجــهبــهتوصیــهســتادملــیکرونــا،
بــارعایــتکامــلپروتکلهــایبهداشــتی،ایــنهیئــترااز
نمازخانــهخــارجنمــودهوآنــرادرفضایبــازپارکینــگهالل
احمــراســتانتهــران،ازشــباولمحرمتاشــامغریبــانوبا
اعمالمحدودیتهاییوبارعایتفاصلهگذاریاجتماعی

برپانماییم.
مدیرعاملجمعیتهــاللاحمراســتانتهرانادامــهداد:با
توجهبهشــیوعویــروسکرونــا،پذیراییهمانندســالهای
گذشــتهانجامنخواهــدشــدوقرائتقــرآن،زیارتعاشــورا،
مداحیوسخنرانیوآموزشکوتاهنکاتیازکمکهایاولیه
وآمادگــیدربرابرمخاطراتنیــزازجملهبرنامههایامســال

هیئتامدادگرانحسینیخواهدبود.

      خوزستان 
حجــتاالســالموالمســلمینمحمــدانصــاریدرنشســت
هماندیشــیوهمافزایــیمســئولینهیاتهــایمذهبیدر
خصوصرعایتدستورالعملهایبهداشتیدرمراسمهای
عزاداریمــاهمحرمضمــنتبریکمناســبتهایایــنایام
گفــت:متاســفانهعــدهایتصــورمیکردنــدکــهایــنفاصله
گذاریهــایفیزیکــیومحدودیتهــایبهداشــتیباعــث
کمرنــگشــدنفعالیتهــایهیاتهــایمذهبــی،آرایش
منفعالنهوتدافعیمتولیاناینتشــکلهاشودولیبهلطف
خــداعکــسآنشــدوهیئتــیکــهســابقدرمســجدومحله

بیانشــدهاســت،زیارتحضــراتمعصومین)ع(،بــهویژه
وجودمقدسحضرتاباعبداهللالحسین)ع(میباشد.

حجــتاالســالموالمســلمینفاطمینیــاادامهداد:بــهدلیل
اهمیتایــنزیارتحتــیدرزمــانناامنیوحضــورحاکمین

جورنیزدعوتبهزیارتشدهاست.
مســئولدفتــرنمایندگیولــیفقیــهدرجمعیتهــاللاحمر
اســتاناردبیــلبابیــاناینکــهطبــقروایــات،ثــوابزیارت
امامحســین)ع(درحدآمرزشیکنفرشــیعهوثبتحسنه
گــرکســیدراینراهکشــته درهــرقدماســت،تصریــحکرد:ا
شــودمالئکهبهاذنالهیطینتاورابــاآبوالیتاهلبیت
شستشــومیدهنــدودرروزمحشــرازآبکوثربــهاوخورانده
کوتــاه میشــود.زیــارتامــامحســین)ع(بــهمنزلــهراهــی
درطریــقالــیاهللشــمردهمیشــود.درپایــانایــنبرنامهبا
برگزاریمراســمنوحهخوانییادوخاطرهحماسهحسینیرا

زندهنگهداشتند.

      البرز
ســیدحســینبهنامیانمعاونامــورجوانــانجمعیتهالل
احمــرازاقداماتصــورتگرفتهتوســطجوانانشــعبهالل
احمر،درایاماهللمحرمخبرداد.بهنامیانبااشــارهبهاینکه
محرمامســالمتفاوتترازســالهایگذشــتهبودافــزود:در
کبر)ع(باحضور ششــمینروزازمحرم،هیئتحضرتعلیا
پرســنل،جوانــانوامدادگــرانجمعیــتهاللاحمراســتان

البرزبارعایتپروتکلهایبهداشتیبرگزارشد.
اجرایطــرحنذرســالمتهمراهبــاخادمانحســینیهالل،
وارائــهخدماتیازقبیــلتوزیعاقــالمبهداشــتی،غربالگری،
ضــدعفونــیمحلبرگــزاریمراســمقبــلوبعــدازهــربرنامه
وهمچنیــنهمــکاریدرتعییــنفواصلاســتقرارعــزاداران
حسینیدرهیئات،ازاقداماتصورتگرفتهتوسطجوانان

جمعیتهاللاحمراستانالبرزبود.
گفتنیاســتطــرحنذرســالمتهمــراهبــاخادمانحســینی
هــاللازاولیــنروزازدههمحــرمآغازوتاشــبســیزدهمماه

محرمالحرامنیزادامهدارد.
بــا مختلــف هــای وبینــار : داشــت اظهــار ادامــه در وی
موضوعاتمتفــاوتهمچوندرسهایحماســهحســینی
برایجامعهامروزباحضورحجتالســالموالمســلمینحاج
آقــاالهــینمایندهولــیفقیــهدرجمعیتهــاللاحمراســتان
کبر البرزدرصفحاتمجازیبرگزارشد.هیئتجوانانعلیا
)ع(درشششــعبجمعیتهاللاحمرایناستانبارعایت
پروتکلهایبهداشــتیبرگــزاروجوانانهاللاحمرباشــورو

شعورحسینیبهسوگاباعبدهللالحسین)ع(نشستند.
همچنینبــاتوجهبهشــیوهویــروسکرونادرسراســرکشــور
طرحــیمبنــیبــرهــرخانــهیــکپرچــم،ویــژهکانونهــای
دانشآموزیجمعیتهاللاحمرنیزاجراوبااســتقبالقابل
توجهیمواجهشــد.ازدیگــراقداماتانجامشــدهدرفضای
مجازی،اجــرایمســابقهمصباحالهــدیبامضمــونوقایع
محــرموشــهادتامــامحســین)ع(ویــارانبــاوفایشــانبه
مدتدهشــبازاولمــاهمحرمبودکــهدرپایانمســابقهبه

افرادمنتخبجوایزیازطرفنمایندهولیفقیهاهداشد.

طرحی مبنی بر 
هر خانه یک 

پرچم، ویژه 
کانون های دانش 

آموزی جمعیت 
ل احمر نیز  هال

اجرا و با استقبال 
قابل توجهی 

مواجه شد .  از 
دیگر اقدامات 
انجام شده در 

فضای مجازی، 
اجرای مسابقه 

مصباح الهدی 
با مضمون وقایع 
محرم و شهادت 

امام حسین)ع( و 
یاران با وفایشان 
به مدت ده شب 
از اول ماه محرم 
که در پایان  بود 
مسابقه به افراد 

منتخب جوایزی 
از طرف نماینده 

ولی فقیه اهدا 
شد
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برمیدارندوایندومســیرتاقیامتاســتمرارخواهدداشت.
خوشــابهحالآنــانکهدرایــنمســیرحســینیگامبردارندو
راهنمایمردموگمگشــتگانوادیظاللتبهنورهدایتو

مسیرحقوحقیقتباشند.
اینجانببرخودالزممــیدانمازجمعیتهاللاحمراســتان
مدیــران، داوطلبــان، جوانــان، ازامدادگــران، اعــم قــم
کــههمــوارهدر گرامــی مســئوالنمحتــرموخیریــنعزیــزو
حــوادثتلخوشــیرینجامعــهپیــشگامبودهانــدودردهه
عاشورایحسینیهیئتهاوتکایاراپوششامدادیدادهو
کمکهایبشردوستانهوخداپسندانهراارائهدادهاندتشکر

وقدردانینمایم.
اجرشماوخانوادههایمحترمتانباساالرشهیدان،حسین
ابــنعلــی)ع(باشــدوایــنزحمتهــاذخیــرهدنیــاوآخــرت
شــماقرارگیــردوموردرضایــتخداونــدمتعــالوصاحبعزا

حضرتبقیهاهللاالعظمارواحنافداهواقعگردد.

      یزد
مســئولدفتــرنمایندگــیولیفقیــهدرجمعیــتهاللاحمــر
استانیزد،تقویتبنیهاعتقادیوفرهنگیبارویکردقرآنی
راازاولویتهــایایــننهــاددانســتوازاجــرایبرنامههای

متفاوتویژهایاممحرمخبرداد.
حجتاالسالموالمسلمینشعشعی،مسئولدفترنمایندگی
ولیفقیهدرجمعیتهاللاحمراســتانیزددردومینجلسه
شــورایفرهنگــیایــننهــادپیرامــونمســائلوموضوعات
حــوزهفرهنگــیواجــرایبرنامههــایمتفــاوتویــژهایــام
کیدبرپیشــبرداهدافعالیجمعیتهاللاحمر محرم،باتا
براســاسمبانــیدینــیاظهــارکــرد:تقویــتبنیــهاعتقادی
وفرهنگــیبــارویکــردقرآنــیازاولویتهــایجمعیــتهالل
احمــربــراســاسآموزههــایدیــنمبیــناســالماســتوبنــا
داریــمدرایاممحــرمبااجــرایبرنامههــایمتفــاوتبهاین
امــرمهــمدســتیابیــم.مســئولدفتــرنمایندگــیولیفقیه
درجمعیــتهــاللاحمــراســتانیــزددرخصــوصاهمیــت
تشکیلشورایفرهنگیگفت:اینشــوراباهدفاستفادهاز
نظراتوتجربیاتمعاونانوکارشناســانمربوطهدرعرصه
فعالیتهایفرهنگی،درجمعیتهاللاحمرتشــکیلشدو
میتواندرویکردمثبــتخودراباهمفکــریوتولیدمحتوای
کارشناســیدرحوزههــایمختلــفجمعیــتهــاللاحمــردر

استانتهیهوتدوینکند.
شعشــعیباتأییــددیــدگاهمدیــرعامــلجمعیتهــاللاحمر
اســتاندرخصــوصجایــگاهویــژه،گســتردهومنحصــربــه
فردفضــایمجــازیوشــبکههایاجتماعیدرشــکلدهی
وهدایــتافــکارعمومــی،افــزود:بــههمیــنمنظــور،دفتــر
نمایندگیولیفقیهکانالفرهنگیویژهکارکنانوداوطلبان
رادرفضایمجــازیبامحتــوایتربیتــیوآموزشــیواطالع
رسانیفعالیتهایفرهنگیجمعیتهاللاحمرراهاندازی
کردهاســت.یــادآورمیشــودویژهبرنامــهســخنرانیوقرائت
زیارتعاشــورابهصــورتمجــازی،اهــدانــذورات،طرحهر
خانهیکروضــه،تولیدمحتوامجازیویــژهمحرموپخش

درفضایمجازیو...ازمصوباتاینجلسهبود.

گنجایشمحدودیداشــتامســالبارعایتپروتکلهای
کثــریپیــدامیکنــد.ایــننشــان بهداشــتیپوشــشحدا
کتدافعی دهندهآناســتکههیچوقتمکتبشیعهدرال
فــرونمــیرودوخاصیــتدســتگاهاباعبــداهللالحســین)ع(

خروشانبودنآناست.
حجــتاالســالموالمســلمینانصــاریاظهــارداشــت:هالل
احمریکسازمانمردمنهاداستکهامامعزیزمادرابتدای
انقالباســالمیعنایتویژهایداشــتندوآیتاهللغیوریرا
بهعنواناولیننمایندهولیفقیهدرســازمانهادرجمعیت
هــاللاحمرمنصــوبکردندلذاهــاللاحمردرتمــامغصهها
وغمهــا،حــوادثوســوانحپیشقــراولاســتودرمســئله
برگزاریمراســمهایمــاهمحــرمنیزبــهجهتاینکــهمبادا
مســائلبهداشــتیتحــتالشــعاعدیگــربرنامههاقــرارگیرد،
هاللاحمــردرفضــایپیشــگیریوارتقایســطحآموزشو

سالمتهمگانیبهتشکیلایننشستاقدامکرد.
اودرادامــهگفــت:هــاللاحمــرازهــرکمکــیکــهبتوانــدبــه
کــردوطبــق هیئــاتمذهبــیداشــتهباشــددریــغنخواهــد
مصوبهشورایفرهنگیجمعیتهاللاحمرخوزستان1000
نفرازاعضایفعالدرهیئاتمذهبیآموزشهایامدادی،
مدیریتتجمعاتانبوه،حمایتهایروانیومراقبتهای
کروناییرابهصورترایگانطــیخواهندکردومدرکمعتبر

دریافتمیکنند.
مســئولدفترحــوزهنمایندگــیولیفقیــهدرجمعیــتهالل
احمراستانخوزستانتصریحکردهاللاحمرتمامامکانات
خــودرادرزمینهآمــوزشایــنعزیزانبــرایایفــاینقشدر

جامعهبسیجخواهدکرد.


      قم
حجــتاالســالموالمســلمینســیدمصطفیعالمــهمهــری
نماینــدهولــیفقیــهدرجمعیــتهــاللاحمــراســتانقــمدر
پیامیازحضــورپرشــکوهوتالشهایامدادگــران،جوانان،
داوطلبــان،مدیــران،مســئوالنمحتــرموخیریــندردهــه
مــاهمحــرمتشــکروقدردانــیکــرد.درمتــنایــنپیــامآمده
است:حســین،چراغهدایتاســتوکشــتینجات.عاشورا
مسیریروشنازاسالمحقیقیاستکهحسینابنعلی)ع(
بانثــارجانخــودواصحابشترســیمنمودوشــیفتگانحق
وحقیقــتبــرایرســیدنبــهکمــالحقیقــیودســتیابیبــه
اهدافعالیاســالمدرمقابلخــطانحرافیامــویدرآنگام

ل احمر از هر  هال
که بتواند  کمکی 

به هیئات مذهبی 
داشته باشد 

کرد  یغ نخواهد  در
و طبق مصوبه 

شورای فرهنگی 
ل  جمعیت هال

احمر خوزستان  
1۰۰۰ نفر از 

اعضای فعال در 
هیئات مذهبی 

آموزش های 
امدادی، 
یت  مدیر

تجمعات انبوه، 
حمایت های 

وانی و  ر
مراقبت های 

ونایی را به  کر
صورت رایگان 

کرد  طی خواهند 
و مدرک معتبر 

یافت می کنند در
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تجدید میثاق با 
آرمان های امام و شهدا

مسابقه »احکام و آداب 
نماز« در هالل احمر 

چهارمحال و بختیاری

قدردانی از فعاالن حوزه قرآنی
 در هالل احمر  زنجان

هم افزایی ظرفیت ها 
برای خدمت رسانی

بــههمــتدفتــرنمایندگــیولــیفقیــهدر
کرمانشــاه جمعیــتهــاللاحمــراســتان
مدیرانوکارکناناینجمعیتباحضوردرمقبره
شهدایگمنامباآرمانهایانقالبوشهداتجدید
میثاقکردند.دراینمراســممدیرعاملجمعیت
هاللاحمراستانکرمانشاهبههمراهمسئولدفتر
نمایندگیولیفقیــهدرجمعیتاســتانواعضای
شورایمعاونین،بهمناســبتایامسوگواریسرور
وساالرشــهیدانحضرتاباعبدهللالحسین)ع(با
گمنــامدفــاعمقــدس حضــوردرمقبــرهشــهدای
)پارککوهســتان(ضمــنادایاحتــرامبــهمقــام
شــامخواالیشــهیدان،درمراســمزیارتعاشوراو

دعانیزشرکتکردند.

دورهآموزشــیاحــکاموآدابنمــازویــژه
کارکنــانجمعیتهاللاحمراســتانچهار
محالوبختیاریبــهصورتمجــازیباهمکاری
معاونتآمــوزشوپژوهشجمعیتاســتانبرگزار
کبرجعفری شد.حجتاالسالموالمســلمینعلیا
مســئولدفتــرنمایندگــیولــیفقیــهدرایــنزمینه
گفــت:اینبرنامهبــارویکــردترویجوتوســعهاقامه
فرهنگنورانینمازاجراشــدهومنبعموردمطالعه
مســابقه،کتاباحکاموآدابنمــازتالیفحضرت
آیــتاهللالعظمــیخامنــهایاســت.ویافــزود:در
نمــاز، بــه دعــوت شــیوههای مســابقه ایــن
نمازشناســی،آثــارفــردی،اجتماعــی،بــهشــرکت
کنندگانارائهشــدهبود.درپایانمســابقهمجازی
احــکاموآدابنمازشــرکتکننــدگانزیــرموفقبه
کسبرتبههایبرترشدند؛جلیلآهنگری،مهدی
ارشــادی،ابراهیــمعیــدی،بهنــامکیانــی،فرزانه

فیروزی،نرگسحیدری،ایمانطهماسبی.

مدیرعاملومســئولدفترنمایندگیولیفقیهدرجمعیتهاللاحمراستانزنجان،
ازفعاالنحوزهقرآنیقدردانیکردند.

مدیرعامــلجمعیتهــاللاحمراســتانزنجــان،درآیینتجلیــلازفعاالنقرآنیهــاللاحمر
اســتانافزود:تعمقدرقرآنوتــالوتاینکتــابالهی،فضائل،آثــاروفوایددنیایــیوآخرتی
فراوانیوجــودداردکهتقویتایمان،تخفیــفگناهان،درمانبیماریهــایروحیوروانی،
عمربابرکت،اســتجابتدعا،رفعغمواندوه،طیکــردندرجاتکمالوترقــیازجملهاین
فوایداست.شــهراممیرزاییاظهارداشــت:قرآنقدرتونیرویعظیمیبرایعالقمندانبه
کیدکرد:در اینکتابآسمانیوقدرتیاســتکهپیروانویارانآنشکســتناپذیرند.ویتا
حقیقتاینکتابآســمانیهمانقوانینجامعهدایتانسانیمحســوبمیشودبههمین
جهتمعجزهجاویداســالماســتوانسباقــرآن،یکــیازبرنامههایبااهمیــتدرفرهنگو

جامعهاسالمیوجزءجداییناپذیردینوایمانانسانیاست.
مدیرعامــلجمعیــتهاللاحمــراســتانزنجــانگفت:مأنــوسشــدنباقــرآنکریــمازنگاه
اندیشــمنداندینینیزبســیارمهمبهشــمارمیرودچراکهیکیازبزرگتریــنوظایفدینیو

عقلیبشریمحسوبمیشود.
میرزاییبابیاناینکهخدایمتعالقرآنکریمرابهعنوانبرترینکتابجامعمامســلمانان
دارایبزرگیوعظمتواالشمردهاست،اضافهکرد:اینکتابآسمانیچنانجایگاهیدارد

کهبهترینوشیواترینکتابهابرایراهنمائیوهدایتانسانهااست.
ویابرازامیداواریکرد:همکاراندرجمعیتهاللاحمراســتانزنجانباتمســکبهقرآنو
اهلبیت)ع(اینراهراادامهدهندوحضوردرجلســاتقرآنپسازریشــهکنیبیماریکرونا

پررنگترشدهوتداومبیشتریداشتهباشد.

دفتــر مســئول واعظــی المســلمین و االســالم حجــت
نمایندگــیولیفقیــهدرجمعیــتهــاللاحمــرآذربایجان
شــرقیضمنتبریــکبــهحجــتاالســالموالمســلمینســراییبه
عنــواننماینــدهجدیــدولیفقیــهدرســپاهعاشــوراوقدردانــیاز
زحمــاتتمامیمســئولینپیشــینحــوزهنمایندگــیولــیفقیهدر
سپاهگفت:فلســفهوجودســپاهحفظارزشهایانقالباسالمیو
حفظاستقاللوآزادیوجمهوریاسالمیاستبنابراینماجهتتجدیدبیعتباآرمانهای
انقــالبکهســپاهخالصانهدراینجهــتگامبرمــیدارددراینمــکانحضوریافتیــموآرزوی

توفیقبرایهردوسازماندرخدمترسانیبهمردمراآرزومندیم.
درایندیدارمدیرعاملجمعیتهاللاحمربررسالتهمســویهردونهادکهخدتبرمردم
کیدکردوگفت:ظرفیتهایســپاهوهاللاحمربایددرجهتخدمترســانیهرچه اســتتا
بهتربهمردمهمراســتاوهمسوشــود.ویدرادامهبهتشــکیلخانههایهاللدرمناطقکم

برخورداروهمافزاییوهمراهیبسیجوسپاهدراینزمینهاشارهکرد.
کیدکرد درایندیدارحجتاالســالموالمسلمینســرایینمایندهولیفقیهدرســپاهعاشوراتا
گروههایجهادیسپاهوبسیجبایدارتباطخودباهاللاحمررابیشازپیشافزایشدهندو

تعامالتبینسازمانیدرجهتخدمترسانیبیشترشود.

توسط اعضای هالل احمر کرمانشاه 
صورت گرفت
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شورای فرهنگی هالل احمر 
استان فارس برگزار شد
جلســهمشــترکاعضــایشــورایفرهنگــیجمعیتهــاللاحمر
فارسبــاموضــوعامــربــهمعــروفونهــیازمنکــربرگــزارشــد.به
گزارشروابطعمومیجمعیتهاللاحمراســتانفارس؛مدیرعاملاین
جمعیــتدراســتانفــارسدراینجلســهامربــهمعــروفونهــیازمنکررا
ضامنوپشــتوانهسالمســازیمحیــطاجتماعیازلــوثوجــودگناهانو
ناهنجاریهــایمختلــفدانســتودربخــشدیگــریازســخنانخــود
اظهارکــرد:انتظارمیرودشــورایامــربهمعــروفونهیازمنکــرجمعیت
هــاللاحمــرفــارسبســترهاوراهکارهــایالزمرابــرایاحیــاء،ترویــجو
فرهنگســازیتذکرزبانیوشناســاییمعروفــاتمتروکهومنکــراترایج
ســازمانیفراهمســازدوبــابرنامهریــزیظریــفوکارشناســانه،درجهت

اجرایمصوباتشورااقدامنماید.
مســئولدفترنمایندگیولیفقیهدرجمعیتهاللاحمراستانفارسنیز
دراینجلســهبااشــارهبهماهمحرمالحراموایامســوگواریســیدوســاالر
شــهیدان،تصریحکرد:امربهمعروفونهیازمنکرمهمترینفلسفهقیام
حسینیاستوپاسداشتواقعیفرهنگعاشــوراییدرگروتوجهویژهما

بهاینفریضتیناست.
حجــتاالســالموالمســلمینعلیرضــابهــادریدرهمیــنزمینهخواســتار
گســترشســاختارتشــکیالتیشــورایامربهمعروفونهیازمنکرازحوزه
ســتادیجمعیتهــاللاحمرفارسبهســمتشــعبشهرســتانی،درحد

ظرفیتها،اقتضائاتواستعدادهایبدنهصفشد.
حجــتاالســالموالمســلمینبهــادریهمچنیــنبــربرگــزاریدودوره
آموزشحضــوریومجازیســالیانهدرســطحجمعیتهــاللاحمربرای
آشــناییکارکنانوداوطلبانبانحوهصحیحانجامامــربهمعروفونهی
کیــدوتصریحکــرد:نبایداینفریضتیــنالهیراتنهــادرحدتذکر ازمنکرتا
بهبیحجابییابــدحجابیمنحصرکــردوتنزلداد؛بلکهبایدکوشــیدبا
احیاءواجرایآن،فرهنگســازمانیرابهســمترشــدوتعالیوپیشرفت

سوقداد.
درادامــهاینجلســه،اعضــاءنظــراتخــودرادرخصــوصکیفیــتاجراو
نحوهفعالیتشورایامربهمعروفونهیازمنکردرسطحجمعیتهالل

احمرفارسارائهنمودند.

با تأکید بر موضوع امر به معروف و نهی از منکر

در مراسم افتتاحیه خانه هالل 
اکرم آباد شهرستان یزد بیان شد

هالل احمر نماد واقعی 
تعامل در جامعه است

نائبرئیسشــورایمرکزیحوزههایعلمیهاســتانیــزدبابیان
اینکههــاللاحمــرنمــادتعامــلدرجامعــهاســالمیاســت،گفت:

زمینهایجادخانههایهاللدرتمامروستاهافراهمشود.
گــزارشروابــطعمومــیجمعیــتهــاللاحمــراســتانیــزد؛آیــتاهلل بــه
کرمآبادیــزداظهار ســیدمحمدکاظممدرســیدرآیینافتتاحخانههــاللا
داشــت:هرجامعــهایبخواهدبــهاهــدافخوددســتپیــداکند،نیــازبه
تعاملوهمکاریداردوهاللاحمرنمادواقعیاینتعاملدرجامعهاست.
ویتصریحکرد:مردمبادیدنلباسهاللاحمراحساسامنیتورسیدن
ناجیدرزمانحوادثراپیدامیکنند،ایناحساسبسیارارزشمنداستو

بایدسعیکنیمکهایننگاهرادربینمردمتقویتکنیم.
آیتاهللمدرســیافــزود:بهتریــناقدامیکــهانســانمیتواندانجــامدهد
کیدشــدهکهدوموضوع خدمتبهدیگرافراداســتودردیناسالمهمتأ

ایمانبهخداوخدمتبهمردمباالترینارزشهارادارد.
کید امامجمعــهبخشمرکــزییزدخاطرنشــانکــرد:برایناســاسوبــاتا
روایــات،برتریــننهادهاهــمدرجامعــهنهادهایخدمترســانبــهمردم
هســتندوهرنهادیکهخدمتبیشــتریارائهکند،قطعــاارزشواهمیت

باالتریدارد.
ویاظهــارامیــدواریکــردکــهخانههــایهــاللبــهعنــواننهــادیکــه
میتواننددرروســتاهاومناطقمحرومبیشــترینخدمترابهمــردمارائه
کنند،عالوهبرتــداومفعالیت،توســعهالزمراپیداکردهودرتمامروســتاها

بهفعالیتبپردازند.
نائبرئیــسشــورایمرکــزیحوزههایعلمیهاســتانیــزدافــزود:یکیاز
نکاتبســیارمهمیکــهبایددرایــنخانههــابهآنتوجــهشــود،درارتباط
باجذبنیرواســت،ایــنموضــوعمهمبایدبــراســاسانگیزههــایالزمو
معیارهایاســالمیصــورتپذیردتــاخانههایهــاللهمنمــادیازنظام

اسالمیباشد.
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کرباشــیدکهتوفیــقخدمترســانیوخدمتگــزاریبه راشــا
همنوعــانرانصیبــتشــماکــردهوحتــیدریــکمرحلهای
خداوندبرســرشــمامنــتمیگــذاردکــهچنیــنجایگاهــیرا
بهشــمااعطاکردهاســتکهبتوانیــددرراهگرهگشــاییورفع
حوائجخلققــدمبرداریدوپــاداشآنهمدردنیــانصیبتان
خواهــدشــدوهــمدرآخــرتهــمازعنایتخــاّصپــروردگار

برخوردارمیشوید.
کــرد: کیــد تا شهرســتانی والمســلمین االســالم حجــت
خدمترسانیبهمردمورفعنیازهایآنانمسئولیتمهمی
اســتومیبایســتســعیبرایــنباشــدکهایــنکمکهــابا
گرچهدراینمســیربا احتراموحفــظکرامتانســانیباشــدا
فرازونشــیبهاییروبروخواهیدشــداماثابتقدمباشــیدو
رســالتخودرابــهنحواحســنوبــدونهیچکوتاهــیانجام

دهیدتادرپیشگاهخداوندمتعالپیروزوسربلندباشید.
ویتصریــحکــرد:نیروهــایهــاللاحمــرهماننــدســربازان
گمنامهســتندکهخدمــتصادقانهبــهمــردمونیازمندانو
رفعمشکالتوخشــنودیآنانوهمچنینرضایتخداوند

متعالراسرلوحهکارخودقراردادهاند.
درابتدایایندیــدارمدیرعاملجمعیتهاللاحمراســتان
قــمگزارشــیازعملکردایــنجمعیــتازابتدایســالجاری
ارائــهدادوگفــت:بــاشــیوعویــروسکرونــادرکشــوروابــالغ
ســتادمرکــزیکروناغربالگــریوتبســنجیبرعهــدههالل
کــهدرایــنراســتادر8نقطــهورودی گذاشــتهشــد احمــر
اســتان،حدودا150نفرروزبهغربالگریوتبســنجیمردم

ومسافرانمشغولشدند.
محمدرضابهرامیافزود:درنقاهتگاهیکهدرمجتمعیاوران
مهدیبرایبیمارانکروناییکهبعدازترخیصازبیمارستان
شــرایطبازگشــتبــهخانــهرانداشــتندپرســتارانداوطلــب
جمعیتهــاللاحمربــهارائــهخدمــاتدرمانــیپرداختند.با
توجهبــهاینکهاســتانقــم،جــزءاولیناســتانهاییبــودکه
باویروسدرگیرشــدوشــرایطســختیراپشــتســرگذاشــت،
بــهمــدت50روزمــوادضدعفونیکننــدهازقبیــلژلوالــکلو

همچنینماسکرابینمردمتوزیعکردیم.
مدیرعامــلجمعیــتهــاللاحمراســتانقــماظهارداشــت:
همزمانباشــیوعویــروسکروناوپیــروبیانــاتمقاممعظم
رهبریکــههمدلــی،مواســاتوکمــکمومنانهرادرســطح
جامعــهداشــتهباشــیمبــاطرحــیبــهعنــوانمهــک،7500
بستهمعیشتیرابامشــارکتخیرینوداوطلبانتهیهوبین
خانوادههــاینیازمنــدباحفــظکرامتانســانیتوزیعشــدو
همچنیــن2500بســتهبهداشــتیازقبیــلماســک،الــکلو

دستکشدراختیاربیمارانخاصقرارگرفت.
مدیرعامــلجمعیتهاللاحمراســتانقمبیانکــرد:2500
امدادگــروداوطلبشناســنامهداربــااینجمعیــتهمکاری
کــهدرحــوادثوســوانحمترقبــهوغیرمترقبــهبــه دارنــد
صــورتداوطلبانهخدماتامــدادیودرمانیبهمــردمارائه
میدهند،همچنین120کارمنددر7مجموعهیارتوپدی،
کاردرمانی،گفتاردرمانی،داروخانه،مرکــزجوانان،درمانو

آموزشمشغولفعالیتهستند.

رفع نیازهای مردم و خدمت به 
آنان از نعمت های الهی است

مدیرعامــلجمعیــتهــاللاحمــراســتانقــمبــههمــراه
نماینــدهولیفقیــهوجمعــیازمســئولینایــنجمعیتبا
حجتاالســالموالمســلمینســیدجوادشهرســتانیدیداروگفتگو
کردند.حجتاالســالموالمســلمینســیدجوادشهرســتانیدراین
دیداراظهارداشــت:یکــیازمهمتریــنآموزههاییکــهدرفرهنگ
کیــدشــده،خدمــتبــهمــردمو قــرآنوعتــرت)ع(بســیاربــرآنتأ
نیازمنــدانجامعهاســت.ازمنظــراهــلبیــت)ع(خدمتگزارىبــهافــرادجامعه،حــدومرزى
نــدارد،لذامــابهعنــوانمحبــانوشــیعیانآنحضــراتنیزشایســتهاســتبــهپیــرویازآن

بزرگواران،بهاینتبیینرفتاریبیشازپیشاهمیتدهیم.
ویبااشــارهبهحدیث»واْعلمواإّنحوائجالّناسإلْیکْممْننعماهللعلْیکــْم،فالتمیلواالّنعم
فتحــّولنقمــًا«ازامــامحســین)ع(بیــانداشــت:اینحدیــثبــهاینمعناســتکــهاحتیاج
ومراجعــهمــردمبــهخــودرایکــیازنعمتهــایالهــیبدانیــدوازآننشــویدکــهایــنوظیفــه

خدمترسانیبهدیگرانمحولخواهدشد.
نمایندهآیــتاهللسیســتانیدرایرانافــزود:وقتیبــاایننگاهکــهموالیمانامامحســین)ع(
آنرابهماآموختند،بادرخواســتهاونیازهایمردممواجهمیشــویم،دیگرپاســخگوییبه

نیازهایآنانرابرایخوددردسروباسختیهمراهنمیبینیم.
ویادامهداد:رفــعنیازهایمردموخدمــتبهآنانرانعمتــیالهیبدانیدوبایــدهموارهخدا

حجت االسالم والمسلمین شهرستانی:
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ویگفــت:ایــنپنــجدلیلکــهازمتــنزیــارتجامعــهکبیره
استخراجمیشــودپاسخشــفافیاســتکهچرادرایاممحرم
بایــدبــاتوجهبــهشــیوعکرونــابــارعایــتضوابطبهداشــتی
عزاداریبرگزارکــردوطبعااقامــهعزابرحضرتسیدالشــهدا
ازشــعائردیــنوعاملحرکــتوپیشــرفتوســالمتمعنوی

جامعهخواهدبود.
رعایــت و خــاص شــرایط بــا امســال عــزا اقامــه البتــه
دســتورالعملهایبهداشــتیبایــدانجــامپذیــردورهبــری

کیدفرمودند. معظمهمبرایننکتهتأ
درایــنجلســهآقایــانمعیــنزادهدبیــرشــواریفرهنگــی
اســتان،ســروشمهردبیرشــورایاقامــهنماز،اســفندیاری
دبیــرشــورایاحیاامــربــهمعــروفونهــیازمنکرنیــزحضور
داشــتندوگزارشــیازرونــداجراهــایبرنامههــایمربوطبه

حوزهخودراتشریحکردند.
روســایســهشــعبهبرتردرامــورفرهنگــینیــزدراینجلســه
حضــورداشــتند.شــاهبیگــیرئیــسجمعیــتهــاللاحمــر
نیشــابوربهطراحــیجشــنوارهفیلموعکــسنمازاشــارهکرد
وگفــت:برنامهریــزیایــنجشــنوارهانجــامشــدهوآمادگی

برگزاریآنرابهصورتکشوریداریم.
بــه جلســه ایــن در نیــز فریمــان شــعبه رئیــس عابدپــور
فرصتهایپیــشآمــدهدرزمــانکرونااشــارهکــردوگفت:
داشــتنمخاطــبانبــوهدرحــوزهآمــوزشهمچنیــنذخیره
اطالعــاتدورههــایآموزشــیونیــزعــدممحدودیــتحوزه
جغرافیاییونیزمهمترازآنهاحفظسالمتافرادازمهمترین

فرصتهایبهدستآمدهدرایامکرونااست.
زرگــررئیــسجمعیــتهــاللاحمرمشــهدنیــزدراینجلســه
نیــزاظهــارکــرد:بایــدبرنامهریــزیشــودوازپتانســیلائمــه
جماعــاتبیشــتربهــرهبــردهشــودبهعنــوانمثــالعــالوه
بــراقامــهنمــازمیتــوانازائمــهجماعــاتبهعنوانمشــاور
مذهبیدرجمعیتاســتفادهشــود.همچنیندرقســمتیاز
اینمراســمازعباسزادهجانبازپیشکسوتجمعیتهالل

احمرتقدیرشد.

فرهنگ ماندگار است
نشســتفرهنگیمنطقــهای،ائمــهجماعــاتودبیرانشــوراهایســهگانهجمعیت

هاللاحمرخراسانرضویدرسالنکنفرانسزندهیادبیژندفتریبرگزارشد.
دکتراحمــدیمدیرعاملجمعیتهاللاحمرخراســانرضویضمنتســلیتایامســوگواری
اباعبداهللالحسینگفت:امسالمامحرمیخاصبافضایخاصداریموطبقدستورمقام
معظمرهبریمبنیبررعایتموازینبهداشتیواصولیمحرمرابهطورویژهبرگزارمیکنیم.
ویادامــهداد:بســیاریازوقایــعتاریخــیاجتنــابناپذیــراســتوفرایندهــایتاریخــینیــز
نمایانگرآناســتکههرچیزیکهمرتبــطباعقلووحیباشــدطبیعتًاماندگاراســتوازآنجا
کهکارفرهنگیبایدباعقلووحیارتباطبرقرارکندمیتواندماناوماندگارباشد.کارفرهنگی
بایدباعقلووحیارتباطبرقرارکندومیبینیمکهآثاروبرکاتوحیدرزندگیماجاریاست
وبهعینهشاهدآنهستیمچنانکهبرخیازمردمشایدکتابهایحافظسعدیوفردوسی
رانخوانــدهباشــندولیکتــابحافظدرشــبعیــدمیزبانســفرهعیدمردماســتوســعدیو

فردوسیهمچناندراذهانماندگاراستچراکهکارفرهنگیهمیشهماندگاراست.
حجتاالسالموالمسلمیناسداهللاســدیمســولدفترنمایندگیولیفقیهدرجمعیتهالل
احمراســتانضمنبیاناهدافایننشســتولزوماســتفادهازظرفیتمعنویایامعزاداری
ودههاحیاامربهمعروفونهیازمنکرابتداباتســلیتایامســوگواریاباعبداهللالحسین)ع(
درپاسخبهاینسؤالاحتمالیکهچرادرشرایطاپیدمیکرونابایدعزاداریبرگزارشودگفت:
بهمصداقحدیثانلقتلالحســین)ع(حــرارهفیقلــوبالمومنینالتبردابــدامیتوانگفت
عــزاداریآنحضرتیکمصــداقامرتکوینیاســت.اصلوجوداینحــب،محبتووالیت

اهلبیتدرقلوبمومناندرعمرتاریخنهفتهومتعلقبهاهلایماناست.
مســئولدفترنمایندگیولــیفقیهدرجمعیتهاللاحمردرتشــریحوپاســخبهســؤالفوقبا
اشــارهبهزیارتجامعهکبیــرهافــزود:درفرازهاییداردبمواالتکــمعلمنااهللمعالــمدینناو...
مواالتاهلبیتدارایپنجبرکتبرایجامعهانســانیاســتاولاینکهمظاهرونشانههای
دینریشــهدرمــواالتآنهــادارد.دومراهکاراصالحمفاســددنیایــیجزدرمحبــتومواالتو
تأسیازاهلبیتممکننیست.سوماینکهتمامدینوکمالدینبامواالتاهلبیتاست.
چهارماینکــهتنهارمزورازوحدتجامعهبشــریوپایــانهمهدرگیریهادرپیــرویومواالت

است.پنجماینکهانجامواجباتالهیوقبولآنمشروطبهوالیتپذیریاست.

نشست فرهنگی منطقه ای، ائمه جماعات 
و دبیران شوراهای سه گانه هالل در خراسان رضوی برگزار شد
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پزشکان صحنه های 
درخشانی از بشردوستی 
کردند را در اذهان ثبت 

گفتارهای درس 
انسان و زندگی

نماینــدهولیفقیهدرجمعیــتهاللاحمربــاتبریکروز
پزشکگفت:پزشــکاندرخطمقدِممبارزهباکروناقرار
کارانه-تالش گرفتندوبراینجاتجــانهمنوعانخــود-فدا
کردنــد.آنهابــافعالیــتمســتمروبیوقفــهودورازخانــوادهدر
کزدرمانیصحنههایدرخشــانیازبشردوســتیرادراذهان مرا

ثبتکردند.
متــنپیــامحجتاالســالموالمســلمینمعــزیبهمناســبتروز

پزشکبدینشرحاست:
جامعهپزشــکیمدافعانحوزهسالمِتکشــورند.آنهادرروزهای
ســختیکهویروسمنحوسکروناپدیــدآورددالورانهایســتادند
وافتخارآفرینشــدند.پزشــکاندرخطمقدِممبارزهبــاکروناقرار
کارانه-تالش گرفتندوبــراینجاتجــانهمنوعــانخــود-فدا
کز کردند.آنهابافعالیتمســتمروبیوقفهودورازخانــوادهدرمرا
درمانیصحنههــایدرخشــانیازبشردوســتیرادراذهــانثبت
کردند.آمادگــیبــرایمواجههباانــواعبحرانهاضروریاســتو

میبایستدراینراهازپشتوانهمعنویتهمبهرهبرد.
و انجاموظیفــه هنــگام کشــور غیــور پزشــکان از تعــدادی
خدمترســانیبهمردِمآســیبدیدهازکرونابهســویمعبودخود
عروجکردند.پزشــکانوپرســتاراِنداوطلبجمعیتهاللاحمر
نیزمثلهمیشهبهمیدانآمدندوازهیچتالشیفروگذارنکردند.
کز آنهــابــرایکمــکبــهافــرادمبتــالبــهکرونــاشــجاعانهدرمرا
کردنــدتــابــاردیگــرآرمانهــایارزشــمند درمانــیحضــورپیــدا

هاللاحمررایادآورشدهباشند.
جانفشــانیومســئولیتپذیریاینعزیزانراستایشمیکنمو
خالصانهروزپزشکرابهجامعهپزشــکیکشورتبریکمیگویم.
آنهــاهمــوارهازبحرانهــایمختلــفســربلندبیــرونآمدهانــدو

بیتوقعبههمنوعانشانیاریرساندهاند.
بــادرودبهارواحپاکشــهدایســالمت،عــزِتروزافــزونرابرای
پزشــکانکشــورازدرگاهخداونــدمنانخواســتارموانشــااهللروح
بلندشــهدایعرصهســالمتهمنشــینســاالرشــهیدانحضرت

اباعبداهللالحسین)ع(باشد.

درسگفتارهــاي»انســانوزندگی«حجتاالســالموالمســلمینمعزیهر
شــنبهدرفضایمجازیمنتشــرمیشــود.بهگــزارشپایگاهاطالعرســانی
حــوزهنمایندگیولیفقیــهدرجمعیتهاللاحمــردراینسلســلهدروس،نماینده
رهبــرمعظــمانقــالبدرجمعیــتهاللاحمــربــهارائــهوتبییــنآموزههــایاخالق
اســالمیباموضــوع»فضائــلورذائــلاخالقــی«بــهشــرحشــماریازفضیلتهای

اخالقیوتبیینبرخیازرذائلناپسندازدیدگاهقرآنکریممیپردازد.
درسلســلهگفتارهایانســانوزندگی،همچنینبهتبیینجایگاهکرامتبشریو
نقشدیندراینمقامبهعنوانهدایتکنندهپرداختهمیشــود.حجتاالســالم
کاوی والمسلمینمعزیدراینسلســلهگفتاربااشــارهبهآیاتوروایاتدینیبهوا
وبررســیچالشهایاخالقیپیشرویانســاناشــارهوبهتأثیرگذاریآموزههای
دینیدرارتقــایتوانمندیهااخالقیوهمچنیــنتأثیرحوزهآمــوزشوفرهنگدر

اینرابطهمیپردازد.
نمایندهمقاممعظمرهبریدرجمعیتهاللاحمرشنبههایهرهفتهدرنمازخانه
ســاختمانصلحبهتبییــنمعــارفدینیومســایلکالنهــاللمیپرداخــت.این
ســخنرانیهاباشــیوعویــروسکرونــاوتعطیلــیاقامهنمــازجماعتمتوقفشــد.
کنونپسازوقفهایچندماههدرسگفتارهایانســانوزندگیهفتگیدراختیار ا
عالقهمندانقرارمیگیرد.برایمشــاهدهودریافتفیلمکاملایندروسهفتگي
اخــالقبــهپایــگاهاطالعرســانیwww.nvhelal.irوwww.rcs.irویــاصفحاتو

کانالهایآپارتبهآدرسMoballeq_mediaمراجعهکنید.

پیام نماینده ولی فقیه در جمعیت هالل احمر 
به مناسبت روز پزشک

با هدف تبیین آموزه  های اخالق اسالمی منتشر می شود
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الیاسجانی.ایالم 09183437858
مسلمشوکتیان.ایالم 09183450635

لیالزارعی.کردستان.سنندج 09353299200
مهدیآبگرمی.خراسانجنوبی 09900827679

ساراصوفی.مرکزی 09367703954
شیرینکوهی.چهارمحالوبختیاری 09131844735

مرضیهیوسفی.خراسانجنوبی.درمیان 09159353216
عارفشعار.کرمان 09132958491

مرضیههزاره.کرمان 09131971162
فاطمهموسوی.خراسانجنوبی.بیرجند 09153617794

یوسفنظری.کرمانشاه 09187256874
فاطمهبیانیملسکامی.گیالن.فومن 09368846029

علیغفاری.آذربایجانشرقی 09144263849
محمدعلیهادیمغانلو.اردبیل.پارسآبادمغان 09144521091

بهبودنجاتی.اردبیل.نمین 09143521355
علیرضارحیمزاده.آذربایجانشرقی.مراغه 09146482911

محمدحسیننژاد.آذربایجانشرقی 09144109852
لیالمحمدی.مرکزی 09354940959
علینصری.گیالن 09111396952

آفاقاسدیگرمارودی.البرز 09123172040
خسرومعتمدی.گیالن 09367383175
مهدیبای.گلستان 09113756448

عبدالحمیدچوبکزن.بوشهر 09173784062
محمودباغبانبفرویی.البرز 09124904033

سمیهاحمدی.کردستان 09189794509
شاهینجواهری.چهارمحالوبختیاری 09132836916

زهرامقتدری.اصفهان 09133195086
جوادفرهمند.ایالم 09188434932

سیدطیبآقایی.اردبیل.گرمی 09149527291
سودابهقراچه.فارس.فسا 09179330232

گلنازخضرزاده.آذربایجانغربی 09148546883
ژیالطوفانی.آذربایجانغربی 09144408328

بهارهلک.تهران 09192966081
مهدیردانیپور.اصفهان 09133945488

کریممحمدحسینی.قزوین 09192847439
محسنرستمیاقاجری.فارس 09179139868

صبارزمی.فارس 09173232034
حسینمحمدی.خراسانرضوی.تربتجام 09151199256

زهراالساداترضویمطلق.کهگیلویهوبویراحمد 09171436647
مهدینظامیانمجرد.بوشهر 09173751940
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هالل احمر 
فریادرس مردم 

است
دکتــرشــریفیســده
توســعه معــاون
منابــعانســانیوپشــتیبانی
جمعیتهاللاحمرکشــور،
محمدخانــیمدیــرعاملو
حجتاالســالموالمسلمین
نطنزیمســئولدفترنمایندگیولیفقیهدرهاللاحمر
ســمنانبــههمــراهجمعــیازمدیــرانهــاللاحمــربــا

نمایندهولیفقیهدرایناستاندیدارکردند.
بــه اشــاره بــا شــاهچراغی اهلل آیــت دیــدار ایــن در 
اینکههــاللاحمــرازگذشــتهیــکســازمانخوشــنامو
خدمترســانبهمــردمبودهاســت،گفت:هــاللاحمر
کــهازاقشــار یــکمجموعــهدادرسوفریــارساســت

آسیبپذیرجامعهدستگیریمیکند.
ویضمــنتوصیهبهمدیــرانهاللاحمــردرخصوص
ایجادانگیزهدرکارکنانجمعیــتافزود:ایجادوحدت
وانگیــزهدرکارکنــانمیتوانــدمنشــاءاثــراتوبــرکات
زیادیباشــدکهمشــارکتدرغموشــادیپرسنلیکی
ازکارهاییاستکهمدیرانبایدمدنظرداشتهباشندو

بهآنعملکنند.
همچنیــن ســمنان اســتان در فقیــه ولــی نماینــده
تصریحکرد:بــاتوجهبــهتحریمهایظالمانــهآمریکاو
مشــکلکمبودداروهایخــاصوکمیاب،هــاللاحمر
بایدبــهگونــهایبرنامهریزینمایــدتــاداروخانههای
جمعیتدرایــنزمینهکمکحــالمردمباشــدوموارد
کمیابونایابازطریقتجهیزوگســترشفعالیتاین

داروخانههادردسترسنیازمندانقرارگیرد.
درایندیداردکترشــریفیگــزارشاجمالیومختصری
ازعملکــردوبرنامههــایجمعیتهــاللاحمرکشــورو
همچنیــنمحمدخانیمدیرعاملهاللاحمرســمنان
گــزارشعملکــردیکســالههــاللاحمــراســتانراارائه

نمودند.

نماینده ولی فقیه در استان سمنان:



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     1   آبان

اولینعنصرازالگویاسالمیبراینظامسازیوجامعهسازیچیست؟01
1. عدالت         2. توحید             3. ایمان          4. اخالق

02
ازنظرآیتاهللخوشوقت،تنهاراهافزایشایمانچیست؟

4. توكل 2. سخاوت             3. صبر             1. تقوا        

ازنظرامامخمینی)ره(،کمالایماندرچهچیزیمتبلورمیشود؟03
1. تسلیم        2. رضا          3. توسل         4. اطمینان

معنای»تکاثر«چیست؟04
1. تكثیر شدن            2. چندگانگی              3. زیاده خواهی                   4. كوثر

05

06

موضوعمحوریکتاب»گمشدگی«چیست؟07
3. دوران رضاخان              4. حادثه گوهرشاد 2. زندگی علی اصغر حكمت         1. كشف حجاب        

08
امامصادق)ع(خاستگاههمهفتنههاراچهچیزیمیدانند؟

1. حّب دنیا         2. بخل            3. حسد           4. شهوت

کارگردانفیلمسینمایی»حمالطال«کیست؟
3. ابراهیم حاتمی كیا              4. رضا میركریمی 1. مجید مجیدی          2. پرویز شهبازی      

کتاب»چابکسوار«دربارهچهموضوعییاچهکسینوشتهشدهاست؟
2. واقعه كربال               3. مالك اشتر              4. جنگ جمل 1. قیام مختار        



فیلم سینمایی »آبادان یازده 60«
کرانشدهدرشهریور99 اثر:مهردادخوشبخت؛ا
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