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عده ای از جوانمردان رسید به حمایت از امام بر سیره پیمان 
کــم مدینــه به  جوانمــردان )حلــف الفضــول( برخاســته و حا
جهت این غیرتمندی جوانمردان دســت از ظلم به امام )ع( 

کشیده و مال را به ایشان برگرداند.

     ستاندن داد مظلوم
پیمان جوانمردان )حلف الفضول( سبب ایجاد جریان های 
گــون جوانمــردی در عالم اســام شــد و تربیــت یافتگان  گونا
مکتب محمــدی )ص( هریــک به گونــه ای خود را مســئول 
دفاع از مظلومان و ســتمدیدگان، غربــا، درماندگان، یتیمان 
و... قلمداد می کردنــد. نمونه بارز و عینی جوانمــردان بعد از 
حضرت رسول )ص( را می توان در ســیره زندگی سرور فتیان 
عالم حضرت موالعلــی )ع( و دیگر ائمه معصومیــن )ع( و نیز 
تربیت یافتــگان مکتب علوی عینًا مشــاهده کــرد، چنانچه 
جریان های فکــری و عملی که بعــد از حضرت رســول تحت 
نام و عنوان فتوت و فتیــان در اقصی نقاط عالم اســام پدید 
آمد به نوعــی متأثر از همان ســیره جوانمــردان و به خصوص 
کرم )ص( بودند که در طول تاریخ بنابر شرایط  شخص نبی ا
مختلــف زمانــه پیمان هــای جوانمــردی را حفظ و حراســت 

کرده و از بذل جان و مال دریغ نمی کردند.
برهمیــن ســیره، دســتجات فتــوت و فتیــان کــه بــه صفــات 
ســتاری، مروت، جوانمردی و دفاع از مظلومــان و مال و جان 
و ناموس ضعفا کمر همت بسته و جانبازی ها و مردانگی های 

فراوانی در طول تاریخ به منصه ظهور رساندند.
فتیــان و تفکــر مبتنــی بــر پیمــان جوانمــردان ســبب شــد تــا 
بــه  کشــورهای اســامی و  صنــوف مختلــف اجتماعــی در 

خصوص ایــران زمین، هــر یک قوانیــن و مــرام نامه هایی بر 
پایه همان ســنت های جوانمردی و جوانمردان که حضرت 
ختمی مرتب )ص( بر آن گواهی فرموده بودند، ایجاد شــده 
و فتوت نامه های اصناف مانند فتــوت نامه های آهنگران، 
رنگرزان، ســلمانیان و... تدوین شــد و همین جوانمردان در 
روزگار ســختی داد مظلوم از ظالــم ســتانده و در برابر جباران، 

امراء و حکام جائر ایستادگی می کردند.
همچنین دستجات احداث و غازیان و اخیان در عالم اسام 
یا مطوعــه کــه گروه هــای مؤمــن و مســلمان و از جوانمردان 
بودند، در جنگ های مختلف و تحت نــام جهاد به مبارزات 
ســیفی یــا رزمــی شــرکت می جســتند؛ حتــی در جنگ هــای 
صلیبــی چندصدســاله، ایــن جوانمــردان حضــور جــدی و 
موثــری داشــتند تا جایــی کــه خــوی و مــرام شــوالیه گری به 
خصــوص در منطقــه مالــت بعــد از برخــورد بــا جوانمــردان 
مســلمان شــروع بــه تکمیــل و تکویــن شــد و جوامــع ســری 
شــوالیه گری در اروپــا به وجود آمــد که بــه نوعــی از آرا و رموز و 
حتی روش های رزمی و نحوه پذیرش طالبین و نوخاستگان 

جوانمردان متأثر بود.
عیاران یــا جوانمــردان ســیفی نیز که اجــازه حمل و اســتفاده 
از ســاح و مبــارزه بــا ظالمــان و جبــاران را داشــتند نیز بــر پایه 
پیمان هــای جوانمردان اســتوار بودنــد. )عیــاران در ایران و 
حتی بغداد کــه در جغرافیای فرهنگی و سیاســی ایران قدیم 
قــرار داشــتند از آرای ایــاران و یــاران مهــری منشــعب شــده و 
دســتجات اســواران و آزاتــان در روزگار ساســانی نمونــه ای از 
ایشان بودند که بعد از اسام به عیاران شهره شدند.( اما بعد 
از اســام و آشــنایی ایرانیان به قرآن و ســیره حضــرت ختمی 

مرتب )ص( و خصال موالعلی )ع( و دیگر ائمه اطهار )ص(، 
روح پهلوانی و جوانمــردی ایرانی با دســتورات قرآنی عجین 
شده و مکتبی به وجود آمد که مدت های مدید دنیای اسام 
را ســخت تحت تأثیر قــرار داد و فرهنگ و باورهــای ایرانی - 
اسامی به خصوص در میان صنوف اجتماعی مورد پذیرش 
و حمایت قاطبه مردم اسام واقع شده چنانچه این فرهنگ 
در ایران و نواحی ای از عراق به نام فتوت یــا جوانمردان و در 

دیگر نواحی به مطوعه و غازیان شهره شد.

     نگاه داشتن سنت مصطفی )ص(
خصــال جوانمــردان متأثر از ســیره حضــرت رســول )ص( در 
کتب بســیاری از اهل فتــوت و جوانمردی دنیای اســام ذکر 
شــده و جوانمردان راســتین آن را نصب العین کرده، به صور 
گــون در میــان طالبین ترویــج می کردند چنانچه ســلمی  گونا
که اولین کتاب در علم و اندیشــه اهل فتــوت و جوانمردی را 
نگاشته، از ســخنان حضرت رســول )ص( فراوان نقل کرده 
اســت: »از جوانمردی لطــف با بــرادران و بــرآوردن نیــاز آنان 
کرم )ص( فرمود: »هرکســی به مؤمنی لطف  اســت.« پیامبر ا
کند یا نیازی را از نیازهای دنیوی او، چه کوچک و چه بزرگ، 
بــرآورده ســازد شایســته اســت کــه خــدای بــزرگ در قیامــت 
خدمتــکاری بــه خدمــت او گمــارد.« همچنیــن نجم الدیــن 
زرکــوب تبریــزی در فتــوت نامه خویــش می نویســد: »... که 
فتوت بر ســه قســم اســت: اول: نگاه داشــتن فرموده خدای 
تعالــی. دوم: نــگاه داشــتن ســنت مصطفــی )ص(. ســیم: 
صحبت کردن بــا اهل خــدا، و حقیقــت فتوت آنســت که هر 

چه جز حق است، ترک کنند.«      

رکوب  نجم الدین ز
یزی در فتوت  تبر

نامه خویش 
می نویسد: »... 
که فتوت بر سه 

قسم است: اول: 
نگاه داشتن 

فرموده خدای 
تعالی. دوم: نگاه 

داشتن سنت 
مصطفی )ص(. 

سیم: صحبت 
کردن با اهل خدا، 
و حقیقت فتوت 
که هر چه  آنست 

جز حق است، 
کنند.« ترک 

به هیچ غریبی
 ستم نرسد

»حلف الفضول« و تأثیر آن بر 
جریان های جوانمردی در اسالم

هوشنگ شکری

کــرم )ص( اســت که  »حلــف الفضــول« یکــی از نقــاط عطــف در تاریــخ و ســنت نبــی ا
رخدادهای مهم فرهنگی، اجتماعی و حتی سیاســی را در تاریخ اســام تــا امروز تحت 
الشعاع قرار داده اســت. چنانچه جریانات مختلف فتوت و جوانمردی و فتیان چون عیاران، 
صعلــوکان و مطوعه بــه نوعی پیــدا و پنهــان متأثر از جریــان و پیمــان حلف الفضــول حضرت 

ختمی مرتبت )ص( است.
در تواریــخ مختلــف از جریان حلف الفضول چنین یاد شــده اســت کــه روزی در مکه شــخصی 
از بنی اســد برای تجارت به مکه آمد و مردی از بنی ســهم )عاص بن دائــل( کاالی او را خرید، 
اما بهــای آن را نپرداخت. مرد اســدی دادخواهــی نزد قریش برد و قریشــیان بدو پاســخ دادند 
که چون تو هــم پیمان ما نیســتی، نمی توانیــم از تــو حمایت کنیم. مرد اســدی چــون از همه 
جا ناامید شــد باالی کوه ابوقیــس رفــت، اشــعاری در مظلومیت خــود خوانــد و از قریش یاری 
خواســت؛ قریشــیان پشــیمان شــدند و در خانه عبداهلل بن جدعــان پیمان بســتند کــه از این 
پس نگذارند به هیچ غریبی ســتمی برســد. چون این پیمان عاوه بر پیمان ها و سوگندهای 

گذشته بود، آن را حلف الفضول نامیدند.
حضرت محمد )ص( نیز که در بیســت ســالگی بودنــد، جهت دفــاع از مظلومان و فقــرا و غربا و 
بیماران بــه این پیمان هم قســم شــدند و تــا آخرین لحظه بــه ســیرت و صفات جوانمــردی با 
فضیلت وفادار بودند. گویند حضرت رســول )ص( بعد از بعثت، بیشــتر ســنن جاهلــی را ملغی 
و باطل اعــام فرموده، اما بــه پیمان جوانمردان )حلف الفضول( ســخت معتقــد و در حفظ آن 
سنت کوشیدند؛ چنانچه از این پیمان به نیکی یاد کرده و فرمودند که در خانه عبداهلل جدعان 

گر حاال هم پس از بعثت مرا به آن پیمان دعوت کنند، قبول می کنم. شاهد پیمانی شدم که ا
ســیره و قانــون حلــف الفضــول بعــد از حضرتــش نیــز مکــررًا هنــگام تعــدی بــه مظلوم توســط 
جوانمردان احیا شده و حق را از ظالم ستانده اســت، چنان که در سیره ابن هشام آورده است، 
در روزگار امام حســین )ع( میان ســاالر شــهیدان و ولید بــن عتبه امــوی که از ســوی معاویه در 
مدینه حکومت داشــت، اختــاف درگرفــت و نزاع پیش آمــد که علــت آن مالی بــود که متعلق 
کم مدینــه بــه زور آن را غصب کرده بــود، بنابر ایــن حضرتش به  به امام حســین )ع( بــود و حا
گر حق مــرا ندهی شمشــیر خــود را بر می گیــرم و در  ولید بــن عتبه فرمــود به خــدای یگانه کــه ا
مسجد رسول اهلل ایســتاده و مردم را به حلف الفضول دعوت می کنم. چون این خبر به گوش 
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۵. بازداشــتن زبــان جــز از خیــر و پرهیــز از بدگویــی و تهمت و 
دشمنی ورزی

۶. دوری جستن از آنچه خداوند ما را از آن برحذر داشته.
۷. سکوت جز در آنچه برای آخرت سودمند باشد.

۸. شکیبایی ورزیدن در برابر مشــکالتی که دشمنان در برابر 
پایبندی به حق ایجاد می کنند.

۹. خوش رفتاری با مردم
۱۰. پرهیــز از دشــنام دادن بــه دشــنام دهنــدگان بــه خــدا و 

اولیاء خدا
۱۱. مهرورزی به مستمندان و دوری جســتن از خوار شمردن 

و تکبر ورزیدن به آن ها
۱۲. دوری جستن از فخرفروشی و خودبزرگ بینی

۱۳. دوری جستن از بغی و تعدی به حقوق دیگران
۱۴.   دوری جستن از حسد

۱۵. کمک به مسلمانان مظلوم
۱۶. کمک به همدیگر

۱۷. دوری جســتن در حد توان از بدگویــی علیه صالحان نزد 
پیشوای جامعه اسالمی و در تنگنا قرار دادن امام

۱۸. دوری جستن از در تنگنا قرار دادن برادران مسلمان
۱۹. دقت در مرزبندی هــای اعتقادی و اجتماعــی و دقت در 

اینکه انسان در شمار اهل باطل قرار نگیرد.
معــرض  در  دیــن  و  امــام  و  قــرار دادن خــدا  از  پرهیــز   .۲۰

دشمنی های اهل باطل
معیارهــای  اســاس  بــر  بغض هــا  و  حــب  دادن  قــرار   .۲۱

خداپسندانه
۲۲. عــادت دادن نفس به بــالء و مصیبــت در دنیــا و تدبر در 

مصائب پیامبران که قرآن آن ها را ذکر کرده است.
۲۳. پیروی کردن از هدایت و وقار و آرامش و حلم و خشوع و 

تقوا و راستگویی و وفای به عهد صالحان

     رابطه انسان با خود
۱. حفظ حیا و دوری جســتن از هر آن چه صالحان پیش از ما 

از آن ها دوری جسته اند.
۲. پرواپیشــگی و رعایــت تقــوی، دوری جســتن از آنچــه 

خداوند ما را از آن برحذر داشته است.
۳. نیکی کردن به جسم و جان خود

۴. اطاعت از خدا برای احسان به نفس
 امــام صــادق )ع( در بخشــی از ایــن نامــه فرموده انــد: َهــَذا 
ُمــوُه َو اْعِقُلــوُه َو َل َتْنِبــُذوُه  َدُب اهَّلِل َفُخــُذوا ِبــِه َو َتَفّهَ

َ
َدُبَنــا أ

َ
أ

ُکْم  َخْذُتْم ِبــِه َو َما َواَفــَق َهَوا
َ
ُکــْم أ َوَراَء ُظُهوِرُکــْم َمــا َواَفــَق ُهَدا

ُخُذوا ِبِه. این آداب )پیشنهادی( ما و همان 
ْ
َطَرْحُتُموُه َو َلْم َتأ

آداب خدایــی اســت، آن را دریابیــد و آن را فهم کنیــد و در آن 
گر چنین کنید  بیاندیشید و آن را پشــت ســر خود نیناندازید، ا
و به این آداب عمل کنید، به آنچه ســازگار با هدایت یافتگی 
شماســت دســت یافته ایــد و بــه آنچــه ســازگار بــا هواپرســتی 

شماست پشت کرده اید و آن را وانهاده اید.
این پیــام تنها خطاب بــه مخاطبان اولیه نامه نیســت، این 
پیام همه مســلمانان  و بلکه همه انســان های حق جــو را به 

خود فرا می خواند.      

 این آداب 
)پیشنهادی( 

ما و همان آداب 
خدایی است، آن 

یابید و آن را  را در
کنید و در آن  فهم 

بیاندیشید و آن 
را پشت سر خود 
گر  ید، ا نینانداز

کنید و به  چنین 
این آداب عمل 

کنید، به آنچه 
سازگار با هدایت 

یافتگی شماست 
دست یافته اید و 

به آنچه سازگار 
با هواپرستی 

شماست پشت 
کرده اید و آن را 

وانهاده اید

     رابطه انسان با خدا
۱. عاقبت نیکو و عافیت خواهی از پروردگار

۲. اهتمــام زیاد بــه تهلیل )ذکــر لالــه ال اهَّلل( و تســبیح 
کســاری در  )ذکــر ســبحان اهَّلل( و تقدیــس خداونــد و خا

برابر ذات اقدس خداوند
۳. اهتمام زیاد به دعا )دو بار ذکر شده است(

۴. رغبت به آنچه خداوند ما را به آن ترغیب کرده است.
۵. پرهیز از انس گرفتن به آنچه خداوند حرام کرده.

۶. پیــروی نکــردن از هــوای و هــوس و برداشــت های 
شــخصی در امــر دیــن و پــای بنــدی تمــام بــه حــالل و 

حرام های الهی
۷. پیــروی از زندگی پیامبــر و پیروی نکــردن از هوی و 
هوس و برداشت های شــخصی در فهم و تفسیر زندگی 

پیامبر
۸. یک بار دست بلند کردن به هنگام آغاز نماز

۹. اهتمام به ذکر خدا در ساعات مختلف روز و شب
۱۰. کوشــش فراوان برای فرمان بردن از خدا و بندگی او 

)دو بار ذکر شده است(
۱۱. اهتمام به حفظ آنچه از رسول خدا و ائمه اهل بیت 

او باقی مانده است.

تدوین کننــده  نخســتین  می تــوان  را  )ع(  صــادق  امــام 
اندیشه های مکتب اهل بیت )ع( در جنبه اندیشه و رفتار 
شــمرد. این مســأله تا بدان پایه بود که حتی امام صــادق )ع( را به 
عنــوان مؤســس مذهــب و یــا مذهــب شــیعه را بــه عنــوان مذهب 
جعفری منسوب به نام امام صادق )ع( شمرده اند. بدیهی است بر 
اساس باور شیعیان اثنی عشــریه، این اندیشه ها گرچه نزد امامان 
پیشین هم بود و اشاراتی به آن داشــتند، اما امام صادق )ع( این فرصت را یافت که آن ها را به 

صورتی سامان مند و گسترده عرضه کند.
امام صادق )ع( در قالب نامه ای به پیروان خود الگوی رفتاری یک مسلمان را مشخص کرده 
اســت. مفاد این نامه دربردارنده مطالب بســیار ســودمندی است که اســتخراج و دسته بندی 
آن هــا می تواند الگویی برای ســبک زندگی یک مســلمان در همه ابعاد به ویــژه روابط مختلف 
مســلمانان در همه ادوار تاریخ از جمله دوران معاصر که چگونه دیندارانه زیســتن یک پرسش 
عمومی اســت در اختیار ما قرار دهد. ایــن نامه که قدیمتریــن نقل آن در بخــش الروضه کتاب 
الکافی مرحوم کلینی آمده است )ج ۸، صص ۲ـ  ۱۴( در منابع دیگر از جمله کتاب الوافی فیض 
کاشانی )ج ۲۶، صص ۹۷ـ  ۱۱۳( و تحف العقول نوشته مرحوم ابن شعبه حرانی از علمای قرن 
چهــارم )صــص ۳۱۳ـ  ۳۱۵( هم آمده اســت و نســخه های مختلف ایــن نامه با وجــود اختالف 
جزئی در چینش مطالب، یکسان است. گویه های اســتخراج شده از متن نامه ۵۵ بند بود ولی 
با توجه به تناسب برخی گویه ها با دو بخش مختلف، این گونه ها در هر دو بخش مورد استناد 
قرار گرفته اســت. همچنین برخی گویه ها به دلیل مشــابهت بســیار زیاد با هــم در یک بند ذکر 
شده است. بنابر این جمع گویه های زیر الزامًا به تعداد گویه های برداشت شده از نامه نیست. 

ج در این نامه چنین است: اصلی ترین و مهم ترین نکات مندر

حجت االسالم و المسلمین دکتر محسن الویری

آداب بندگی
ترسیم الگوی رفتاری یک مسلمان

 در نامه ای از امام صادق )ع(

۱۲. رضایت داشتن از آنچه خدا ساخته و خواسته است.
۱۳. اهتمام به نمازهای روزانه

۱۴. دوری جستن از بازداشتن )حبس( حقوق الهی
۱۵. ولیت پذیری خدا و رسول خدا و مؤمنان و تبری 

جستن از دشمنان آن ها
۱۶. وفــای به عهــدی کــه در برابــر خداوند بــر گردن 
دارد ماننــد ولیــت پذیــری، اقامــه نمــاز، پرداخــت 

زکات و دادن قرض الحسنه
۱۷. دوری جستن از آنچه خداوند آن را حرام کرده است.
۱۸. توجه به این نکته که اسالم یعنی تسلیم در برابر حق

۱۹. اطاعت از خدا برای احسان به نفس
۲۰. دوری جســتن از معصیــت و گردن فــرازی کردن 

در برابر خداوند )دو بار ذکر شده است.(
۲۱. توجــه بــه اینکه هیــچ کس جز خــدا غنــی کننده 

انسان نیست.
۲۲. کوشــش برای برخــورداری از شــفاعت شــفاعت 

کنندگان از طریق به دست آوردن رضای خدا
۲۳. ترک نکــردن فرمان خدا و فرمان هــر کس که به 

پیروی از خدا فرا می خواند.
۲۴. عاقبت نیکو وعافیت خواستن از خدا

۲۵. درخواســت از خداوند برای جای دادن اسالم در 
سینه خود و سخن گفتن بر اساس حق

۲۶. توجه کردن به این نکته که شــرط محبوب خدا 
شدن پیروی از فرامین خدا و اولیای اوست.

     رابطه انسان با دیگران
۱. حفظ آرامش و وقار و سکینه

۲. حفــظ حیــاء و دوری جســتن از هر آنچــه صالحان 
پیش از ما از آن ها دوری جسته اند.

۳. خوش رفتاری با مخالفان و دوری جستن از شدت 
بخشیدن به مخالفت با آن ها )دو بار ذکر شده است(

بــرای  بدرفتاری هــا  بــا  داشــتن  نیکــو  برخــورد   .۴
جلوگیری از نادیده گرفته شدن و زیر پا ماندن حق
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گردان و  کاهش می دهد. حضرت ابتدا میدان می دادند تا شــا
یا مباحثــه کنندگان هرچه ســؤال دارنــد بیان کــرده و در ادامه 
بر اســاس روش عقلی و اســتدالل صحیــح مطالب خــود را القا 
می کردند. ایــن روش در دنیــای کنونی کــه اعتــدال و حلم در 

جوامع فراموش شده، بسیار کارایی دارد.
امام صــادق )ع( با این روش خاص خــود و بدون هیچ گونه 
گردان بســیاری  خشــونتی صــراط مســتقیم را تبییــن و شــا
را نیــز در حوزه هــای مختلــف معرفتــی تربیــت کــرد. مرحوم 
شــیخ طوســی رضوان اهّلل تعالــی علیــه به نقــل از هشــام بن 
ســالم حکایت می کند که »روزی مــردی از اهالی شــام برای 
گر  مباحثه به محضر حضرت آمد. امام بــه او عرض کرد که ا
گر درباره  پیرامون قرآن ســخنی داری با حمران بن اعیــن، ا
گر در  علوم عربی می خواهی مناظره کنی بــا ابان بن تغلب، ا
فقه صحبتی داری با زرارة بــن اعین و ... بــه گفتگو بپرداز. 
گردان حضــرت به مناظــره پرداخــت و در همه  آن مرد با شــا
حوزه ها مغلوب شــد. آنگاه با امام رو کرد و گفت که: شــما در 

همه حوزه ها دانشمند تربیت کرده اید.«
شــیعیان بایــد ائمــه معصومیــن )ع( بــه ویــژه امــام جعفــر 
صادق را پیشــوای فکری خــود قــرار دهند. مالــک بن انس 
و ابوحنیفــه نعمان بــن ثابــت، دو تــن از پیشــوایان مذاهب 
گردان و دست پروردگان  فقهی چهارگانه اهل سنت نیز از شا
امام جعفر صادق )ع( هســتند. روش خــاص حضرت باعث 
گــون علمی  شــد تا بیش از چهار هــزار نفــر در حوزه های گونا
گــون  از محضــر درس او بهــره ببرنــد. حضــور اشــخاص گونا
ع در محضــر درس امام نشــان  بــا بن مایه هــای فکری متنــو
دهنده روش عقلــی امام و به طــور کل عدم منافــات عقل با 
مقوله وحی اســت. عقل و وحی هیچ منافاتی با هم نداشته 

و تأیید کننده و همچنین کامل کننده همدیگر هستند.
امــروزه بســیار از علمــا و دانشــمندان در حوزه هــای علمیه و 
دانشــگاه ها در مســائل فقهــی، اخالقــی و معرفتــی از مکتب 
عقلی اهل بیــت )ع( اســتفاده کــرده و از عقــل در تبیین این 
مکتــب بهــره می برنــد. تعــدادی نیــز هســتند کــه بــه جــای 
اتکای به اهل بیت در مســائل توحیدی به مشاهیر بشریت 
گــر در مــواردی از منظومــه فکــری ایــن  اعتمــاد می کننــد و ا
مشــاهیر منافاتــی بــا کالم ائمه پیــدا کننــد، ســعی در توجیه 
گر مــا به حقانیــت وحی و روش فکــری ائمه  آن بــر می آیند. ا
به ویژه امام جعفر صــادق )ع( اعتماد داریــم باید بدانیم که 
در معــارف توحیــدی نیز بایــد از وحی اســتفاده کــرد، چرا که 
در وحی خطــا راه نداشــته و این مقولــه قــدرت ورود به همه 

مسائل را دارد.
ترویــج معارف اهــل بیت باعث بهبــود اوضاع جهان اســت. 
در دوران عباسیان، مأمون خلیفه اموال و پول های فراوان 
صرف کرد تــا افــکار و عقاید مشــاهیر قبــل از اســالم ترجمه و 
رواج پیدا کند. نمی توان بــه یقین درباره نیــت وی از اینکار 
نظــر داد، امــا هرچه بــود باعــث شــد تــا عــده ای در این خط 
گرفتــار شــده و معــارف عقالنی اهــل بیــت را فرامــوش کنند. 
قطعًا ترویج عقاید، معارف و روش ســلوک اهل بیت به ویژه 
حضرت امام امام جعفر صادق)ع(ـ ـ که شمه ای از آن را بیان 

کردمـ ـ می تواند در بهبود اوضاع جهان مؤثر باشد.      

از اندوه هــا و نگرانی هاســت، چنانکــه قــرآن کریــم در مــورد 
حضــرت یونــس )ع( می فرمایــد: »تــا در ]دل [ تاریکی هــا ندا 
در داد کــه: »معبودی جز تــو نیســت، منّزهی تو، راســتی که 
من از ســتمکاران بــودم.« پس ]دعــای [ او را بــرآورده کردیم 
و او را از انــدوه رهانیدیــم، و مؤمنــان را ]نیــز[ چنیــن نجــات 

می  دهیم.«

استغفار؛داروییبیبدیل
مهمترین ضررهای انســان، آثار گناهان است. برای اینکه با 
انواع این ضررها آشنا شویم می توانیم نگاهی به این عبارات 
امیرالمؤمنیــن )ع( در دعای کمیل بیندازیــم که می فرمایند: 
»خدایــا بیامــرز برایــم آن گناهانی کــه پرده  هــا را بــدرد، خدایا 
بیامــرز برایــم آن گناهانــی را که عقــاب و کیفرهــا را فــرو ریزد، 
خدایا بیامرز برایــم آن گناهانــی را که نعمت هــا را تغییر دهد، 
خدایا بیامــرز برایــم آن گناهانــی را کــه از دعا جلوگیــری کند، 
خدایا بیامرز برایم آن گناهانی را که بال نازل کند، خدایا بیامرز 

برایم هر گناهی که کرده  ام و هر خطایی که از من سر زده.«
آری، توجه به گناهان و اســتغفار از آن ها هر چه زودتر باشــد، 
مفیدتر اســت تا جایــی کــه امــام صــادق )ع( در کالم دیگری 
می فرمایند: »نیست بنده  ای که گناه کند، مگر آنکه خداوند 
گر اســتغفار  تا فــردا شــِب آن روز بــه او مهلــت می  دهد، پــس ا

کند، بر او نوشته نمی  شود.«
گر با دیده دل بنگریم گناه، بیماری و درد روح است که تنها  ا
داروی آن، طلب بخشش از خداوند بخشنده است؛ چنانکه 
امام صــادق )ع( در روایــت دیگری از رســول خــدا)ص( نقل 
می کنند که فرمودنــد: »هر دردی دوا و درمانــی دارد و داروی 
گناه، طلــب آمرزش و اســتغفار کردن اســت.« با ایــن وصف، 
اســتغفار می تواند با از بین بردن گناهان، انســان را از آثار ســو 

آن ها در امان دارد.

راهبردشکرنعمت
گوار ناسپاســی، از جمله سنت های الهی است.  پیامدهای نا
قرآن کریم ســرزمین پرنعمــت و آسایشــی را مثــال می زند که 
به خاطر ناسپاسی دگرگون شــد. می فرماید: »و خدا شهری را 
مثل زده اســت که امن و امان بود ]و[ روزیش از هر سو فراوان 
می رسید، پس نعمت های خدا را ناسپاسی کردند، و خدا هم 
به ســزای آنچه انجام می  دادنــد، طعم گرســنگی و هراس را 
به ]مردم [ آن چشــانید.« نعمت های خــدا، تنها نعمت های 
مادی نیستند بلکه آرامش، امنیت، ایمان، معنویت و… نیز 
گر شــکر آن ها را  از جمله نعمت هــای بزرگ الهی هســتند که ا
به جای نیاوریم از ما گرفته می شوند و عکس آن ها جایشان 
را پر می کند، چنانکه طبق آیه شــریفه، نعمت و امنیت جای 

خود را به گرسنگی و ترس دادند.
امــام صــادق )ع( گهربــار  کالم  فــراز  از ســه  از جمع بنــدی 

درمی یابیم که انســان در هر حالــی، حال اندوه یــا نعمت و یا 
حتی گناه، بــرای در امــان ماندن از هــر گونه ضــرر و نقصانی 
بایــد خداوند را یــاد کند چــرا که غفلــت از یــاد خــدا در هر یک 
از ایــن حــاالت، اقــوام و طوایــف و انســان های فراوانــی را بد 

عاقبت و خسران زده کرده است.       

ششــمین وصی پیامبر گرامی اسالم حضرت محمد )ص( 
گردان بســیاری از  در دوران زندگانــی و امامــت خــود شــا
میان شــیعیان و دیگر مذاهب اســالم داشــت. همچنین ایشان با 
بســیاری از پیروان دیگر ادیــان و حتی نحله هــای مختلف فکری 
نیــز مباحثــه و مناظره کــرده و از ایــن طریق آنــان را به راه راســتین 

خداشناسی رهنمون می ساخت.
حضــرت امــام جعفرصــادق )ع( روش تدریــس و ســلوک اجتماعــی خاص خــود را داشــت که 
امروزه بایــد الگوی تمامی افراد قــرار گیرد. نحوه تعلیــم حضرت با حلم و آرامــش خاص و بها 
ـــ توأم بود. بر اســاس منابــع تاریخی  گرد و چه مناظــره کنندهـ  دادن به طــرف مقابلـ ـ چه شــا
ایشان به سؤاالت و سخنان طرف مقابل به طور کامل و با صبر و حوصله زیاد گوش داده و در 
پاسخ به گونه ای القای مطلب می کردند که طرف مقابل محبت، خیرخواهی و عالقه مندی 
گــر یاد  گر پیــروان همــه نحله هــای فکــری و عقیدتی ا را احســاس می کــرد. در جهــان امــروز ا
می گرفتند که با صبــر و آرامش بــه کالم همدیگر توجه کنند، بســیاری از مصائب و مشــکالت 

فعلی پیش نمی آمد.
اســتفاده از روش ســلوک اجتماعــی امــام جعفر صــادق )ع( خشــونت و جنــگ در جهــان فعلی را 

انســان به دنیایی وارد شــد که صحنه فراز و نشــیب های 
مــادی و معنــوی بــرای اوســت تــا از میــان آن ها ســعادت 
اخروی خود را تضمین کند. در آموزه های اســالمی، ضرر واقعی در 
این دنیا بــه نقصانی گفته می شــود کــه موجب نقصــان در آخرت 
شود. از این رو الزم است انســان با تمام عوامل اصلی آسیب رسان 
به ســعادت خــود آشــنا شــده و راه محافظت خــود در آن شــرایط را 
بیامــوزد و اجــرا کنــد. کلمــات نــاب معصومیــن علیهــم الســالم، همــاره نشــانگر دقیق ترین، 
نزدیک تریــن و بهتریــن راه عبــور ســالم از خطــرات بــوده اســت. امام صــادق )ع( در ســخنی 
گهربــار می فرماینــد: »ســه چیزند که بــا وجود آن هــا ضرری به انســان نمی رســد: دعــا هنگام 
اندوه، طلب آمرزش هنگام گناه، شــکر هنگام برخورداری از نعمت.« بــرای درک بهتر از این 

سه عامل به تشریح هر کدام می پردازیم.

دعا؛راهزدودنگردغمها
»کرب« بــه معنــای غــم و انــدوه شــدید اســت. انســان های برگزیده خــدا، وقتــی دچــار غم و 
اندوه شــدید می شــدند خدا را ندا می کردند و خداوند نیز خواســته آن ها را می پذیرفت و از غم 
رهایــی می داد. خــدای متعــال در مورد حضــرت نــوح )ع( می فرمایــد: »و نــوح را هنگامی که 
پیــش از آن ندا کــرد، پس مــا دعایــش را اجابــت کردیــم و او و خاندانــش را از آن انــدوه بزرگ 
نجــات بخشــیدیم.« در داســتان حضــرت نــوح )ع( می بینیــم کــه دعــا، انــدوه تأثیــر بســیار 
اندک تبلیــغ نهصد ســاله را از بین برد و موجب گشــایش در کار فرســتاده خدا و یــاران اندکش 
شــد. »نداء« همانند »دعــاء« به معنــای صدا زدن اســت و تفــاوت ایــن دو در آن اســت که در 
دعا، نــام طرف مقابــل نیز گفتــه می شــود ولی در نــداء ایــن چنین نیســت؛ گرچــه گاهی این 
دو کلمه به جــای یکدیگر نیز بــه کار برده می شــوند. دعا، نســخه رهایی انســان های مؤمن 

آیت اهلل سید جعفر سیدان
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کــه    نکته نخســت این شــد 
گر ماجــرای کهنــه و نــو را - با  عطــف ا

کــه  بــه جهــت صــدورش  لباس وصله توجــه 
امــام  اســت - به موضــوع جامــه نــوزاد ببریــم و چنین دار 

پنداریم که شــامل این مورد هــم می شــود، و در نتیجه، این 
مــورد، نقــض کلیت »کهنــه و نو« پنداشــته شــود، پاســخش 
این می شــود که با توجه به معنای »ِل«، نــوزاد و جامه اش، 
اساسًا مشمول آن کلیت نیست - و طبق اصطالح، تخصصا 
ج اســت. در باب مــوارد دیگــر هم که  از موضــوع بحث، خــار

گانه بحث شود. احتمال نقض برود، باید جدا
   نکتــه دوم: بحــث »کهنه و نــو« - البتــه باز بــا عطف توجه 
به جهت صــدورش، یعنی جامه امــام - ما را بــه جریان زمان 
و نحوه ارتباطش با انسان و متعلقات او می برد؛ و بدین گونه 
سخن از زندگی انسان و نحوه زیستش و اراده و انتخابش، به 
گر از این منظر نیز بنگریم، موضوع »نوزاد و  میان می آید؛ که ا

ج می شود. جامه« و موارد مشابه، از محل بحث، خار

     دام ابدیت
تا اینجا بحــث ما ناظر بــه آن بود کــه کالم امام را بــا توجه به 
جهــت صــدورش، منحصــر در موضــوع جامــه بدانیــم. امــا 
ســخن در این اســت کــه کالم معصــوم، فراتــر از جامــه کهنه 
و نو اســت. همه شــواهد و قرائن و نحــوه برخورد امــام با این 
موضوع، به عالوه ســاختار کالم امام، حکایت از این دارد که 

ح می کند. ایشان بحث از کهنه و نو را در افقی برتر مطر
انســان موجــودی افتــاده در زمــان اســت و بــا زمــان زندگــی 
می کند. شــیطان با »دام دانــه« جاودانگی و ابدیت، انســان 
را کــه خفتــه و آســوده در ابدیــت و خلــود بــود، فریــب داد و از 
جاودانگــی بــه در آورد و در چرخــه زمــان افکنــد. اینــک این 
موجــودی که به خواســت خــود و با عصیــان در برابــر خدا به 
زمیــن آمــده و در زمــان بــه ســر می بــرد، نمی تواند بــه احکام 
گر بخواهد - به قول ابوالحسن  زمان، احترام نگذارد. حتی ا
عامری نیشابوری- به عنوان تکه ای از زمان، سوار بر مرکب 
ابدیت باشد، باید زمان را بشناسد و به تقدم و تأخر، به دیده 

احترام نظر کند.
اینک از ایــن دید انــداز که آدمــی در زمان به ســر می بــرد و حتی 
خــروج او از زمــان و ســیطره اش بــر آن، مســتلزم شــناخت آن و 
آشنایی با راهکارهای این غلبه است، بحث »کهنه و نو« را مورد 
تأمل قرار دهید؛ تا در ادامه بحث ببینیم کــه آیا می توان بدون 
داشــتن گذشــته و ســنت، و بی آنکــه کهنه ای داشــته باشــیم، 

سخن از »نو« و »نوگرایی« و »نو خواهی« به میان آوریم؟

     ظهور و حضور
بحث از مدرنیته و تجدد، و غوغای »نوخواهی« و »نوگرایِی« 
مــا بــه گــوش فلــک هــم رسیده اســت. امــا هنــوز از خودمــان 
نپرســیده ایم کــه »نــو چیســت؟« و »کهنــه چیســت؟« و چــه 
نسبتی میان آن دو برقرار اســت. به هر صورت، ما در روزگار نو 
به سر می بریم و احکام این روزگار، و ظهورات آن، در زندگی ما 
جریان دارد و به نحوی بر آن غالب اســت؛ اما ســخن من این 
اســت که درون این جریان غالب، ما می خواهیــم درباره آن، 
پرســش کنیم و به آن بیندیشــیم و بــه خصوص در بــاب این 
مسئله تأمل نمائیم که: آنچه به عنوان »نو« و »جدید« ظهور 
کرده و بــر زندگی ما غلبه یافتــه، آیا صورت جدیدی از ســنت و 
گذشــته خود ما اســت، یا صــورت جدیدی از گذشــته و ســنت 

یک ملت دیگر است که ما تسلیم آن شده ایم؟
ممکن است کسی سؤال ما را زیر ســؤال ببرد و درباره قسمت 
پایانی آن یعنی اینکه ما »تســلیم آن شــده ایم« اشکال کند و 
بگوید که ما تسلیم آن نشــده ایم، بلکه این وضعیت جدید، 
بر ما غلبه کــرده و ما را مغلوب خویش نمــوده و ما جز پذیرش 

آن، راه دیگری نداریم.
بســیار خــوب؛ ســلطه و غلبــه ظهــور ایــن وضعیــت جدیــد، 
اقتضای آن ندارد که ما درنگ نکنیم و درباره آن نیندیشیم. 
نکتــه ظریفی کــه در اینجــا خوب اســت بــه آن توجــه کنیم، 
»تفــاوت میــان ظهــور و حضــور« اســت. یکــی از ویژگی هــای 
»ظهور« غلبه اســت؛ یعنی آنچــه ظهور می یابــد و برای آدمی 
عیــان می گــردد، می توانــد بــر ذهــن و زندگــی او غلبــه کنــد و 
کله او را به انسداد کشــاند؛ اما حضور، این ویژگی را ندارد.  شا
از جانــب دیگر، ظهــورات بر یکدیگــر غلبه می کننــد اما ظهور 

نمی تواند بر حضور، غالب گردد.
به هــر صــورت ســخن در ایــن اســت کــه »مدرنیتــه« از ســنخ 
»ظهور« اســت و بر ظهــورات دیگــر غلبه کرده اســت امــا هرگز 
نمی تواند بر آنچه از ســنخ »حضور« اســت، غلبه کنــد؛ مگر در 
مورد کسی که »حضور شناس« نباشد و همه چیز را به »ظهور« 
تقلیل دهــد؛ در ایــن حــال، طبعًا آدمــی خــود را در برابــر ظهور 
غالب می بازد و ســیطره بی چون و چرایش را می پذیرد و هرگز 

نمی تواند به راه بیرون شد از آن وضعیت غالب، بیندیشد.
درنگ و تأمل و تفکر از سنخ »حضور« اســت و نه تنها مغلوب 
»مدرنیته« نخواهد شــد بلکه می توانــد بیرون از حــوزه غلبه 
گــون آن را مطالعه کند و راه بیرون  ظهورات آن، جوانب گونا
شــد از آن غلبــه را دســت کــم بــه صــورت ُخــرد و بــرای »تک 
انســان ها« نشــان دهد. بحث ما ادامه دارد و پرســش ما این 
اســت که: آیا مدرنیته، صورت جدیدی از گذشــته و سنت ما 

است، یا صورت جدیدی از سنت یک ملت دیگر است؟      

 »مدرنیته« از 
سنخ »ظهور« 

است و بر 
ظهورات دیگر 
کرده اما  غلبه 
هرگز نمی تواند 

بر آنچه از سنخ 
»حضور« است، 
کند؛ مگر  غلبه 

که  کسی  در مورد 
»حضور شناس« 

نباشد و همه 
چیز را به »ظهور« 

تقلیل دهد؛ در 
این حال، طبعًا 
آدمی خود را در 

برابر ظهور غالب 
می بازد و سیطره 

بی چون و چرایش 
را می پذیرد و هرگز 

نمی تواند به راه 
بیرون شد از آن 

وضعیت بیندیشد

ݡکسی ݣݣݣݣݡکه
ݡکهنه ݣݣݣݣندݣݣارݣݣد ݣݣنو ݣݣݣندݣݣارݣݣد

جمــه در قالــب »نــدارد«،  تر
گرچه  ی کردیم؛ ولــی »ِل«  معنــا

»داشــتن« و »دارا بودن« می دهد اما داشــتِن 
همراه با مالکیت و اشراِف بر آن. حال می گوئیم 
که گر چه بر اندام کــودِک نوزاد، جامــه نو می کنند 
اما او هیچ گونه مالکیتی بر آن جامه ندارد و هیچ گونه 
گاهــی و اشــرافی نیــز بر آن نــدارد و بــه کلــی از نــو و کهنگی و  آ

حتی از جامه بودن، و نبودِن آن بی خبر است.
کنون به لحاظ زبانــی و معنایی، هــم در زبــان عربی، و هم  ا
ح است  گون، در اینجا قابل طر در زبان فارسی، مباحث گونا
و ما نمی خواهیــم وارد آن ها شــویم، اواًل بدین جهت که این 
فضا، فضای تفصیل نیست؛ ثانیًا به خاطر اینکه گاهی ورود 
در ایــن جزئیــات زبانی، ســبب می شــود کــه مقصــود اصلی، 
البه الی تارهــاِی درهــم تنیــده و به هــم پیچیده کالفی ســر 
در گم، مخفی و مفقود شــود. در عین حــال، یکی دو مطلب 
را نمی تــوان نگفــت. یکــی اینکــه در زبان فارســی هــم، واژه 
»داشتن«، قابل مطالعه اســت و ظرایف معنایی خاصی دارد 
کــه در پــاره ای از کاربردهایــش شــاید نتــوان به هر گونــه »در 

اختیار داشتِن چیزی«، داشتن، اطالق کرد.
دیگر اینکــه به هر صــورت، ســخن در این اســت کــه »ِل« در 
عربــی - و البتــه در ســاختار عبــارت مذکــور- و »داشــتن« در 

فارسی، به نحوی باید افاده معنای »از آِن« کند.
مطلب سوم، فقط یک اشاره است؛ اشاره به تنگنای ترجمه. 
مالحظه می کنید که یک کلمه، در هر زبانی، چه اندازه قصه 
و سرگذشــت دارد. ایــن اشــاره و التفــات، از مــا می خواهــد که 
هم با دقت بیش تر ســخن بگوییــم و بشــنویم؛ و هم هنگام 
خواندن ترجمه ها کمی احتیاط کنیم؛ وهم دوســتان عزیز و 
جوانان ما بدانند که بســیاری از این ارجاعات که در بعضی از 
گر درست باشد، زلف  شبکه ها به متون دینی، داده می شود، ا
آن متن، ده ها، پیچ و تاب و شکنج دارد. میان ما و متن مورد 

بحث، و فهم ما از متن، کمی فاصله افتاد؛ 
اما عیبی ندارد. این فاصله، بر عطش ما می افزاید و با اشــتیاق 

بیشتری، در صدد درک متن، بر می آییم.

بحثی درباب سنت و مدرنیه
با اشاره به حدیثی از امام ششم

روزی یکی از یاران امام صادق - درود خدا بر او بادا - خدمت 
ایشــان رســید. نگاهش افتاد به پیراهنی که بر تن امام بود؛ 
دید کــه آن پیراهن، وصلــه دار اســت. از وصلــه ای که پارگــِی پیراهن 
ایشــان را اصالح کرده بود، چشــم برنمی داشــت و آن را می نگریست. 
امام به او گفت: به کجا می نگری؟ گفت: به وصله پیراهن شما. امام 
گفت: این دفتــری کــه در مقابل من اســت، بــردار و آنچه را کــه در آن 
اســت بخوان. آن مــرد دفتــر را برداشــت و در آن نگاهی انداخــت. عباراتــی در آن بــود. از آن میانه 

چشمش به این کلمات افتاد: »ال جدیَد ِلَمن ال َخَلَق له.« )بحار االنوار، ج ۴۷، ص ۴۵(
گر بگویم عبارت فوق، ترجمه پذیر نیســت، شــاید حمل بر مبالغه کنید. به هــر صورت، آن را  ا
ترجمه می کنم اما وقتی به تفســیر این متن پرداختیم، خواهید پذیرفــت که مبالغه نکرده ام: 
»کسی که کهنه ندارد، نو ندارد«. وقتی این عبارت را می خوانیم که: »کسی که کهنه ندارد، نو 
ندارد«، شاید این اشکال به ذهنمان خطور کند که کلیت و شــمول ندارد. ساده ترین موردی 
که می توانــد کلیــت آن عبــارت را نقض کنــد، »نــوزاد« اســت. نوزادهای انســان ها، بــی آنکه 
جامه های کهنه داشــته باشــند، جامه نو دارنــد و حتی هنوز به دنیــا نیامده انــد، دارای لباس 
نو هســتند؛ و وقتی قدم به دنیا می نهند، بر اندامشــان جامه نو می کنند. پس این ســخن که: 
»کســی که کهنه ندارد، نو ندارد« با هر نوزادی که به دنیا می آید، نقض می شــود و بدین گونه 

فاقد اعتبار است.
گر بپذیریم که هر نوزادی با داشــتن جامه نوِی بدون کهنه، این ســخن را که »کســی که کهنه  ا
ندارد، نو ندارد«، نقــض می کند، الزمه اش این نیســت که عبارت »ال جدید لمــن ال خلق له« نیز 
نقض شده باشد. زیرا همان گونه که در بخش پیش گفتم از سِر ناچاری این عبارت عربی را به 
فارسی ترجمه کردیم. بسیار خوب، عربِی آن، چه می گوید؟ در عبارت عربی، یک کلمه که فقط 

یک حرف دارد، آمده به اسم »الم« که به صورت »ِل« در اول »من« قرار گرفته و شده: »لمن«.
این »ِل« در زبــان عربی و در ســاختار جمله فــوق، معنای خاصــی دارد که ما آن را »داشــتن« و 
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فرهنگ و ادب فرهنگ و ادب

     مهدی اخوان ثالث
آسمانش را گرفته تنگ در آغوش

کش ابر با آن پوستین سرد نمنا
باغ بی برگی،

روز و شب تنهاست
کش ک غمنا با سکوت پا
ساز او باران، سرودش باد

جامه اش شوالی عریانی ست.
ور جز اینش جامه ای باید،

بافته بس شعله زر تار پودش باد
گو بروید، یا نروید، هر چه در هر جا که خواهد

یا نمی خواهد
باغبان و رهگذاری نیست.

باغ نومیدان،
چشم در راه بهاری نیست.

گر ز چشمش پرتو گرمی نمی تابد،
ور به رویش برگ لبخندی نمی روید،

باغ بی برگی که می گوید که زیبا نیست؟
داستان از میوه های سر به گردونسای

ک می گوید.  اینک خفته در تابوت  پست خا
باغ بی برگی

خنده اش خونی ست اشک آمیز.
جاودان بر اسب یال افشان زردش می چمد 

در آن پادشاه فصل ها، پاییز.

     شهریار
شب است و باغ گلستان خزان رؤیاخیز

بیا که طعنه به شیراز میزند تبریز
به گوشوار دالویز ماه من نرسد

ستاره، گرچه به گوش فلک شود آویز
به باغ یاد تو کردم که باغبان قضا
گشوده پرده پاییز خاطرات انگیز

چنان به ذوق و نشاط آمدم که گویی باز
بهار عشق و شبابست این شب پاییز

عروس گل که به نازش به حجله آوردند
به عشوه بازدهندش به باد رخت و جهیز

شهید خنجر جالد باد می غلتند
ک و خون همه در انتظار رستاخیز به خا
خزان خمار غمش هست و ساغر گل زرد

بهار سبز کجا وین شراب سحرآمیز
خزان صحیفه پایان دفتر عمر است

به این صحیفه رسیده است دفتر تا نیز
به سینمای خزان ماجرای خود دیدم
شباب با چه شتابی به اسب زد مهمیز

هنوز خون به دل از داغ الله ام ساقی
به غیر خون دلم باده در پیاله مریز

شبی که با تو سرآمد چه دولتی سرمد
دمی که بی تو به سر شد چه قسمتی ناچیز

عزیز من مگر از یاد من توانی رفت
که یاد توست مرا یادگار عمر عزیز

پری به دیدن دیوانه رام می گردد
پریوشا تو ز دیوانه می کنی پرهیز
نوای باربدی خسروانه کی خیزد

مگر به حجله شیرین گذر کند پرویز
ک تو بگذشتم از مقام ملک به عشق پا

که بال عشق تو بادم زند بر آتش تیز
تو هم به شعشعه وقتی به شهر تبریز آی

که شهریار ز شوق و طرب کنی لبریز

     صائب تبریزی
ک را داماِن پر زر می کند فصل خزان خا

گر می کند فصل خزان بادها را کیمیا
شاخساران را به رنگ عود برمی آورد

برگ ها را صندل تر می کند فصل خزان
طوطیان سبزپوِش عالم ایجاد را

حله طاوس در بر می کند فصل خزان
ک را در یک نفس ِخ زرین، بساط خا از ر

آسماِن پر ز اختر می کند فصل خزان
می پرد چون نامه اعمال، برگ از شاخسار
باغ را صحرای محشر می کند فصل خزان

رتبه ریزش بود باالتر از اندوختن
از بهاران جلوه خوش تر می کند فصل خزان

ک برگ را چون میوه های پخته می ریزد به خا
پاِی خواب آلود را پر می کند فصل خزان

بوسه بر دستش، که از نقش و نگار دلفریب
برگ ها را دسِت دلبر می کند فصل خزان

گرچه از دست زرافشانش زمین، کاِن طالست
خرقه صدپاره در بر می کند فصل خزان

ک را خ چون زعفران، چیِن جبیِن خا از ر
خنده رو چون سکه زر می کند فصل خزان

در کهنسالی عیار فکرها روشن ترست
ک گوهر می کند فصل خزان آب ها را پا

شوق آتش را هوای سرد، دامان صباست
رغبت میرا فزون تر می کند فصل خزان

می َکند از پیکر بستان لباس عاریت
برگ پوشان را قلندر می کند فصل خزان

کی از جهان رنگ و بو بر امید خط پا
ج دفتر می کند فصل خزان هر چه دارد خر

می زند بتخانه گلزار را بر یکدگر
کار ابراهیم آزر می کند فصل خزان

برگ ها را می کند در کف زدن بی اختیار
چون سماع بی خودی سر می کند فصل خزان

گر چنین از آه سرد آتش زند در بوستان
عندلیبان را سمندر می کند فصل خزان

از برات عیش، صائب دامن آفاق را
با پریشانی توانگر می کند فصل خزان

بادها را ݡکیمیاݡگر
می کند فصل ݣݣخزان

شعرهایی پاییزی
از شاعران قدیم و جدید

     مولوی
 ای باغبان ای باغبان آمد خزان آمد خزان

بر شاخ و برگ از درد دل بنگر نشان بنگر نشان
ای باغبان هین گوش کن ناله درختان نوش کن

نوحه کنان از هر طرف صد بی زبان صد بی زبان
هرگز نباشد بی سبب گریان دو چشم و خشک لب

خ زعفران خ زعفران ر نبود کسی بی درد دل ر
حاصل درآمد زاغ غم در باغ و می کوبد قدم

پرسان به افسوس و ستم کو گلستان کو گلستان
کو بلبل شیرین فنم کو فاخته کوکوزنم

طاووس خوب چون صنم کو طوطیان کو طوطیان
خورده چو آدم دانه ای افتاده از کاشانه ای

پریده تاج و حله شان زین افتنان زین افتنان
گلشن چو آدم مستضر هم نوحه گر هم منتظر

چون گفتشان ال تقنطوا ذو االمتنان ذو االمتنان
جمله درختان صف زده جامه سیه ماتم زده

بی برگ و زار و نوحه گر زان امتحان زان امتحان
ای لک لک و ساالر ده آخر جوابی بازده

در قعر رفتی یا شدی بر آسمان بر آسمان
گفتند ای زاغ عدو آن آب بازآید به جو

عالم شود پررنگ و بو همچون جنان همچون جنان
ای زاغ بیهوده سخن سه ماه دیگر صبر کن

تا دررسد کوری تو عید جهان عید جهان
ز آواز اسرافیل ما روشن شود قندیل ما

زنده شویم از مردن آن مهر جان آن مهر جان
تا کی از این انکار و شک کان خوشی بین و نمک

خ پرخون مردمک بی نردبان بی نردبان بر چر
میرد خزان همچو دد بر گور او کوبی لگد

نک صبح دولت می دمد ای پاسبان ای پاسبان
صبحا جهان پرنور کن این هندوان را دور کن

مر دهر را محرور کن افسون بخوان افسون بخوان
ج حمل ای آفتاب خوش عمل بازآ سوی بر

نی یخ گذار و نی وحل عنبرفشان عنبرفشان
گلزار را پرخنده کن وان مردگان را زنده کن

مر حشر را تابنده کن هین العیان هین العیان
از حبس رسته دانه ها ما هم ز کنج خانه ها

آورده باغ از غیب ها صد ارمغان صد ارمغان
گلشن پر از شاهد شود هم پوستین کاسد شود

زاینده و والد شود دور زمان دور زمان
لک لک بیاید با یدک بر قصر عالی چون فلک

لک لک کنان کالملک لک یا مستعان یا مستعان
بلبل رسد بربط زنان وان فاخته کوکوکنان

مرغان دیگر مطرب بخت جوان بخت جوان
من زین قیامت حاملم گفت زبان را می هلم

می ناید اندیشه دلم اندر زبان اندر زبان
خاموش و بشنو ای پدر از باغ و مرغان نو خبر

پیکان پران آمده از المکان از المکان      

     سجاد سامانی
بهاِر با تو بودن ها چه شد؟ پاییز دلتنگیست 

کجایی صبح من؟ شاِم مالل انگیز دلتنگیست
کجایی ماهِی آرام در آغوش اقیانوس؟

به من برگرد! این دریاِی غم لبریِز دلتنگیست
گر چیزی به دست آورده ام از عشق، می بخشم ا

غزل هایی که خود سرمایه ناچیِز دلتنگیست
در آن دنیا برای دیدنت شاید مجالی شد
همانا مرگ، پایاِن سرورآمیِز دلتنگیست

نسیمی شاخه هایم را شکست و با خودم خواندم:
بهاِر با تو بودن ها چه شد؟ پاییِز دلتنگیست
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شــده اســت. مســابقه کتبی احــکام روزه داری، تامــل و تدبر 
نهج البالغــه از جمله برنامه هــای فرهنگی بوده اســت که در 
مرکــز آموزش علمــی - کاربــردی هالل احمر اســتان گیالن در 
مناســبت های مختلــف همچــون دهــه کرامــت برگزار شــده 
است. یکی دیگر از محورهای فعالیت فرهنگی دانشجویان 
در یک ســال گذشــته فعالیــت در زمینه پیشــگیری از شــیوع 
کرونــا بــوده اســت. ارســال نــکات روانشــناختی و قرنطینــه 
خانگــی در کانــال مرکــز بــه صــورت، خبــر، گــزارش، صــدا و 
ویدیــو از جملــه ایــن فعالیت ها بــوده اســت. ایــن فعالیت ها  
با مشــارکت اســاتید مرکز نیــز همــراه بوده اســت. ایــن نمونه  
کز علمــی کاربردی هالل نیز دنبال شــده  فعالیت  در دیگر مرا
اســت؛ به طور مثــال مرکــز آمــوزش علمــی - کاربــردی هالل 
زنجــان بــه برگــزاری کارگاه آموزشــی با رویکــرد کارگــزاران در 

نهج البالغه پرداخته است.

مشارکت در بحران های طبیعی 
حضور اساتید و دانشجویان مرکز علمی کاربردی هالل احمر 
استان کرمان در حمیدیه خوزستان جهت امداد رسانی یکی 
دیگر از فعالیت ها و مشــارکت اجتماعی است که در یک سال 
 گذشــته می توان از آن نام برد. این گروه همــراه با نجاتگران 
و امدادگران جمعیت هالل احمر اســتان کرمــان در 5 اردوگاه 
و 11 روســتا حومه حمیدیه در امدادرســانی  و کمک به آسیب 
دیــدگان از ســیل فعالیــت  داشــته اند. همچنیــن  بــا توجه به 
برپایی 99 پایگاه هــالل احمر جهت جمــع آوری کمک های 
مردمــی بیــش از 400 نفــر از داوطلبــان جمعیــت هــالل احمر 
اســتان کرمان کــه بخشــی از آنــان را دانشــجویان ایــن مرکز 

محفل ݣݣعلم ݣݣو 
بشردوستی

دانشجو مولد مشارݡکت
در جامعه است 

گزارشی از مشارکت دانشجویان
موسسه علمی کاربردی هالل

در فعالیت های اجتماعی و فرهنگی 

واکاوی فعالیت های دانشجویی  در توسعه مشارکت اجتماعی،  
فرهنگی در گفت وگو با حجت االسالم طه موسوی، مسئول دفتر 

حوزه نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هالل احمر:

در طول یک ســال گذشــته گروه هــای مختلف جهــادی اعــم از طــالب و روحانیون و 
دانشــجویان ســعی کرده  اند بــا برنامه ریــزی در عرصه پیشــگیری و توزیع بســته های 
بهداشــتی فعالیت و حضور مستمر داشــته باشند، دانشــجویان موسســه هالل نیز یکی از این 
گروه های جهادی هســتند که در طول این مدت آســتین خــود را برای فعالیــت داوطلبانه باال 
زده انــد. دانشــگاه جامــع علمی-کاربــردی یکــی از دانشــگاه های وابســته بــه وزارت علــوم، 
تحقیقــات و فناوری اســت که با هــدف ارتقای ســطح مهارت شــاغالن بخش هــای مختلف 
کز آموزشــی کــه فاقد تجربه  غ التحصیالن مرا اقتصادی و افزایــش مهارت هــای حرفــه ای فار
اجرایــی هســتند تشــکیل شــده و نســبت بــه برگــزاری دوره هــای علمی-کاربــردی در مقاطع 
کاردانی و کارشناســی و کارشناسی ارشــد اقدام می کند. موسســه علمی-کاربردی هالل ایران 
دارای ١٦ مرکــز علمی-کاربــردی هــالل ایــران در ١٦اســتان کشــور اســت. شــانزده مرکــز تابعه 
علمی-کاربــردی هــالل ایــران در اســتان های آذربایجان شــرقی، اردبیل، اصفهان، بوشــهر، 
تهران، خوزســتان، خراســان رضوی، فارس، قزوین، کرمان، کرمانشــاه، گیــالن، مازندران، 
هرمــزگان، همــدان و یــزد در مهرمــاه جــاری در دوره هــای کاردانــی حرفــه ای و کارشناســی 
حرفه ای دانشــجو می پذیرند. هدف دانشــگاه علمی-کاربردی فراهم آوردن زمینه مشارکت 
سازمان ها و دســتگاه های اجرایی دولتی و غیردولتی برای آموزش نیروی انسانی متخصص 
و مورد نیاز بخش های مختلــف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشــور اســت،  به نحوی که 
دانش آموختــگان بتوانند برای فعالیتی کــه به آن ها محول می شــود، دانش و مهــارت الزم را 
کسب کنند. در این بین موسسه علمی-کاربردی جمعیت هالل احمر در سراسر کشور با  ایجاد  
فضــای مناســب، علم آمــوزی همــراه بــا تقویــت تــوان فعالیت هــای عملــی را پیــش روی 
عالقه مندان گذاشته است. در این گزارش سعی شده است به برخی از فعالیت های اجتماعی 

و فرهنگی این موسسات که با مشارکت دانشجویان دنبال شده؛ پرداخته شود.

برگزاری مسابقات کتاب خوانی
یکــی از محــور فعالیت هــای فرهنگی_دانشــجویی موسســات علمــی - کاربــردی هالل احمر 
برگــزاری مســابقات کتاب خوانــی بــوده اســت. ایــن مســابقات در طــول یک ســال گذشــته با 
استقبال دانشجویان و همکاری دفتر حوزه نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هالل احمر دنبال 

خ، یک ســازمان  نهضت جهانی هــالل  احمر و صلیب  ســر
عرصه هــای  در  مختلــف  ظرفیت هــای  بــا  داوطلبــی 
 امدادونجات، سالمت، آموزش همگانی و فرهنگ بشردوستی در 
دنیاست که با هدف کمک رسانی و تســکین درد افراد آسیب دیده 

در سطح جهان تشکیل شده است. 
تعدد در حــوزه فعالیت این ســازمان مردم نهاد این پرســش ها را در 
ذهن  ایجاد  می کند که بســتر ســاز اصلی فعالیــت در  جمعیــت هالل احمر چه می تواند باشــد؟ 
چگونه بایســتی فعالیت داوطلبــی را در این نهاد بســط و گســترش دهیم؟ و نقش موسســات 

دانش بنیاد و دانشگاه ها در ارتقای این مهم چیست؟ 
مهــر و مــاه بــه منظــور پاســخ بــه ایــن پرســش ها گفــت وگــوی داشــته بــا مســئول دفتــر حوزه 
نمایندگی ولی فقیه در موسســه علمی کاربردی هالل، طه موســوی در این گفت وگو رسالت و 
مأموریت های اصلی موسسه علمی کاربردی هالل را منطبق با ضرورت تأسیس و شکل گیری 
خ عنوان می کند. وی معتقد اســت که رســالت این موسســه ایجاد و بسط  نهضت صلیب ســر

ع است. مفهوم و دانش امدادی برای تسکین درد مردم و خدمت به همنو
 آنچه در ادامه می آید، شرحی از این گفت و گوست.

بوده اند؛ در این اقدام نیز همکاری داشته اند. 

برگزاری کارگاه های سواد رسانه ای
مرکــز آمــوزش علمــی - کاربــردی هالل احمــر اســتان گیــالن 
نیــز  بــا برگــزاری دوره آموزشــی ســواد رســانه ای ویــژه دانش 
ح دادرس مرتبــط بــا شــبکه های اجتماعــی بــه   آمــوزان طــر
آسیب شناســی ایــن موضــوع و نحــو صحیــح از اســتفاده و 
بهره گیــری از فضــای مجــازی پرداخته اســت. همــکاری با 
رســانه های جمعی از جمله صداوســیما از دیگر فعالیت های 
موسســه علمی کاربردی هــالل احمر بوده اســت. بــه عنوان 
نمونه با رایزنی های انجام شده دانشجویان موسسه علمی 
کاربردی هــالل واحــد قزوین اقــدام به تولیــد برنامــه در صدا 

وسیمای قزوین با محور پیشگیری از کرونا کرده اند. 

برگزاری محفل انس با قرآن
شرکت دانشــجویان،  مدرســان و کارکنان مرکز در محفل انس 
با قــرآن در مناســبت های دینــی از دیگــر برنامه های بــوده که 
در موسســات علمی کاربردی هالل دنبال شــده اســت. در این 
محفل ها که با حضور قاریان کشــوری، اســتانی، دانشجویان 
کز برگزار شــده اســت، به ترویج فرهنگ قرآنی در  و مدرسان مرا
بین جوانان نیز اشاره شده است. حضور در  گلزار شهدا و تجدید 
میثاق با آرمان  های شــهدا به مناســبت های مختلــف از دیگر 
کز با همکاری دفاتر بســیج دانشــجویی  برنامه بوده کــه در مرا
انجام شده است. برگزاری جشنواره های علمی و فرهنگی با در 
بخش نوشــتاری وتصویری همچون عکس از دیگر اقدامات 

موسسه علمی کاربردی هالل ایران بوده است.    
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كلمه نخست

فساد و فریاد 
ک و پررنجی اســت(به  کــه ســال آخــرش را می گذرانیــم )و چه ســال دردنا هــالل در ایــن قــرن 

بخشی از  خاطره تسال بخش جامعه ایرانی در روزهای آوار رنج و بال تبدیل شده است.
که از مردم و برای مردم است بار بسیاری از رنج ها را به دوش کشیده، هرچند رنجور  این نهاد 
بوده و نحیف اما استوار و قابل اتکا بوده است. کارکنان، اعضا و داوطلبان این جمعیت انسان 

نمونه ایرانی بوده اند؛ آیین باوران مردم دوست.
این جمعیت روز به روز و ذره ذره اعتبارش را از زیر آوارها و مسیر سیالب ها و زبانه های آتش و 
گردیده است. بزرگ  پرتگاه های مهیب و قّله های دست نیافتنی اندوخته و آبرومند و  سربلند 

باد این نام، سرفراز باد این جمعیت و در اهتزاز باد این پرچم.  
کمک به  کشورمان دارد و همه تاریخش خدمت و تالش برای  که یک قرن سابقه در  نهادی 
کارنامه  مردم دردمند این سرزمین است دارایی عمده اش تعلق به مردم و سرمایه اصلی اش 
درخشــان خدمتگزاری به آن هاســت. این داشــته ارزشــمندتر از همه ســرمایه های مادی این 
ک و تجهیزات است. زمین و ساختمان را می توان خرید. بسیارند  نهاد اعم از موقوفات و امال
کمتر از هالل احمر دارند ولی امکانات و ســرمایه های مادی بســیاری  که ســابقه ای  نهادهایی 
گرچه این ها برای انجام وظیفه الزم اند اما  دارند. اعتبار اما به ساختمان و تجهیزات نیست ا

تفاوت است بین خدمتگزاری عزتمندانه با عمل به تکلیف قانونی.
کارمند و عضو و امدادگر هالل درطول یک قرن  سرمایه و اعتبار اجتماعی جمعیت را میلیون ها 
ج ترین نهاد ســاختارمند اجتماعی اســت. این  کنون پرار بــرای ایــن نهــاد به دســت آورده اند. ا
سرمایه را مدیران این جمعیت بیش از هرکسی باید قدر بدانند و پاس بدارند. در  پاسداشت 
کدستی و شفافیت، آبروداری و حفظ حرمت این اعتبار نیز ضروری  اعتبار جمعیت عالوه بر پا
اســت. مبارزه با فســاد بیش از فریاد زدن به عمل شــفاف و صادقانه و انضباط اداری و مالی 
کردن فسادها اعتبار صدساله جمعیت را خدشه دار می کند. مراقبت  احتیاج دارد. این در بوق 
شود شایعات دامن اعتبار و ارزش جمعیت را لکه دار نکند. تخلفات یک یا چند نفر را به پای 
گذاشــت. خودمان با دســت و زبان خودمان این ســرمایه را  این نهاد باســابقه و معتبر نباید 

که این سرمایه سوزی، فسادی عمیق تر و زیان بارتر است. تخریب نکنیم 

 یاسر احمدوند
سردبیر



آبـان مـاه دو مناسـبت روز نوجـوان و روز دانش آمـوز بـه چشـم  در تقویـم 
کـه سـالروز  می خـورد، امـا مهم تـر از این هـا بـرای مـا روز چهـارده آبـان اسـت 
تاسـیس سـازمان جوانان اسـت. به همین دلیل بخش راهبرد این شـماره 
اولیـن  در  داده ایـم.  اختصـاص  زندگـی  سرنوشت سـاز  دوران  ایـن  بـه  را 
مطلـب توصیـه رهبـر معظـم انقـاب بـه نوجوانـان در مراسـم جشـن تكلیف 
را می خوانیـم و دومیـن مقالـه بـه دوران نوجوانـی از دیـدگاه نهـج الباغـه 
را  سـندباد«  و  »تن تـن  رمـان  نویسـنده  بـا  گفتگویـی  سـپس  می پـردازد. 
می خوانیم. خواندن روایتی جالب از دیدار یک نوجوان عاشـورایی با رهبر 
معظم انقاب و گفت و شـنود صمیمانه رهبر انقاب با جمعی از نوجوانان 

مطالـب دیگـر ایـن بخـش هسـتند.

راهــــــــبرد
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کنیم نوجوان ها را هوشیار تربیت 

نوجوان بـایـد به فکر ݣݣحال باشد

سالمت جسمی معنوی و فکری داشته باشید
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خیلی خوش آمدید نوجوانان عزیز؛ فرزندان سالم و باهوِش امروِز این مّلت و ان شاءاهلل 
مردان و مدیران اداره کننده کشــور  فردا. تبریک عرض می کنم به شــما فرزندان عزیز، 

نوجوانان عزیز به خاطر ورود در حیطه تکلیف الهی و جشن تکلیف.
اّولین چیزی که باید توّجه بکنیم، این است که جشن تکلیف یعنی چه؟ 

جشن تکلیف یعنی اینکه نوجوان به مرحله ای رســیده که این قابلّیت را پیدا کرده که خدای 
متعال با او حرف بزند. 

گــر این مأمورّیــت را به بهترین  تکلیف یعنی مأمورّیتی کــه خدای متعال به شــما می دهد که ا
وجهی انجــام بدهید، زندگی شــخصی خودتــان و زندگــی خانوادگــی و زندگی اجتماعــی را به 

خوشبختی نزدیک می کنید؛ این معنای تکلیف است. 
تکلیــف یعنــی مأمورّیت الهی. انســان تــا وقتی که بــه مرحله تکلیــف نرســیده، قابلّیــت این را 
ندارد که بــا خدای متعال حرف بزنــد یا خدا با او حرف بزنــد و به او مأمورّیت بدهد. وقتی شــما 
به تکلیف می رســید، معنایش این اســت که این لیاقــت را، ایــن قابلّیت را، این شــخصّیت را 
پیدا کرده اید که خدای بزرگ، آفریننده جهان و انســان، شما را مخاطب قرار می دهد، به شما 
مأمورّیت می دهد، شــما را مورد احترام خودش قرار می دهد. جشــن تکلیف درحقیقت جشن 

تشّرف یک انسان، یک نوجوان به ساحت لطف و توّجه پروردگار است؛ این را قدر بدانید.

     رابطه مستحکم با خدا
دوران زندگــی انســان، دوران حــوادث بی شــماری اســت. 
شماها ان شاءاهلل ده ها سال در این دنیا زندگی خواهید کرد، 
حوادثــی را خواهیــد دید، مســائل فــراوان زندگی را مشــاهده 
گــر بنیه معنوی  خواهید کرد، آن هــا را تجربــه خواهید کرد؛ ا
شما مستحکم باشــد، در برخورد با این حوادث، شجاعانه، 
سربلند و ُپرافتخار به پیش خواهید رفت؛ هم افتخار دنیوی 
پیدا می کنید، هم افتخار معنوی و عّزت الهی پیدا می کنید؛ 
این از همیــن لحظه تکلیف شــروع می شــود. لحظه تکلیف 

شما و دوران بلوغ معنوی شما دوران بسیار مهّمی است.
عزیــزان مــن، فرزنــدان مــن! مــن توصیــه می کنــم از همیــن 
حــاال، از همیــن روزهــا و ماه هایی که تشــّرف بــه تکلیف پیدا 
کرده ایــد، رابطــه خودتــان را بــا خــدای متعــال مســتحکم 
کنیــد. عیب بــزرگ دنیای مــاّدی غــرب، قطع رابطه انســان 
با خدا اســت؛ ]برای[ این اســت که دچار انحطــاط معنوی و 
لغزش های اخالقی فــراوان می شــوند؛ ]برای[ این اســت که 
دچــار نومیــدی می شــوند و جوان هایشــان دچــار ســرگردانی 

سالمت
جسمی

معنوی و 
فکری

داشته 
باشید

توصیه  رهبر معظم انقالب به نوجوانان در مراسم جشن تکلیف
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کــه روزبــه روز  و سرگشــتگی می شــوند؛ ]بــرای[ ایــن اســت 
تمّدن غــرب دارد افول می کند؛ ]چــون[ رابطه با خــدا را قطع 
کرده انــد. راز پیشــرفت یــک انســان بــه صــورت شــخصی و 
فردی، و یک جامعه به صورت جمعی، این اســت که بتواند 

رابطه خود با خدا را حفظ کند. ارتباطتان را با خدا 
حفظ کنید.

     نماز اول وقت با توجه
بهترین راه ارتباط با خــدا، در درجه اّول همین نمازی اســت 
کــه می خوانیــد. از همین حــاال، از همیــن دوران آغــاز تکلیف 
ســعی کنید نماز را با توّجــه بخوانید. توّجه یعنــی چه؟ یعنی 
اینکه در حــال نماز، احســاس کنید دارید بــا مخاطب عظیم 
خودتان حــرف می زنیــد؛ بــا خــدا دارید حــرف می زنیــد؛ این 
احســاس را در خودتــان بــه وجــود بیاوریــد. وقتــی انســان با 
خدای متعال حرف می زند، هم به او اعتماد و توّکل می کند، 
هــم از او طلب و درخواســت می کنــد؛ ایــن اعتماد و تــوّکل به 
خــدا، بــه انســان شــجاعت می بخشــد. شــما در زندگــی باید 
بــا شــجاعت حرکت کنیــد؛ بــا اعتمادبه نفــس حرکــت کنید؛ 
این حالــت شــجاعت و اعتمادبه نفــس، در ارتباط بــا خدا به 
دست می آید. ســعی کنید نماز را اّول وقت بخوانید، با توّجه 

بخوانید.
عزیزان من! بــا قرآن انس داشــته باشــید؛ با قــرآن انس پیدا 
کنیــد. هــر روز یــک مقــداری -ولو چنــد آیــه- قــرآن بخوانید 
و توّجه بــه معانــی قرآن پیــدا کنیــد. قــرآن انســان را هدایت 
تی ِهَی َاقَوم؛ انسان را به راه 

َ
می کند: ِاّنَ هَذا الُقرءاَن َیهدی ِلّل

راست هدایت می کند.
در محیط مدرســه و در محیط خانه، به عنــوان یک نوجوان 
شــاداب، فّعــال، کاری، مثبــت، حضور خودتــان را مؤّثــر قرار 
بدهید. ســعی کنیــد در اطرافیــان خودتــان اثــر بگذارید؛ هم 
در مدرســه، هم در محیط خانــه، هم در محیط بــازی، روی 
همســاالن و دیگــران ســعی کنید اثــر بگذاریــد؛ می توانیــد اثر 

بگذارید.

     مصونیت در برابر دشمنان
کشــور مــا دشــمنانی دارد؛  عزیــزان مــن! امــروز مّلــت مــا و 
دشــمنانی که ســعی می کنند از هر راهــی برای نفوذ در کشــور 
و تسّلط بر این کشور استفاده کنند؛ تسّلط اقتصادی، تسّلط 
سیاسی، تســّلط فرهنگی. یکی از راه هایی که آن ها در پیش 
می گیرنــد، نفــوذ در جوانان مــا و نوجوانــان ما اســت؛ متوّجه 
این نفوذ باشید. سعی کنید به خودتان مصونّیت ببخشید؛ 
نه فقــط بــه خودتــان، ]بلکه[ بــه پیرامونیــان خودتــان -به 
کســانی که بــا آن ها هــم کالس هســتید، هــم درس هســتید، 

هم بازی هستید- در مقابل دشمنان مصونّیت ببخشید.
بــا دانــش، خودتــان را مجّهــز کنیــد؛ مــن توصیــه می کنم به 
همه شــما جوانان عزیز کــه درس خواندن را جــّدی بگیرید. 
توصیه دیگر من این اســت، ورزش و سالمت جسمانی را هم 
جــّدی بگیریــد؛ امــروز جوان های مــا بایســتی، هم ســالمت 
جسمی، و هم ســالمت معنوی، و هم سالمت فکری را با هم 
داشته باشند و برای خودشــان نگه دارند. سالمت جسمی را 

با ورزش و با تغذیه مناســب؛ ســالمت معنوی و قلبی را هم با 
توّجه به خدا، با نماز، با دعا، با توّســل، با یاد شــهدا؛ سالمت 
فکــری را هــم بــا کتاب خوانــی تأمیــن کنیــد؛ از کتاب هــای 
خوب، راه گشــا، راهنما -که از ســوی متفّکران و نویســندگان 
خوب ما تهّیــه شــده و در اختیار ما گذاشــته شــده- اســتفاده 
کنیــد و بخوانید. این موجب می شــود که نســل نوجــوان ما، 
هم ســالمت جســمی داشــته باشــد، هــم ســالمت معنــوی و 
روحــی داشــته باشــد، هــم ســالمت فکــری و عقالنی داشــته 

باشد؛ آن وقت این، آینده کشور را تأمین می کند.
ج   عزیزان مــن! امــروز شــما از دوران کودکی و بّچه بــودن خار
شــدید؛ امروز شــما نوجوانید، در آغاز جوانی هســتید، در حال 
گیری و برای  شکوفایی هستید؛ استعداد شــما امروز برای فرا
خودســازی خیلی زیــاد اســت؛ از این فرصــت اســتفاده کنید، 
خودســازی کنید؛ هــم خودســازی جســمی، هم خودســازی 
معنوی و روحی، هم خودســازی فکری، بــا همان ترتیبی که 
عرض کردم. بعــد از آنکه شــما نوجوانان عزیــز در این میدان 
باعظمــت و در ایــن بهــار باطــراوت نوجوانی، حرکت درســت 
را انجــام دادیــد، آن وقــت انســان می تواند مطمئن باشــد که 
فردای این کشور، فردای بهتر از امروز است؛ شما مردان فردا، 
مدیــران فــردا، فّعاالن فــردا، و شــخصّیت های فردا هســتید. 
فــردای ایــن کشــور متعّلق بــه شــما نوجوانان اســت؛ شــماها 
هستید که این کشــور و این مّلت را و این حرکت را و این تاریخ 

را اداره خواهید کرد؛ خودتان را برای آن روز آماده کنید.

     محبت به والدین
عزیزان مــن! از توّســل و از دعا غفلــت نکنید. عزیــزان من! از 
یاد شــهیدان غفلــت نکنید. شــهیدان عزیز ما کســانی بودند 
که در عیــن جوانــی و بعضــی در عیــن نوجوانی حاضر شــدند 
برای خیر کشــور، مصالح کشــور، حفظ استقالل کشــور، دفع 
دشــمنان کشــور، جــان خودشــان را فــدا کننــد؛ ایــن خیلــی 
انســان، عمــر  دارایــی  باارزش تریــن  اســت.  واالیــی  ارزش 
انســان و جان انســان اســت؛ خیلی هّمــت الزم اســت، خیلی 
شــجاعت الزم اســت که این را در راه خدا بدهــد. من توصیه 
می کنم این کتابهایی را که درباره شهدا نوشته شده، درباره 
ایثارگران دوران دفاع مقّدس نوشته شــده و شخصّیت های 
این هــا را تشــریح می کند، بخوانیــد؛ هم کتاب های شــیرین 
و کتاب های پرجاذبه ای اســت، هم ذهن شــما را با مســائل 

بسیاری آشنا می کند.
فرزنــدان عزیز مــن، نوجوانان عزیز! شــماها یک دســته گلی از 
بوســتان بزرگ ایــن کشــور هســتید. میلیون ها نوجــوان مثل 
شــما در سراسر کشور هســتند. شــما یک نمونه از آن ها هستید 
کــه اینجا حضــور دارید. امیــدوارم که خــدای متعال به شــما و 
همــه نوجوانــان عزیــز کشــورمان در سراســر کشــور، نظر لطف 
و تفّضل خــودش را به طور دائم مبذول کند و ان شــاءاهلل شــما 
زندگی خوشــی را بــرای خودتان، بــرای پــدر و مادرتــان، برای 
آینده کشــورتان بتوانید فراهــم ببینید. به مناســبت  نام پدر و 
مادر، این را هم به شــما نوجوانان عرض کنم: قــدر پدر و مادر 
را بدانید، احترام این ها را حفظ کنید، محّبت این ها را جبران 

کنید؛ به شما محّبت می کنند، این محّبت را جبران کنید.     

یزان من! با  عز
قرآن انس داشته 

باشید؛ با قرآن 
کنید.  انس پیدا 

وز یک  هر ر
مقداری -ولو 

چند آیه- قرآن 
بخوانید و توّجه به 

معانی قرآن پیدا 
کنید. قرآن انسان 
را هدایت می کند: 

ِاّنَ هَذا الُقرءاَن 
تی ِهَی 

َ
َیهدی ِلّل

قَوم؛ انسان را به 
َ
ا

راه راست هدایت 
می کند
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دوره نوجوانی حســاس ترین و بــا اهمیت ترین دوران زندگی انســان اســت که معمواًل 
بین ســنین 12 الی 18 ســالگی را در برمی گیرد. در این دوره فرد نه کــودک و نه هنوز به 
درستی بالغ شده است و دوره بحرانی زندگی خود را می گذراند که گاهی رفتار و اعمال کودکانه 
او موجب آزار بزرگترها و گاهی رفتار عاقالنه او باعث تحسین و تعّجب آن ها می شود. نوجوان 
در سنینی قرار دارد که به درستی نمی داند چه باید بکند. کدام شیوه را در زندگی خود برگزیند؟ 
برخی بزرگترها به او می گویند: تو هنوز بّچــه ای! گاهی دیگران به او می گوینــد: تو دیگر بزرگ 
شده ای چرا کار بّچه گانه از تو ســر می زند؟ او خود را در این امر و نهی، سرزنش و عتاب، حیران 

می بیند. دوره نوجوانی به سه مرحله تقسیم می شود:
   1.مرحلــه قبــل از بلــوغ: که هنــوز فــرد در این مرحلــه احســاس کودکــی می کند و بــه تدریج 

صفات بلوغ شروع به ظاهر شدن می کند.
   2.مرحله بلوغ: که بین مرحلــه کودکی و نوجوانی قرار دارد. معیارهــای بلوغ در این مرحله 
ظاهر می شود و بیشترین تغییر جنســی صورت می گیرد و بر والدین و مربیان الزم است در این 

مرحله عنایت ویژه ای بــه نوجوان نماینــد و راهنمایی های 
الزم را نســبت بــه او دریغ ننماینــد و نوجــوان را از نظــر فکری 
یــاری دهند. چــون آنان برای رشــد روانــی و ســازندگی خود، 
نیازمنــد هدایــت و راهنمایــی مربیــان صالــح و اندیشــمند 
هســتند تا چگونه زیســتن را بیاموزند و هویت خود را دریابند 
و از بــروز اعمــال ناهنجــار در برابــر حــوادث بــه وجــود آمــده 

جلوگیری نمایند.
   3.مرحلــه بعــد از بلــوغ: که شــخصیت نوجوان تــا حّدی 
در این مرحله شــکل گرفته و انتخاب دوســت، شــغل، رشته 

تحصیلی و... بهترین همدم او در زندگی است.
نوجــوان در این مرحله بــا تغییراتی روبه روســت کــه از جمله 
آن، رشد بی تناسب اعضا و اندام هاست که گاهی نمی تواند 
بــر اندام هــای خود مســّلط شــود. پــر انــرژی، پر ســر و صــدا و 
کــم حوصلگــی، ســرکش و طاغــی و نــاآرام بــودن،  شــلوغ، 
دوســتدار احترام به شــخصیت و اســتقبال از راهنمایی های 

دیگران، از دیگر ویژگی های اوست.

     برادر قرآن
نهج البالغه که بــه اخ القرآن )بــرادر قرآن( شــهرت یافته »آن 
چنــان بزرگ و بــا عظمت اســت که دســت عقول بشــر به این 
آســانی به آن نمی رســد. دلیل آن همین اســت که این کتاب 
تــراوش روح بــا عظمــت کســی اســت کــه مظهــر اســم اعظم 
خداونــد اســت، معّلــم جبرائیــل، قــرآن ناطــق و بزرگ تریــن 
مفّســران و تربیت شده پیامبر عظیم الّشــأن است.« سخنان 
حضرت علی)ع( که نهــج البالغه بخشــی از آن اســت، از نظر 
کنون  قواعد ادبی و لفظــی و اخالقــی در حّد معجزه اســت و تا
هیچ کالم بشــری به پای آن نرســیده و بــا آن برابــری ننموده 
ح بزرگ نهــج البالغهـ  در  اســت. ابن ابی الحدید معتزلیـ  شــار
مقّدمه کتاب خود می نویســد: »به حق، سخن علی)ع( فوق 
کالم مخلوق و دون کالم خالق است.« نهج البالغه مشحون 
از مواعظ و حکم آموزنده دربــاره موضوعات مختلف از جمله 
»نوجوانــان« اســت کــه بــه کارگیــری آن، مهم تریــن راه حل 
جهت تربیت و سعادت می باشد. در بحث »نگاه نهج البالغه 

به نوجوانان« به چند محور در این باره اشاره می کنیم:

     تربیت
در تربیــت نوجوانان بایــد به چند اصــل تربیتی توّجــه نمود؛ 
از جملــه: شــناخت مســائل ایــن نســل، توّجــه بــه پایه هــای 
ُخلقی این نســل، توّجه به اصــل محبت و انس و دوســتی با 
نوجوانان و پرهیز از اعمال قدرت و اجبار. علی)ع( به تربیت 
نفس توّجه ویــژه ای دارد و می فرماید: »ای مــردم! خودتان 
عهده دار تربیت نفس خویش باشــید و آن را از کشیده شدن 
به طرف هوس ها و عــادات ناروا بــاز دارید. و نیــز می فرماید: 

»زنهار! زنهار! در تربیت و سازندگی خویشتن تالش کن«.
امام علی)ع( به پــدران نیز توصیه می کند: »بــا فرزندان خود 
دوســت شــوید؛ زیرا مــوّده اآلبــاء قرابــه بیــن األبناء؛ دوســتی 
میان پدران سبب خویشــاوندی میان فرزندان است«. و نیز 
به علت تأثیــر خانوده هــا بر شــخصیت نوجوانان، ســفارش 
می کنــد: »روابــط خــود را بــا افــراد بــا شــخصیت و اصیــل و 

زمینی ݣݣݣݣݣݣحاصل ݣݣݣݣݣݣݣخیز
نوجوانی در بیان نهج البالغه
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خانواده های صالح و خوش سابقه، برقرار ساز«.
امــام تأثیــر محیــط و جامعــه را در تربیــت فرزنــدان، بــه ویژه 
نوجوانــان، گوشــزد می کنــد و می فرمایــد: »واســکن األمصــار 
العظام فاّنها ِجماع المســلمین، واحذر منــازل الغفله و الجفاء 
و قّلــه األعــوان علــی طاعــه اهلل؛ در شــهرهای بزرگی کــه مرکز 
اجتماع مسلمانان است، مسکن گزین و از محیط و جوامعی 
که اهل غفلت و ستمکاری در آنجا هستند و یاراِن مطیع خدا 

کمتر در آن نواحی یافت می شوند، بپرهیز.«

     عبادت
طرز ارائه مسائل مذهبی به نوجوانان اهمیت بسیاری دارد. 
امور مذهبــی را به گونــه ای بایــد به آن هــا ارائه داد کــه آن ها 
احســاس کنند در زندگی روزمره، این امور قابل پیاده شــدن 
اســت. و باید علــم و دیــن را توأمــان بــه نوجوانــان آموخت. 
»عبــادت« مهم تریــن بخــش اصــول اســالم اســت و در نهج 
کید بیشــتر شــده  البالغه بــه بندگی خــدا و عبــادت توّجه و تأ
اســت. عبادت اثــرات دنیــوی بســیاری دارد کــه از جمله آن 
آرامش روانی و سالمت نفس اســت. علی)ع( می فرماید: »در 
تمام امــور زندگی خــود، خداونــد را اطاعت کن؛ زیــرا اطاعت 
از خداونــد، بر هــر کاری مقّدم اســت. نفــس خود را به ســوی 

عبادت بکشان و با آن مدارا کن.«
از مهم تریــن ارکان عبــادت، نمــاز و روزه و عمــل بــه قــرآن 
اســت. علی)ع( توّجه به نماز و روزه و خواندن قرآن را گوشزد 
فرموده، از جملــه: »نماز، گناهان انســان را می ریز، »بهترین 
وســیله نزدیکی به خداونــد، روزه ماه مبارک رمضان اســت و 
»حّق فرزند بر پدر این اســت که نام نیکویی برای او انتخاب 

کند، اخالق و ادب به او بیاموزد و قرآن را به او آموزش دهد«.

     الگوپذیری
»الگوها« در تربیت، تأثیر بســیار زیــادی دارد و هــر چقدر الگو 
محبوب تر باشــد، تأثیرپذیری آن نیز بیشــتر اســت. حضرت 
علــی)ع( از یک طــرف بهتریــن الگــو بــرای نوجــوان و جوان 
اســت، چون امام دوران کودکــی و نوجوانــی را در کنار پیامبر 
کــرم )ص( گذرانــد و رفتــار او را بــرای خــود الگــو قــرار داده  ا
اســت؛ لــذا می فرمایــد: »پیامبــر )ص( مــرا از دوران کودکــی 
تحت تربیت خود گرفتنــد و هر روز یک اخــالق نیکو را به من 
تعلیم و دســتور می دادند.« قرآن کریم به مســلمانان خطاب 
می فرمایــد: »رســول خــدا)ص( یــک الگــو و سرمشــق کامــل 
اســت.« و بــه همیــن ســیاق حضــرت علــی)ع( و فرزندانــش 
بهترین الگــو برای نوجوانــان و جوانان هســتند. از ایــن رو با 
تبیین ســیره زندگی ایــن بزرگــواران می توان آن هــا را در تمام 

مراحل به عنوان الگو انتخاب کرد.
باید توّجه نمــود افرادی که در ســمت مرّبی و معّلــم نوجوان 
فعالیــت می کننــد، الگــوی مناســب در تربیت انــد و نوجــوان 
آداب زندگی را غالبًا از اطرافیانـ  به ویژه مرّبیانـ  فرا می گیرد. 
پس الزم اســت آن هــا خود را بــا الگوی برتــر تطبیــق نمایند و 
نفــس خــود را اصــالح ســازند، و عمــاًل بــه تربیت نســل جدید 
بپردازنــد. علــی)ع( می فرمایــد: »هــر کــس کــه خــودش را در 
منصــب رهبــری مــردم قــرار دهــد، الزم اســت قبــل از تعلیــم 

دیگران، نفس خودش را اصالح کند.«

     دوست یابی
نوجوان به داشتن »دوست« احســاس نیاز می کند و از این رو 
باید او را در انتخاب دوســت یاری نمود. دوست به حّدی در 
یک نوجوان تأثیر دارد که او خود را همرنگ دوستش می کند 

و حّتی از لباس، رفتار و کالم او تقلید می نماید.
کــه ممکــن اســت  داشــتن دوســت، نوجــوان را از تنهایــی 
افسردگی و انزوا را در برداشــته باشد، می رهاند. امام علی)ع( 
در نهج البالغه به یافتن »دوستان خوب« اشاره می فرماید و 
کید دارد که: دوســتان را ابتدا مورد آزمایــش و امتحان قرار  تأ
دهید و وقتی دوســتی را خوب یافتیــد، او را از دســت ندهید. 
امــام)ع( می فرماید: »عاجزترین مردم کســی اســت کــه از به 
دست آوردن دوســت، ناتوان باشــد و از او عاجزتر کسی است 

که دوستاِن به دست آورده را ترک گوید.«
نوجوان وقتی دوســتی را یافــت و یا درصدد یافتن دوســتانی 
اســت، باید به چند مســأله توّجه نماید: ابتدا اینکه بــه آراء و 
افکار دیگران احترام بگذارد و خود، فــردی فروتن و متواضع 
باشــد. و دیگــر اینکــه در دوســتی، افــراط و تفریــط روا نــدارد 
کــه ثمــره آن، پشــیمانی و ثمــره دوراندیشــی و میانــه روی، 
ســالمت و رســتگاری اســت. و ســوم اینکه راســتگو بوده و به 
عهد خــود وفا نمایــد، چون »هــر کس امانــت دار نباشــد ضرر 
کــرده و بــه مقصــد نمی رســد« و چهــارم اینکــه با دوســتانش 
خوشــرو بوده و ُحســن ُخلق را سرمشــق خــود قرار دهــد. امام 
کرم الحســب ُحســن الخلــق؛ برترین  علــی)ع( می فرماید: »ا

خویشاوندی، خوشرویی و ُحسن خلق است.«
امام به پیروان خود گوشــزد می فرماید: »از دوستی با افرادی 
که ضعیف العقــل و بدعمل هســتند، بپرهیز؛ زیرا انســان را با 
دوســتش می شناســند.« یا می فرمایــد: »از رفاقت با کســانی 
که افکار و ظاهر اعمالشــان ناپســندیده اســت، برحــذر باش؛ 
چرا که آدمی به روّیه و روش رفیقش خــو می گیرد و به افکار و 

اعمال او معتاد می شود.«

      زودگذر
علــی)ع( دوران نوجوانــی را از ســه جهــت بســیار حّســاس 
بیــان می کنــد: اّول اینکه قلــب نوجــوان مانند زمیــن، خالی 
و مســاعد اســت که هرچه در آن بــکاری همــان درو می کنی: 
»اّنما قلب الحدث کاألرض الخالیــه مهما ُالقی فی ها من کّل 
شــیء قبلته« و دوم اینکه دوران نوجوانــی را زودگذر می داند 
و گوشــزد می فرماید ســریعًا آن را دریابید: »بادر شــبابک قبل 
هرمــک و صحتــک قبــل ســقمک« ســوم اینکــه شــیطان در 
این زمــان بــه نوجــوان زیــاد روی مــی آورد و الزم اســت برای 
آن پناهگاه خوبی در نظــر گرفت که بهتریــن پناهگاه، قرآن 
کریم، ائمه علیهم الســالم و ادعیه اســت و گرنه، گناه انسان 
را در دنیا و آخرت رســوا می ســازد و برکت را از مال او بر می دارد 
و ناراحتی هــای روانــی را نصیبش می ســازد. از نظــر علی)ع( 
هر گناهی در زندگــی، آثار ســوئی دارد، مثاًل دروغ، ایمــان را از 
انســان دور می کند؛ فحش و بدزبانــی، زهد را دور می ســازد و 

سخن چینی، رابطه دوستی را از بین می برد.     

علی)ع( دوران 
نوجوانی را 

از سه جهت 
بسیار حّساس 

بیان می کند: 
اّول اینکه قلب 

نوجوان مانند 
زمین، خالی و 
مساعد است 

که هرچه در آن 
و  بکاری همان در

می کنی: »اّنما 
قلب الحدث 

کاألرض الخالیه 
لقی فی ها 

ُ
مهما ا

کّل شیء  من 
قبلته« و دوم 

اینکه دوران 
ودگذر  نوجوانی را ز
گوشزد  می داند و 
یعًا  می فرماید سر

یابید:  آن را در
»بادر شبابک 
قبل هرمک و 
صحتک قبل 

سقمک« سوم 
اینکه شیطان 

در این زمان به 
وی  یاد ر نوجوان ز

می آورد و الزم 
است برای آن 

پناهگاه خوبی در 
گرفت نظر 
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 ادبیــات نوجــوان یکــی از مهم ترین عرصه هــای ادبی 
اســت کــه می توانــد بــر هویــت نســل آینــده تأثیرگــذار 
باشــد. در مورد اهمیت این موضوع توضیح دهید و اینکه چرا 

در ایران این موضوع ضعیف است؟
دوره نوجوانــی، دوره تفکــر و یافتــن فلســفه زندگــی اســت. دوره 
کــه  بایدهــا و نبایدهاســت. دوره اندیشــه اســت. دوره ای اســت 
نوجوان به من وجودی خودش و به چراها خیلی فکر می کند. زندگی چرا این گونه اســت، من 
در آینده چــرا باید آن گونه شــوم، چرا این طــور فکر کنم، چــرا این لباس هــا را بپوشــم، چرا این 
غذاهــا را بخــورم و... بــرای همیــن، ســرمایه گذاری اصلــی در دنیــا، روی گروه ســنی نوجوان 
انجــام می گیــرد. فضــای کار بــرای دوران کودکــی، دوره آموزشــی اســت؛ یعنــی در حقیقــت، 
مخاطب شــما تحت تأثیر پیام های آموزشــی مســتقیم، راحت تر قرار می گیرد. روشن تر عرض 
کنم، خردســال و کودک راحت تر حــرف نویســنده را می فهمنــد. دوران نوجوانی امــا این گونه 
نیست. دوره نوجوانی دوره چندوچون است. برای همین، نوشتن برای نوجوانان، به مراتب 
دشــوارتر از نوشــتن برای کــودکان اســت. البته مــن برای همــه رده های ســنی نوشــته ام؛ هم 
برای کودک و هم بــرای نوجوان. منتها چــون دوره نوجوانی دوره منطق و اندیشــه و فلســفه 
است، فرد به سادگی تحت تأثیر پیام یا اندیشه نویسنده قرار نمی گیرد. به همین علت، تعداد 

نویسندگان نوجوان کمتر است.

شــما در ابتدای دهــه هفتــاد، کتــاب »تن تن و ســندباد« 
را نوشــتید. ماجرای نوشــتن آن چــه بود و چرا احســاس 

کردید باید چنین کتابی با این مضمون نوشته شود؟
مــن از ســال 61 تــا 72 ســردبیر و نویســنده قصــه ظهــر جمعه 
رادیو بودم. خیلی از داســتان ها را در آن زمان من می نوشــتم 
یــا بازنویســی و تنظیــم رادیویــی می کــردم. یکــی از کارهایی 
که مجبــور بــودم بــرای رادیــو انجــام بدهم، ایــن بــود که هر 
هفتــه یــک قصــه بنویســم. بــرای ایــن کار بــه متــون کهــن 
فارســی مراجعه می کردم. درباره فضاهــا، آدم ها، قهرمان ها، 
ســرزمین های دور و نزدیــک و مخصوصــًا فضاهــای خاصــی 
که در ادبیــات کهــن و عامیانه ما راجع بــه جاده ابریشــم بود، 
مطالعه می کردم. در اوایل دهــه هفتاد که رهبر انقالب بحث 
ح کردند، کتاب »تن تن و ســندباد« را  تهاجم فرهنگــی را مطر
نوشــتم که فکر می کنــم اولین رمانی بــود که راجع بــه تهاجم 
فرهنگــی نوشــته شــده اســت. البتــه در ایــن داســتان همــه 
شخصیت ها یکســان نیستند. مثاًل شــخصیت تن تن که او را 
یک جهانگرد می شناسند )که البته از نظر من جهانگیر است، 
نه جهانگرد( و بچه ها هم دوســتش دارند و طرفــدار هم زیاد 
دارد، نمــاد یکــی از قدرت های غرب اســت. تن تــن نماد یک 
نوجوان آمریکایی شیرین و باهوش است. یا کاپیتان هالوک 
نماد قدرت نظامی آن هاســت. پرفســور نماد اندیشــه و فکر و 
فناوری آن ها و ســگ پشــمالو نماد ســبک زندگی آن هاست. 
ما کــه در زندگی مــان ســگ نداریم کــه وارد زندگی مان شــود. 
این ها شــخصیت هایی هســتند که همه جای دنیا می روند. 
کــه در مقابــل ایــن شــخصیت ها، بایــد  کــردم  مــن تصــور 
شــخصیت های داســتانی را قــرار بدهیــم کــه آن  هــم بتوانــد 
همه جــای دنیا برود. دیدم شــخصیتی که ما داریم، ســندباد 
داســتان »هــزار و یک شــب« اســت. البتــه ایــن ســندباد با آن 
کارتونی کــه ژاپنی ها درســت کرده انــد، تفاوت دارد. ســندباد 

سفرش را از 35 سالگی شروع می کند، نه از نوجوانی.

گویا ســال ها گذشــت تــا ایــن دوســتان متوجــه موضوع 
تهاجم فرهنگی شدند.

کــه بایــد هوشــیار باشــیم. یکــی از  بلــه، ایــن مــا هســتیم 
کارهایــی کــه غربی ها برای تســلط بر دنیــا انجــام می دهند، 
»یکسان ســازی فرهنگی« اســت. برای اینکه این کار انجام 
شــود، باید مابقی مردم دنیا مثل آن ها فکر و زندگی کنند تا از 
این طریق، آن ها بتوانند محصوالت خودشــان را بفروشند. 
در حقیقــت راه تســلط اقتصــادی، تســلط فرهنگی اســت. تا 
فکر یک جامعه را تغییر ندهنــد، نمی توانند محصول خود را 
بفروشــند. این یک واقعیت اســت. مثاًل اینترنت که می آید، 
بخشــی از آن، توسعه محصوالت آن هاســت و بخشی دیگر، 
تبلیغ و ترویــج فکر و اندیشــه آن ها. مــا هم می توانیــم از این 
امکان اســتفاده کنیم، به شــرطی که واقعیــت را درک کنیم. 
واقعیت این اســت که تهاجم فرهنگی را بــاور کنیم. تهاجم 
فرهنگــی وجــود دارد. از قبــل هــم وجود داشــته، منتهــا حاال 

چندالیه و پیچیده شده است.

» مـن هـم همیـن قصـه را همیشـه تعریـف می کـردم! حیـف کـه خیلی هـا آن 
را بـاور نداشـتند. حـاال خـوب شـد، شـاهد از غیـب رسـید!« ایـن جمـات، 
خوانـدن  از  بعـد  انقـاب  رهبـر  کـه  اسـت  کوتاهـی  یادداشـت  از  بخشـی 
کتابـی  کتـاب »تن تـن و سـندباد« در وصـف ایـن اثـر نوشـته اند. تن تـن و سـندباد 
موضـوع  بـا  هفتـاد  دهـه  ابتـدای  در  کـه  اسـت  نوجـوان  مخاطـب  بـرای  داسـتانی 
تهاجـم فرهنگـی نگاشـته شـد. محتـوای ارزشـمند، پی رنـگ داسـتانی قـوی و زبـان 
اسـتعاری از ویژگی های ممتاز این اثر ارزشـمند اسـت. گفتگویی با نویسـنده کتاب، 
محمـد میرکیانـی را می خوانیـم. نویسـنده ای که در کارنامه ادبـی خود کتاب هایی 

همچـون »قصـه مـا مثـل شـد«، »پهلـوان حیـدر« و »قنـد و پنـد« را نیـز دارد. 

نوجوان ها را
هوشیار
کنیم تربیت 

گفتگو با نویسنده 
داستان »تن تن و سندباد«

راهــــــــبردراهــــــــبرد
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 یک زمان آن ها علیه اســالم محصــول تولیــد می کردند، بعد 
علیه انقــالب محصــول تولیــد کردند و حــاال علیه ایــران هم 
فیلم می سازند، مثل فیلم »سیصد«. برای اینکه فهمیده اند 
اندیشــه ای در مقابــل اندیشــه آن هــا وجــود دارد. بنابرایــن 
ما هم بایــد در مقابل آن هــا برنامه ریــزی کنیم و نقــاط قوت 
و ضعــف خودمــان را به درســتی بشناســیم. همیــن حــوزه 
ادبیات کهن کــه بنــده در آن کار می کنم، یکــی از نقاط قوت 
فرهنگی ماســت که مانــع از یکسان ســازی فرهنگــی و تبلیغ 
فرهنگ غرب می شود. غرب به شــدت به دنبال از بین بردن 
خرده فرهنگ هاســت، چــون ایــن خرده فرهنگ ها هســتند 
که موجــب پایــداری فرهنــگ و هویــت می شــوند. »تن تن و 
ســندباد« هــم در حقیقــت برآمــده از همیــن خرده فرهنــگ 

شرقی و ادبیات عامه و کهن خودمان است.
ایــران از آن جهــت بــرای غــرب اهمیــت دارد کــه در چهــارراه 
جاده ابریشــم قــرار داشــته و نقطه طالیــی تمدن هــای بزرگ 
جهان اســت. بنابرایــن آن هــا ســعی دارند بــر آن تســلط پیدا 
گر بر ایران تسلط پیدا کنند، بر کل منطقه دست  کنند، چون ا
پیدا می کنند. از منظر اقتصادی و سیاســی نیــز اهمیت ایران 
قابــل مالحظه اســت. واضح اســت کــه همــواره نمی توانند با 
لشکرکشــی به اهداف خود دســت پیدا کنند و ایــران را تحت 
ســلطه قرار دهند. بنابراین از طریق فرهنگ این کار را انجام 
می دهند. محصــول فرهنگی تولیــد می کنند و از ایــن راه هم 
درآمد کسب می کنند، هم فرهنگ و فکر خود را تبلیغ می کنند 

و هم موجب از بین بردن فرهنگ ملی ما می شوند.
 

در اوایــل دهه هفتــاد، گویا شــما متوجه تهدیــد فرهنگی 
کتــاب »تن تــن و  علیــه مــا شــدید و شــروع بــه نــگارش 
گر بخواهید توصیه ای برای این روزها  سندباد« کردید. ا

داشته باشید، چه می گویید؟
بهترینــش بــه نظــر مــن، همــان بصیــرت اســت. بصیــرت 
بــرای نوجوانــان و خانواده هــای مــا حــرف اول را می زنــد. 
اواًل خانواده هــا بایــد فرزنــدان مــا را هوشــیار بــار بیاورنــد. 
انجــام  بــدون هــدف  در ســرمایه داری غــرب، هیــچ کاری 
سنت سنت شــان  بــرای  خودشــان،  قــول  بــه  نمی شــود. 
فرهنــگ،  و  فکــر  تولیــد  بنابرایــن  می کننــد.  برنامه ریــزی 
تولیــد فیلــم و ســریال و پویانمایــی، راه انــدازی شــبکه های 
علمــی  و  هنــری  جشــنواره های  برگــزاری  ماهــواره ای، 
بین المللــی، همــه و همــه با قصــد و هدفــی انجام می شــود. 
بهترین راه مقابله آن اســت که ما در برابر آن هوشیار باشیم و 

بصیرت داشته باشیم.
دوم آنکه براساس اولویت ها و نیازهای کشور و جامعه، تولید 
گر از ما  کنیم. باید قدم هایمان را حساب شــده برداریم؛ یعنی ا
پرســیدند که این داســتان، این فیلم یا این ســریال برای چه 
ســاخته شــده اســت، باید دلیل و هدف قانع کننده ای داشته 
باشــیم. البتــه متأســفانه در حــال حاضــر این گونــه نیســت. 
هــر محصولــی به صــرف اینکــه محصولــی فرهنگــی اســت، 
قابــل ارائــه نیســت. کمااینکــه هــر غذایــی به صــرف اینکــه 
اســمش غذاســت، قابل خوردن نیســت. برای غذای جســم 
کودکانمان تــا چه اندازه اهمیت قائل هســتیم، امــا به غذای 

روح آن ها اهمیــت نمی دهیــم. خانواده ها باید قبــل از اینکه 
اتفاقی بیفتد، متوجه خطر فرهنگی موجود بشوند.

ســوم آنکــه بایــد بــه تاریــخ خودمــان )تاریــخ ملــی و تاریــخ 
اسالمی مان(، ادبیات کهن و عامه مان و همچنین شناخت 
عناصــر فرهنگی مــان، توجــه بیشــتری داشــته باشــیم. مثاًل 
مــا در فرهنگ ملی مان چیــزی به نام »ضرب المثــل« داریم. 
ایــن ضرب المثل هــا در حقیقــت امــر بــه  معــروف و نهــی  از 
منکرنــد. همان ســبک زندگــی اســالمی-ایرانی اند. در آن ها 
امانت داری و منظــم بودن، دســت درازی نکردن بــه اموال 
غیر، آداب معاشــرت درســت با دیگــران، رعایــت حق الناس 
و... وجــود دارد. همــه این هــا امــر به  معــروف و نهــی  از منکر 
هســتند. گســترش همین فرهنگ و ادبیات عامه و قدیمی، 
کشــور می شــود. متأســفانه در  موجــب پایــداری فرهنگــی 
فیلم ها و ســریال های خودمــان، از این تلمیحات و اشــارات 
خیلــی کــم بهــره می بریــم و برعکــس، از تلمیحــات وارداتی 
استفاده می کنیم. مثاًل در فالن ســریال، یکی از شخصیت ها 
به دیگری می گوید »تو فکــر کردی ســوپرمنی؟«. تلمیحات 
در حقیقت نمک یــک زبان و فرهنگ محســوب می شــوند. 

این ها را نباید از فرهنگ های دیگر گرفت.
در غرب، گاهــی هزینه و زمــان زیادی صــرف می کنند تا یک 
اصطالح جــا بیفتــد. مثــاًل شکســپیر در نمایشــنامه »هملت« 
می نویســد: »بــودن یــا نبــودن، مســئله ایــن اســت.« چقــدر 
این جمله را در آثــار فرهنگی و هنری خودشــان تکــرار کردند 
تــا آن را در فکــر جامعــه جــا بیندازنــد. حــاال دیگــر ما هــم این 
جملــه را می دانیــم. در ادبیــات ملــی ما، کلــی از ایــن عبارات 
حکمت آمیز و پندآموز و جمالت نغز وجود دارد، خیلی بیشــتر 
و بهتــر و حکیمانه تــر از جمــالت تمدن غــرب. مثــاًل »خدایا از 
تــو می خواهــم کــه چیــزی نخواهــم.« امــا متأســفانه این ها 
در تولیــدات فرهنگی مــا اصاًل وجــود نــدارد، درحالی که منبع 
گر بــا ادبیات  اصلی تولیــد فکر و فرهنــگ، ادبیات اســت. ما ا
غنی خودمان آشــنا نباشــیم، نمی توانیم حرف بزنیم. کسی 
که مطالعــه نداشــته باشــد، از دایــره واژگانــی کمی برخــوردار 

است و بنابراین نمی تواند به خوبی حرف بزند. 
بنابرایــن آن چیزی که مــن در این کتــاب دنبال آن بــوده ام، 
هوشــیاری نســبت به زندگــی، ایــران و اتفاقــات جــاری در 
دنیاســت تــا بچه هــا بتوانند بــا خواندن ایــن کتــاب، متوجه 
یک مسیر تاریخی درست شــوند. مثاًل در جایی از این کتاب، 
گفتگویــی بین رســتم و تــارزان وجــود دارد. تــارزان به رســتم 
می گوید »غریبه تو اینجا چه کار می کنی؟« رستم می گوید »آن 
زمانی که در مغرب زمین اصاًل خبری نبود، من اینجا داشــتم 
گورخر شکار می کردم.« هدفم این بود که با این گفتگو نشان 
بدهم که تمدن ماست که پیشینه ای تاریخی دارد، وگرنه از 
کشف آمریکا فقط سیصد سال می گذرد. نوجوان ما باید این را 
بداند. باید بداند که در دنیا، ما حرف برای گفتن داریم و حاال 
که حــرف بــرای گفتن داریــم، نبایــد خیلی راحــت تحت تأثیر 
حــرف دیگــران قــرار بگیــرد. البتــه مــا هیــچ گاه ســتیزه جو 
نبوده ایــم. آن هــا همیشــه ســتیزه جو بوده انــد و جنگ هــا را 
همیشه آن ها راه انداخته اند، مخصوصًا در صد سال اخیر. ما 

فقط در مقابل تهاجمات آن ها، ایستادگی کرده ایم.     

که   آن چیزی 
من در این 

کتاب دنبال آن 
بوده ام، هوشیاری 
نسبت به زندگی، 

ایران و اتفاقات 
جاری در 

دنیاست تا بچه ها 
بتوانند با خواندن 

کتاب،  این 
متوجه یک مسیر 

یخی درست  تار
شوند. مثاًل در 
جایی از این 

گفتگویی  کتاب، 
زان  بین رستم و تار
زان  وجود دارد. تار
به رستم می گوید 
یبه تو اینجا  »غر

چه کار می کنی؟« 
رستم می گوید 
که  »آن زمانی 
در مغرب زمین 

اصاًل خبری نبود، 
من اینجا داشتم 

گورخر شکار 
می کردم.«
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در یکی از روزهای سال 1362، زمانی که آیت اهلل خامنه ای، رییس جمهور وقت، برای 
ج می شد،  شرکت در مراسمی از ساختمان ریاست جمهوری واقع در خیابان پاستور خار

در مسیر حرکتش تا خودرو، متوجه سر و صدایی شد که از همان نزدیکی شنیده می شد.
صدا از طرف محافظ ها بود که چند تایشــان دور کســی حلقه زده بودنــد و چیزهایی می گفتند. 
صدای جیغ مانندی هم دائم فریاد می زد: »آقای رییس جمهور! آقای خامنه ای! من باید شما 

را ببینم«. رییس جمهور از پاسداری که نزدیکش بود پرسید: »چی شده؟ کیه این بنده خدا؟«
« پاســدار که ظاهرًا  پاســدار گفت: »نمی دانم حاج آقا! موندم چطور تا اینجا تونســته به یــاد جلو. ٰ
مســئول تیم محافظان بود، وقتی دید رییس جمهور خودش به ســمت ســر و صدا بــه راه افتاد، 
ســریع جلوی ایشــان رفت و گفت: »حاج آقا شــما وایســید، من می رم ببینم چه خبره« بعد هم با 
اشــاره به دو همراهش، آن ها را نزدیک رییس جمهور مســتقر کرد و خودش رفت طرف شلوغی. 
کمتر از یک دقیقه طول کشید تا برگشــت و گفت: »حاج آقا! یه بچه اس. می گه از اردبیل کوبیده 
اومده اینجا و با شما کار واجب داره. بچه ها می گن با عز و التماس خودشو رسونده تا اینجا. گفته 

فقط می خوام قیافه آقای خامنه ای رو ببینم، حاال می گه می خوام باهاش حرف هم بزنم«.
رییس جمهور گفت: »بذار به یاد حرفش رو بزنه. وقت هست«.

     صفا آوردی
لحظاتی پسرکی 12-13 ساله از میان حلقه محافظان بیرون آمد و همراه با سرتیم محافظان، 
خ و ســرما زده اش، خیس اشــک بود. هنوز در  خودش را به رییس جمهور رســاند. صورت ســر
میانه راه بود که رییس جمهور دست چپش را دراز کرد و با صدای بلند گفت: »سالم بابا جان! 
خوش آمدی.« پســر با صدایــی که از بغــض و هیجان می لرزیــد، به لهجه غلیــظ آذری گفت: 
»ســالم آقا جان! حالتان خوب اســت؟« رییس جمهور دســت ســرد و خشــکه زده پســرک را در 
دســت گرفت و گفت: »سالم پســرم! حالت چطوره؟« پســر به جای جواب تنها ســر تکان داد. 
رییس جمهور از مکث طوالنی پسرک فهمید زبانش قفل شده. سرتیم محافظان گفت: »اینم 
گهان رییس جمهور با زبان آذری گفت: »شما اسمت  آقای خامنه ای! بگو دیگر حرفت را.« نا
چیه پسرم؟« پسر که با شــنیدن گویش مادری اش انگار جان گرفته بود، با هیجان و به ترکی 

گفت: »آقاجان! من مرحمت هستم. از اردبیل تنها اومدم تهران که شما را ببینم.«
آقای خامنه ای دست مرحمت را رها کرد و دست روی شانه او گذاشت و گفت: »افتخار دادی 
پســرم. صفــا آوردی. چرا این قــدر زحمت کشــیدی؟ بچه کجــای اردبیل هســتی؟« مرحمت 
که حاال کمی لبانش رنگ تبســم گرفته بــود گفت: »انگــوت کندی آقا جــان!« رییس جمهور 
پرسید: »از چای گرمی؟« مرحمت انگار هم والیتی پیدا کرده باشد تندی گفت: »بله آقاجان! 

من پسر حضرتقلی هستم«. آقای خامنه ای گفت: »خدا پدر و مادرت رو برات حفظ کنه.«
مرحمت گفت: »آقــا جان! مــن از ادربیل آمدم تا این جا که یک خواهشــی از شــما بکنم.« رییس 

جمهور عبایش را که از شانه راستش سر خوره بود درست کرد و گفت: »بگو پسرم. چه خواهشی؟«

-آقا! خواهــش می کنم به آقایــان روحانی و مداحان دســتور 
بدهید که دیگر روضه حضرت قاسم )ع( نخوانند!

-چرا پسرم؟

     دیگر روضه قاسم )ع( نخوانند
مرحمت به یک باره بغضش ترکید و ســرش را پایی انداخت 
و با کلماتی بریــده بریده گفت: »آقا جان! حضرت قاســم)ع( 
13 ســاله بــود کــه امــام حســین )ع( بــه او اجــازه داد بــرود در 
میدان و بجنگد، من هم 13 ســالم اســت ولی فرمانده ســپاه 
اردبیــل اجــازه نمی دهد بــه جبهــه بروم. هــر چه التماســش 
گــر رفتن 13  می کنم، می گویــد 13 ســاله ها را نمی فرســتیم. ا
ســاله ها به جنــگ بد اســت، پــس این همــه روضــه حضرت 

قاسم )ع( را چرا می خوانند؟«
حــاال دیگــر شــانه های مرحمــت آشــکارا می لرزیــد. رییــس 
جمهور دلــش لرزیــد. دســتش را دوبــاره روی شــانه مرحمت 
گذاشــت و گفت: »پســرم! شــما مگر درس و مدرســه نداری؟ 
درس خوانــدن هم خودش یــک جور جهاد اســت« مرحمت 
هیچی نگفت. فقط گریه کرد و حاال هــق هق ضعیفی هم از 

گلویش به گوش می رسید.
رییــس جمهــور مرحمــت را جلــو کشــید و در آغــوش گرفــت 
و رو بــه ســرتیم محافظانــش کــرد و گفــت: »آقــای...! یــک 
زحمتی بکش با آقــای ... تمــاس بگیر بگو فالنــی گفت این 
آقا مرحمت رفیــق مــا اســت. هــر کاری دارد راه بیاندازید. هر 
کجا هم خودش خواست ببریدش. بعد هم یک ترتیبی هم 
بدهید برایش ماشین بگیرند تا برگردد اردبیل. نتیجه را هم 

به من بگویید.«
آقای خامنه ای خم شــد، صــورت خیس از اشــک مرحمت را 
بوســید و گفت: »مــا را دعا کــن پســرم. درس و مدرســه را هم 
فراموش نکن. ســالم مرا به پــدر و مادر و دوســتانت در جبهه 

برسان« و...
کمتــر از ســه روز بعــد، فرمانــده ســپاه اردبیــل، مرحمــت را 
خوشــحال و خنــدان دیــد که بــا حکمی پیشــش آمــد. حکم 
الزم االجرا بود. می توانســت باز هم مرحمت را سر بدواند ولی 

ماز باالئیم
و باال می رویم

ماجرای دلدادگی نوجوانی
به نام »مرحمت باالزاده« 
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مطمئن بود کــه مــی رود و این بــار از خود امــام خمینی حکم 
می آورد. گفت اسمش را نوشــتند و مرحمت باال زاده رفت در 

لیست بسیجیان لشکر 31 عاشورا.
مرحمت به تاریــخ هفدهم خــرداد 1349 در یــک کیلومتری 
تازه کند انگوت در روســتای »چای گرمی«، متولد شــد. امام 
که به ایران برگشــت، مرحمــت کالس دوم دبســتان بود. 13 
ســاله که شــد، دیگر طاقت نیــاورد و رفت ثبت نام کــرد برای 
اعزام به جبهــه. با هــزار اصــرار و پادرمیانی کردن این آشــنا و 
آن هم والیتی، توانست تا خود اردبیل برود، اما آنجا فرمانده 
ســپاه جلوی اعزامش را گرفت. مرحمت هر چــه گریه و زاری 
کــرد فایده ای نداشــت. بــه فرمانده ســپاه از طرف آشــناهای 
مرحمت هم سفارش شــده بود که یک جوری برش گردانید 
سر درس و مشقش. فرمانده سپاه آخرش گفت: »ببین بچه 
جان! برای من مســئولیت دارد. من اجازه ندارم 13 ســاله ها 
را بفرســتم جبهه. دست من نیســت.« مرحمت گفت: »پس 
گــر از باال اجــازه بدهند  دســت کی اســت؟« فرمانده گفــت: »ا
من حرفــی نــدارم.« همــه این هــا ترفندی بــود کــه مرحمت 
دنبال ماجرا را نگیرد. یک بچه 13 ساله روستایی که فارسی 
هــم درســت نمی توانســت صحبــت کنــد، دســتش بــه کجا 
می رســید؟ مجبور بــود بی خیال شــود. امــا فقط ســه روز بعد 

مرحمت با دستوری از باال برگشت.
مرحمــت بــاالزاده تنهــا یــک ســال بعــد، در عملیات بــدر، به 
تاریــخ 21 اســفند 1363 بــا فاصلــه بســیار کمــی از شــهادت 
کری، بال در بال مالئک گشود و میهمان  مرادش، مهدی با

سفره حضرت قاسم ))ع(( گردید. 

   وصیت نامه مرحمت باالزاده جمعی
 لشکر عاشورا، گردان علی اکبر

از مرحمــت بــاالزاده، وصیــت نامه ای بــر جای مانده اســت که 
متن کامــل آن را در زیر می خوانیــد. وصیت نامه ای که نشــان 

می دهد روحش نمی توانست در کالبد 13 ساله اش آرام بگیرد:

به نام خداوند بخشنده مهربان
از اینجا وصیــت نامه ام را شــروع می کنم. با ســالم بیکران به 
پیشگاه منجی عالم بشریت حضرت مهدی )عج( و با سالم 
بیکران بــه رهبــر مســتضعفان، ابراهیــم زمــان، خمینی بت 
شــکن و با ســالم بی کران به مردم ایثارگر و شــهیدپرور ایران، 
که همچون امام حسین )ع( و لیال، پسرشان را به دین اسالم 

قربانی می دهند.
آری  ای ملــت غیــور شــهید پــرور ایــران! درود بــر شــما! درود 
برشــما که همیشــه در مقابل کفر ایســتاده اید و می ایســتید تا 
آخرین قطره خونتان. درود برشما ای ملت ایران! ای مشعل 
داران امام حســین! تا آخرین قطــره خونتان از ایــن انقالب و 
از رهبر ایــن انقالب خوب محافظــت کنید تا کــه این انقالب 
اســالمی را بــه نحو احســن بــه منجی عالــم بشــریت تحویل 

بدهید.
گــر ایــن پســرتان در راه اســالم بــه  و ای پــدر و مــادر عزیــزم! ا
شــهادت برســد، افتخــار کنید که شــما هــم از خانواده شــهدا 
برشــمرده می شــوید. ای پدر و مــادر عزیزم! از شــما تقاضایی 

گر گریــه بکنید به  گر من شــهید بشــوم گریــه نکنیــد. ا دارم. ا
شــهدای کربال و شــهدای کربالی ایران گریه بکنید تا چشــم 
منافقــان کــور بشــود و بفهمند کــه ما بــرای چــه می جنگیم. 
حاال معلوم اســت که راه تنها یک راه اســت کــه آن راه هم راه 
اسالم و قرآن است. و آخر وصیت می کنم راه شهیدان را ادامه 

بدهید و اسلحه شان را نگذارید در زمین بماند.
و مادرم و پدرم چنانچه من می دانم لیاقت شــهادت را ندارم 
گر خداوند بخواهد که شهید بشوم مرا حالل کنید و من  ولی ا
هم شهادت را جز سعادت نمی دانم. یعنی هر کس که شهید 
می شــود خوش به حالش که با شــهدا همنشــین می شــود. و 
از تمام همســایه ها و از هــم روســتایی هایمان می خواهم که 
گــر از من ســخن بــدی شــنیده اید و کارهــای بــدی دیده اید  ا
حالل بکنیــد. و برادرانــم اســحله ام را نگذارند در جــا بماند و 
خواهرانم با حجاب با دشمنان جنگ کنند. خدایا تو را قسم 
گر گناهانم را نبخشی از این دنیا به آن دنیا نبر.  می دهم که ا
خدایا خدایا تو را قســم می دهم بــه من توفیق ســربازی امام 
زمان )عج( و نائب برحق او خمینی بت شکن را قرار دهی. تا 

گر هزاران جان داشته باشم قربانی بدهم. در راه آن ها ا
کربال کربال یا فتح یا شهادت

جنگ جنگ تا پیروزی     

مرحمت به یک 
باره بغضش 

ترکید و سرش را 
پایی انداخت و 
یده  کلماتی بر با 
گفت: آقا  یده  بر
جان! حضرت 

قاسم)ع( ۱۳ 
که امام  ساله بود 

به او اجازه داد 
ود در میدان و  بر
بجنگد، من هم 

۱۳ سالم است
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حضرتعالــی در نوجوانی، چــه حــاالت و روحّیاتی داشــتید و در چه ســّنی به این 
فکــر افتادید کــه راه آینــده خــود را انتخــاب کنید و چه کســی به شــما بیشــترین 

کمک را در این زمینه کرد؟
گر بخواهــم به نوجوانــان عزیــز، در این مورد  خیلی ممنون، ســؤال خوبــی کردید. البته مــن ا
ح کردید، ســفارش کنم، ســفارش من این خواهد بــود که نوجوانــان باید به فکر  که شــما مطر
حال باشند؛ برای این که به فکر آینده باشند، وقت زیاد اســت. در دوره جوانی - دوران سنین 
هجده، بیســت ســالگی - راجع به آینده هرچه می خواهنــد فکر عملی بکنند؛ چون در ســنین 
گر بخواهند درباره آینده فکر کنند،  نوجوانی - یعنی سنین سیزده، چهارده و پانزده سالگی - ا
ایــن فکر، خیلــی تعیین کننــده نیســت. چون به هرحــال حتمــًا یک طریــق و مســیری را - هر 

آینده ای داشته باشند - باید بگذرانند؛ لذا باید به فکر حاِل خودشان باشند.

کســی را مالمــت  گــر بــه فکــر آینــده هــم باشــند، مــا  البتــه ا
نمی کنیم. به هرحــال، گاهی انســان بــه فکر آینــده میافتد؛ 
اما مــن از اینکه چــه زمانی به فکــر آینــده افتادم، هیــچ یادم 
نیســت. اینکــه در آینــده زندگــی خــودم، بنــا بــود چه شــغلی 
را انتخــاب کنــم، از اّول بــرای خــود مــن و بــرای خانــواده ام 
معلوم بود. همه می دانســتند که من بناست طلبه و روحانی 
شــوم. این چیزی بود که پدرم می خواست و مادرم به شّدت 
دوست می داشــت. خود من هم عالقه مند بودم؛ یعنی هیچ 

بی عالقه به این مسأله نبودم.
اما اینکــه لبــاس مــا را از اّول، ایــن لباس قــرار دادنــد، به این 
نّیت نبود؛ به خاطر این بود که پدرم با هر کاری که رضاخان 
پهلوی کــرده بــود، مخالــف بــود - از جملــه، اّتحاد شــکل از 
لحــاظ لبــاس - و دوســت نمی داشــت همــان لباســی را کــه 

رضاخان به زور می گوید، بپوشیم. 
میدانیــد کــه رضاخــان، لبــاس فعلــی مــردم را کــه آن زمــان 
لباس فرنگی بــود و از اروپا آمــده بود، به زور بــر مردم تحمیل 
کــرد. ایرانی هــا لبــاس خاصــی داشــتند و همــان لبــاس را 

نوجوان بـایـد
به فکر ݣݣحال
باشد

رفتنـد  انقـاب  معظـم  رهبـر  دیـدار  بـه  نوجوانـان  از  جمعـی  پیـش  سـال ها 
بـر  عـاوه  آن هـا  گفتگـو  ایـن  در  نشسـتند.  گفتگـو  بـه  ایشـان  بـا  صمیمانـه  و 
پرسـش هایی دربـاره نوجوانـی ایشـان، دغدغه هـای خودشـان دربـاره ایـن 

مرحله از زندگی را نیز مطرح کردند. متن زیر گزیده ای از این دیدار را روایت می کند. 

گفت ݣݣو ݣݣشنود ݣݣصمیمانه ݣݣرهبر ݣݣانقالب
با ݣݣجمعی ݣݣاز ݣݣنوجوانان
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کــه بایســتی این طــور لبــاس  کــرد  می پوشــیدند. او اجبــار 
بپوشید؛ این کاله را سرتان بگذارید!

کــه  پــدرم ایــن را دوســت نمی داشــت، از ایــن جهــت بــود 
لباس ما را همــان لباس معمولــی خودش که لبــاس طلبگی 
بــود، قــرار داده بــود؛ امــا نّیــت طلبــه شــدن و روحانی شــدن 
مــن در ذهنشــان بــود. هــم پــدرم می خواســت، هــم مــادرم 
دوســت  مــن  می خواســتم.  هــم  مــن  خــود  می خواســت، 
می داشــتم و از کالس پنجم دبســتان، عمــاًل درس طلبگی را 

در داخل مدرسه شروع کردم.
معّلمــی داشــتیم که خــودش طلبه بــود و ســال های پنجم یا 
ششم دبستان - به نظرم هر دو سال - معلم کالس ما بود. او 
پیشنهاد کرد که به ما درس »جامع المّقدمات« بدهد. می دید 
که مــن و یکی، دو نفــر از بچه هــا عالقه مندیم و اســتعدادمان 
هم خوب بــود؛ فکر کــرد که بــه مــا درس بدهد، ما هــم قبول 
کردیــم. »جامع المّقدمــات« اّولیــن کتابی اســت کــه طلبه ها 
می خواندنــد، - هنــوز هــم معمــول اســت - و مجموعــه ای 
از جزوات، یعنی چنــد کتاب کوچک اســت. من چند تــا از آن 
کتاب های کوچک را در دبســتان خواندم؛ بعد هم که بیرون 

آمدم، به شّدت و با جّدیت و عالقه دنبال کردم.
دوره  یعنــی  نرفتــم؛  دبیرســتان  بــه  دبســتان  از  بعــد  مــن 
دبیرســتان را بــه طــور داوطلبانه و به صــورت شــبانه، خودم 
می خوانــدم. درس معمولــی مــن طلبگــی بــود و بعــد از دوره 
دبســتان، مدرســه طلبگی رفتم - یعنی از دوازده ســالگی به 
بعد - بنابراین از همان وقتها دیگر من به فکر آینده - به این 

معنا - بودم؛ یعنی معلوم بود که دیگر بناست طلبه شوم.
البتــه طلبگی و لبــاس طلبگــی، به هیچ وجه مانــع از کارهای 
کودکانه آن زمان نبود؛ یعنی هم عمامه سرمان می گذاشتیم، 
کنیــم، عمامــه را در خانــه  هــم وقتــی می خواســتیم بــازی 
می گذاشــتیم، به کوچه می آمدیــم و با همان قبــا می دویدیم 
و بــازی می کردیــم - کارهایــی کــه بچه هــا می کننــد - وقتی 
می خواستیم با پدرمان به مسجد برویم، باز عمامه را سرمان 
می گذاشــتیم و عبا را به دوش می انداختیم و با همان وضع و 

حال و چهره کودکانه به مدرسه می رفتیم و می آمدیم.

ما جوانان چه الگویــی را برای خودمان در نظــر بگیریم و 
خودمان را با آن مقایسه کنیم؟

من نمی توانم کســی یــا اشــخاص معّینی را اســم بیــاورم که 
حتمــًا آن هــا الگــوی شــما باشــند. باالخره هــر کســی ذوقی و 
ســلیقه ای دارد؛ منتها می شــود این طور فرض کرد الگویی را 
که انســان انتخاب می کند، باید الگویی باشد که شخصیت 
و منش او کاماًل با آرمان های انســان، همخــوان و هماهنگ 

باشد.
فرض بفرمایید بعضی ها یک هنرپیشــه را الگوی خودشــان 
قــرار دهنــد. خــوب؛ ایــن خیلــی منطقــی نیســت. مثــاًل یک 
هنرپیشــه خارجــی را الگــوی خودشــان قــرار دهنــد. ایــن 
نمی تواند منطقی باشــد. محیــط او محیط دیگــر و زندگی او 
زندگی دیگــری اســت. یک انســان مســلمان؛ یــک نوجوان 
مســلمان و ایرانی که برایش عــّزت ایران، ســربلندی و آینده 
ایــران و آینده نســل خــودش، آن هــم در چهارچــوب معارف 

ج از ایــن  ح اســت، نمی توانــد خــار و احــکام اســالمی مطــر
چهارچوب ها الگو انتخاب کند.

کــه از لحــاظ دیــد و  بنابرایــن الگــو را بایســتی در بزرگانــی 
جهتگیــری و اهداف بــه هدف های مــا می خورنــد، انتخاب 
کرد. در بین مسلمانان صدر اسالم، اشخاِص بسیار برجسته 
و خوبــی هســتند. در بیــن شــخصیت های برجســته امــروز و 
دوره هــای گذشــته نیــز همین طــور، واقعــًا شــخصیت های 

برجسته ای هستند.
به زندگی ائّمــه که نگاه کنید - مثاًل زندگی امام حســن و امام 
حسین علیهماالّســالم - جوانی های آن ها بسیار چیزهای با 
ارزشــی در خود دارد که هر جوان و نوجوانی را جذب می کند. 
هــم نــوع دخترانــه اش هســت، هــم نــوع پســرانه اش. همه 
آن ها شخصیت هایی بودند که می توانند واقعًا برای انسان 
جاذبــه داشــته باشــند و بــرای نوجوانــان و جوانــان مــا الگــو 

محسوب شوند.

می خواســتم چــون فرزنــدی از محضــر پــدر، این ســؤال 
را بکنــم کــه شــما در دوره نوجوانــی چــه تصــّوری از خــدا 
داشــتید؟ حــاالت و روحّیــات شــما در ایــن دوره چگونــه 
بود؟ شما به نوجوانان توصیه می کنید که چگونه با خدا 
حرف بزنند، چه چیزهایی از خدا بخواهند و رابطه شــان 

با خدا چگونه باشد؟
عرض کنم که مــن در دوره نوجوانــی - یعنی همــان دورانی 
که تــازه از دبســتان بیرون آمــده و طلبه شــده بــودم - به دعا 
و توّجه و توّســل خیلــی اهتمام می ورزیــدم؛ اما ایــن را که چه 
تصّوری از خدا داشــتم، االن نمی توانم چیزی بــه یاد بیاورم 
که درباره خدا چگونه فکر می کردم، کمااینکه انســان درباره 
ذات مقــّدس پــروردگار هــم نبایــد خیلی فکــر کنــد و راجع به 

ذات مقّدس پروردگار، در فکر فرو برود.
وجود خــدای متعال، یک وجــود بدیهی و روشــن و واضحی 
است که همه وجود یک انسان، به او گواهی می دهد؛ یعنی 
گر انسان دچار وسوسه نشود و خودش را در وسوسه ها غرق  ا
نکند، ذهن انســان، دل و جان انســان به وجود خدا گواهی 
ل، احتیاج  می دهد. واقعًا وجود خدا حّتی به برهان و استدال
گر چه برهــان و اســتدالل زیــادی هم در مــورد وجود  نــدارد؛ ا

پروردگار هست.
ح بود و عماًل وجود داشــت،  آنچه که آن وقت بــرای من مطر
این بود که اهل دعــا و ذکر و دعاهای مأثــور و اعمالی که وارد 
شــده بود، بودم. مثاًل یادم اســت هنوز بالغ نبــودم که اعمال 
روز عرفه را بجــا آوردم. اعمــال آن روز، طوالنی هم هســت - 
البد آشنا هستید؛ خیلی از جوانان با آن اعمال آشنا هستند - 
چند ساعت طول می کشــد. اعمال، از بعد از نماز ظهر و عصر 
گر انســان بخواهد به همه آن اعمال برسد،  شروع می شود و ا
شــاید تا نزدیک غروب - روزهــای نه چندان بلنــد - به طول 

می انجامد.
آن وقت من یادم اســت که با مادرم - چون مادرم هم خیلی 
اهــل دعــا و توّجــه و اعمــال مســتحّبی بــود - می رفتیم یک 
گوشــه حیاط که ســایه بود - منزل ما حیاط کوچکی داشــت 
- آنجا فــرش پهن می کردیم - چون مســتحب اســت که زیر 

که  به زندگی ائّمه 
کنید - مثاًل  نگاه 

زندگی امام حسن 
و امام حسین 

علیهماالّسالم - 
جوانی های آن ها 

بسیار چیزهای 
زشی در خود  با ار

که هر جوان و  دارد 
نوجوانی را جذب 

می کند. هم 
نوع دخترانه اش 
هست، هم نوع 

پسرانه اش. 
همه آن ها 

شخصیت هایی 
که  بودند 

می توانند واقعًا 
برای انسان جاذبه 

داشته باشند و 
برای نوجوانان و 
جوانان ما الگو 
محسوب شوند



راهــــــــبرد

مهر 99     مشاره 1824
 دوره جدید

راهــــــــبرد

آسمان باشــد - هوا گرم بود؛ آن ســال هایی که االن در ذهنم 
مانده، یا تابســتان بود، یا شــاید پاییــز بود، روزها نســبتًا بلند 
بود. در آن سایه می نشستیم و ساعت های متمادی، اعمال 
روز عرفــه را انجام می دادیم. هم دعا داشــت، هــم ذکر و هم 
نماز. مــادرم می خواند، مــن و بعضــی از بــرادر و خواهرها هم 
بودنــد، می خواندیــم. دوره جوانــی و نوجوانی مــن این گونه 

بود؛ دوره ُانس با معنویات و با دعا و نیایش.
گر آن  البته مــا آن وقــت از یــک امتیــاز برخــوردار بودیــم کــه ا
امتیاز، امروز در جوانی باشــد، دعا و ذکر و نماز برای او شیرین 
خواهــد بود و مطلقــًا خســته کننده نخواهــد شــد؛ و آن توّجه 
به معانی اســت. ببینید؛ هر کس که از نماز خســته می شود، 
گر کســی  یا معنای نمــاز را نمی دانــد، یا توّجــه نمی کند، وااّل ا
معنای نمــاز را بداند و به نمــاز هم توّجه کند، امــکان ندارد از 

نماز خسته شود؛ اصاًل امکان ندارد.
گر کســی معنای دعا، مثاًل دعای ابی حمزه ثمالی، یا دعای  ا
امام حســین )ع( در روز عرفــه را بفهمــد و توّجه کنــد - که هر 
دو خیلــی طوالنــی هســتند و چــون گاهی انســان معنــا را هم 
می داند، امــا توّجــه نمی کند، ذهنــش جاهای دیگــر می رود 
- امــکان نــدارد از ایــن دعــای به ایــن بلندی خســته شــود. 
یعنی ایــن گفتگویــی که در ایــن دعا انجــام گرفتــه، بین آن 
بنده برگزیده و شایســته و بامعرفت و خدا، این قــدر ُپرجاذبه 
و نافــذ و حقیقی اســت - یعنــی بیان کننــده آن خواســتهای 
فطری انسان است - که امکان ندارد کســی هیچ وقت از آن 
خسته شــود. من توصیه ام به جوانان این اســت که عبادت 
را با توّجه انجــام دهند. من اصــرار نمی کنم که زیــاد عبادت 
کنید؛ نه. شــما خواســتید زیــاد عبادت کنیــد، خواســتید کم 
عبــادت کنیــد؛ ولــی آنچــه انجــام می دهید بــا توّجه باشــد. 
البته همــه باید عبــادت واجــب را انجــام دهند؛ آن کــه قابل 
اغماض و این ها نیســت. هر کســی بایــد عبــادت واجبش را 
انجام دهد. عبادات واجب، چیزی هم نیســت، فقط هفده 
رکعت نماز در شــبانه روز، عبادت واجب ماســت کــه این چیز 
کثر هفــده تا  زیادی نمی شــود. هفــده تا یــک دقیقه، یــا حدا
دو دقیقه چیزی نمی شــود. مــن نمی گویم جوانــان عبادات 
مســتحّبه - مثل دعــا خوانــدن، تــالوت قــرآن، یــا نمازهای 
مســتحبی - را زیاد انجام دهند؛ اما می گویم همان مقداری 
گر با توّجــه انجام دادند،  که انجام می دهند با توّجه باشــد. ا
بهره می برنــد؛ حقیقتًا از آن چیــزی که می خوانند، اســتفاده 
می کننــد. حــاال ممکــن اســت بعضــی عربــی بلــد نباشــند، 
ترجمه هــای خوبــی شــده اســت؛ مــن بعضــی از ترجمه های 
دعاهــا را دیــده ام، واقعــًا خوب اســت. بد نیســت شــما این را 
بدانیــد. مــن با دیــد ادبــی که بــه ایــن دعاهــا نــگاه می کنم، 
جــزو زیباتریــن ســخنان زبــان عربــی اســت. همیــن دعــای 
کمیل، یــا دعای امــام حســین )ع( در عرفه، یــا همین دعای 
ابیحمــزه، یــا آن مناجــات شــعباّنیه، این هــا در زبــان عرب، 
جزو زیباترین متنهای ادبی است؛ خیلی زیباست؛ البته این 
دعاها متنهای قدیمی است. می دانید که زبان، تحّول پیدا 
می کند؛ مثاًل به صورت یک تشــبیه ناقص، گلستان سعدی 
قدیمی اســت، زبان قدیمی دارد، اما کســی کــه آن را بخواند 
و اهل ادّبیــات و هنــر باشــد، از زیبایــی آن بهره می بــرد. این 

از خدا همه 
چیز بخواهید؛ 

یعنی هیچ چیز را 
کوچک  نگویید 

است، یا بد 
که از خدا  است 

بخواهیم همه چیز 
را می شود از خدا 

خواست.
ق خدا و  فر

بندگان خدا این 
که بندگان  است 

گونه ای  خدا به 
گاهی  که  هستند 

بد است انسان 
چیزهایی را از 

آن ها بخواهد؛ اما 
از خدا، هیچ چیز 

که شما  بد نیست 
بخواهید

تعبیرات، بســیار زیباســت؛ هــم الفاظ زیباســت، هــم معانی 
زیباست.

مفاهیــم و معارفی که در صحیفه ســّجادیه اســت، به قدری 
زیباســت کــه! انســان گاهی اوقــات حیــرت می کنــد این چه 
ذهنی است، چه مغزی است که این ها را توانسته است کنار 
هم بنشــاند و چنین تعبیراتی را درســت کند! لــذا من توصیه 
می کنم که ارتباطــات بچه ها با خــدا، ارتباطاِت بــا توّجه و با 
حالی باشــد؛ بخصــوص نمازهــا را با حــال بخواننــد. دعا که 
می خوانند، با حال و با توّجه بخوانند و بدانند با چه وجودی 
حــرف می زننــد و چــه می خواهنــد و بداننــد ایــن خواســت، 
گفتــه شــده اســت: »ادعونــی  پاســخ دارد. در قــرآن، بــه مــا 
اســتجب لکم«؛ مرا بخوانید تا به شــما پاســخ دهــم. یک جا 
دارد: »واســئلوا اهلل مــن فضلــه«؛ از فضــل خــدا طلــب کنید و 
بخواهید. این ها وعده هــای الهی اســت و وعده های الهی، 
صادق ترین وعده هاســت و حتمًا چنانچــه از خدا بخواهید، 
گر ُانس پیدا کنیــد، خواهید  خدا به شــما پاســخ خواهد داد. ا
دید کــه خیلی از پاســخ ها همانی اســت کــه در همــان لحظه 
به شــما داده می شــود؛ یعنــی آدم نبایــد خیال کند که پاســخ 
دعا حتمًا همــان پولی اســت که از خدا خواســته اســت و باید 
برســد! گاهی اوقات پاسخ، همانی اســت که در آن لحظه به 
شما می دهند. آن چنان نورانیّتی در دل شما به وجود می آید 
کــه می بینیــد اصــاًل پاســختان را همــان ســاعت گرفته ایــد. 
آن حالتــی را که انســان در دعا پیــدا می کند، گاهی احســاس 
می کند که دیگر غیــر از آن، هیــچ چیز نمی خواهــد. وقتی یاد 

پروردگار در دل انسان، زنده باشد، این گونه است.

یک نوجوان، در دعا از خدا چه بخواهد؟
هر چه بخواهــد عیبی ندارد؛ یعنــی نوجــوان، آرزوهایی دارد 
دیگر. گاهــی آرزوهای انســان در یــک اتاق خالصه می شــود 
- در اتاق خودش کــه در خانه دارد، یا با خانــواده اش زندگی 
می کنــد - یعنــی خیلــی کوچــک اســت؛ همــان را هــم از خدا 
بخواهیــد، مانعی نــدارد. از خــدا همه چیــز بخواهیــد؛ یعنی 
هیــچ چیــز را نگوییــد کوچــک اســت، یا بــد اســت کــه از خدا 

بخواهیم همه چیز را می شود از خدا خواست.
فرق خدا و بندگان خدا این است که بندگان خدا به گونه ای 
گاهــی بــد اســت انســان چیزهایــی را از آن هــا  کــه  هســتند 
بخواهد؛ اما از خــدا، هیچ چیز بد نیســت که شــما بخواهید. 
خدا قدرتش زیاد است، علمش هم زیاد است، نیاز شما را هم 
می داند و آن چیزی که از شــما می پســندد، ارتباط با اوست. 
ایــن ارتبــاط، بــا درخواســت حاجــت اســت. بســیار خــوب؛ 
حاجــت بخواهیــد، خــدا هــم ان شــاءاهلل عطــا خواهــد کــرد. 
گر مصلحت شــما باشــد، خدا آن حاجــت را روا خواهــد کرد.  ا
آینده تــان را بخواهید، توفیقــات و پیشــرفتتان را بخواهید، 
سالمت خودتان را بخواهید، ایمان قوی را از خدا بخواهید. 
می دانیــد، یکــی از خواســته هایی کــه در دعاهــای مــا خیلی 
روی آن تکیــه شــده، همــان ایمــان و یقیــن ثابت و روشــن و 
شــورانگیز اســت؛ این را هم از خــدا بخواهید. ایــن را هم خدا 
به شــما می دهد. دنیا بخواهید، آخرت بخواهیــد، برای پدر 

و مادرتان و برای دوستانتان بخواهید. دعا این است.     



بـه مناسـبت میـاد اسـوه بشـریت حضرت ختمـی مرتبت بخش ویـژه ای را 
به آشـنایی با ویژگی های اخاقی پیامبر اسـام )ص( اختصاص داده ایم. 
کـه سـعی دارد بـه  در اولیـن مطلـب ایـن بخـش مقالـه ای خواهیـم خوانـد 
ایـن پرسـش پاسـخ دهـد کـه چـرا پیامبـر )ص( رفتارهای زشـت دیگـران را 
گفتگویـی بـا آیـت اهلل یوسـفی  بـا برخـورد خـوب پاسـخ مـی داد؟ پـس از آن 
غـروی دربـاره تاش هـای پیامبـر )ص( بـرای برپایـی جامعـه ای معتـدل 
گفتـاری از اسـتاد  را می خوانیـم. مطالـب دیگـر ایـن بخـش از ایـن قرارنـد: 
شـهید مطهـری بـا موضـوع پیامبـر رحمـت، مقالـه ای درخصـوص »حلـف 
از  نوشـتاری  اسـام،  در  بـر جریان هـای جوانمـردی  آن  تأثیـر  و  الفضـول« 
اقـدام  سـه  دربـاره  انصاریـان  حسـین  شـیخ  المسـلمین  و  االسـام  حجـت 
ح یک حدیث  عظیـم پیامبـر اسـام )ص( بـرای اصـاح امت و در پایان شـر
بـا  گفتگـو  اینكـه خداونـد در  آقـا مجتبـی تهرانـی دربـاره  آیـت اهلل  توسـط 

گواراتـر و پایدارتـر دانسـت. کـدام زندگـی را  پیامبـر )ص( 

اندیشه
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اخالق به عنوان یکی از شئون اساسی و زیرساختی انسان 
به شمار می رود؛ به این معنا که شئونات رفتاری، کرداری 
و گفتــاری انســان مبتنی بــر اخالق شــکل می گیــرد. بر این اســاس 
اخــالق یــک بنیــان اساســی و در حقیقــت جلوه هــای فــردی و 
اجتماعی برگرفته از آن بنیان است. به همین دلیل، بحث اولویت 
اخالق فــردی یــا اخــالق اجتماعی یــک بحث تبعــی اســت و اصل 
اخالق اســت که در نگاه دین به عنوان اصل و اساس شناخته شده است. اصل اخالق عبارت 
از ملکات نفسانی، فضایل انسانی و دور داشــتن نفس از رذایل و خبائث نفسانی است. بر این 
گر نگاه دین در ســطح اخالق به عنوان یک جریان اصیل و زیرســاختی در نظر گرفته  اســاس ا

شود، موارد فردی و اجتماعی یک بحث روبنایی به شمار خواهد رفت.

گر جامعه به این اصل اساسی و بنیانی در حوزه تفکر انسان و  ا
دین توجه کند و با طرد رذایل اخالقی، واقعًا فضایل نفسانی 
را جایگزین کند، آنگاه براساس یک تدبیر درست و شایسته، 
آن اخالق را در حیات فردی یا اجتماعــی به نمایش می گذارد 
و به آن عمــل می کنــد. در نتیجه اخــالق فــردی و اجتماعی، 
امــوری در عــرض همدیگــر نیســتند، بلکــه دو جلــوه از یــک 
گر آن حقیقت وجود داشته باشد،  حقیقت و واقعیت هستند؛ ا
گــر وجود  اخالق فــردی و اجتماعی نیز هــر دو حضــور دارند و ا
نداشــته باشــد، هیچ کدام از آن هــا در صحنه نخواهنــد بود. 
دین به آن نقطه اساســی که شــکل گیری ملکات نفســانی و 

فضایل انسانی است، به نام اخالق اشاره می کند.

     اخالق فردی مطلوب در نگاه پیامبر )ص(
نــگاه پیامبر )ص( بــه اصل اخالق اســت. این اخــالق گاهی 
اوقــات در ســطح مباحث فــردی و نفســانی انســانی یعنی در 
خصــوص مســائل شــخصی او و گاهی نیــز در ســطح اجتماع 
شــکل می گیرد. به طور مثــال اینکه انســان، منظــم و مرتب 
و با خــود، صادق باشــد، دورو نباشــد و بــا خود، منافــق گونه 
برخورد نکند، از جمله موارد مرتبط با اخالق فردی هســتند. 
در عین حالی کــه ملکات نفســانی، متعدد هســتند، برخی از 
آن هــا ملــکات اساســی تر و پایدارتــری به شــمار می رونــد و به 
عنوان رئوس اخالق شناخته می شوند. از جمله آن ها مساله 
خودپسندی، ُعجب، تکبر و غرور است که همه آن ها در یک 
فضای اخالقی تصویر می شــوند. این موارد ریشــه بسیاری از 
گر انسان به  مسائل ســوء اخالق خواهند بود. همان طور که ا
تواضــع، فروتنی، بردبــاری، حلم و نظایر آن هــم توجه کند، 
این هم به عنــوان اصل دیگری اســت که بســیاری از رفتار و 

گفتار و کردار انسانی هم مبتنی بر آن ها خواهد بود.
برخــی از جلوه هــا در حــوزه ذایــل اخالقــی مثل تکبر، حســد، 
خودبینــی و ُعجب در منطــق اخالق به عنوان اصــول رذایل 
اخالقــی شــناخته می شــوند، همانطور کــه در جنبــه فضایل 
اخالقــی هــم بحــث عدالــت، حکمــت و شــجاعت را هــم در 
کتاب هایی مانند »جامع الســعادات« یا »معراج الســعاده« با 
گر جامعه بــه آن اصول  عنوان اصــول اخالقی می شناســند. ا
اخالقــی کــه ریشــه در نــوع جلوه هــای اخالقــی دارد، توجــه 
کننــد و بتواننــد آن ها را در هســتی خــود راه دهنــد، می توانند 
در بســیاری از مســایلی که در حوزه عمل، رفتار و گفتار پیش 

می آید، مصونیت پیدا کنند.

     به دست آوردن دل مردم
یکــی از عمده تریــن مســائل در ایــن بــاب، بحــث محبــت و 
دوســتی اســت که مبنای آن، دوســتی به عنوان »حب اهلل« 
یا »حــب فــی اهلل« اســت. حب اهلل بــه معنــای این اســت که 
انســان، خدا را دوســت دارد و حب فی اهلل یعنی انسان برای 
رضــای الهــی نســبت بــه دیگــران محبــت می کند و دوســتی 
گر حب فــی اهلل در جامعه ما شــکل  و عالقه نشــان می دهد. ا
بگیرد، بســیاری از مســایلی که گاهی اوقات انسان احساس 
می کند برای او سخت اســت و او را دچار مشکالت می کند، با 
آن حب فــی اهلل ترمیم می شــود. خــدای عالم هــم از انبیای 

ک مال
رضایت خدا است
حجت االسالم و المسلمین دکتر مرتضی جوادی آملی

اندیشهاندیشه

چرا پیامبر )ص( رفتارهای زشت دیگران را 
با برخورد خوب پاسخ می داد؟
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الهی این را خواســته که اســت بــرای رضایت مــن و تحصیل 
رضایت من چه کاری را انجام داده اید.

دو جریان اساســی وجــود دارد؛ الحب فــی اهلل و البغض فی اهلل 
کــه ایــن دو تمامــی فعالیت هــای انســانی را تحــت پوشــش 
گر انســان به دیگری  خود قرار می دهد. بر این اســاس حتی ا
که  نیکــی کنــد و از وی بدی ببینــد، هیــچ نگران نیســت چرا
در منظر الهی و برای تحصیــل رضایت خدا ایــن کار را انجام 
داده است. انبیاء الهی و به ویژه شخص رسول گرامی اسالم 
گر دیگران بدی می کردند،  هیچ نگران نمی شــده اند، حتی ا
زیرا چارچوب همه فعالیت ها، دانش ها و اعمال او را در منظر 
خدا بــودن و حب فــی اهلل و بغــض فی اهلل تشــکیل مــی داده 
اســت. همان طور که خدای عالم در قرآن به او فرموده است 
که »ادفع بالتی هی احســن« که بدی را با بهترین وجه پاسخ 
گر با پیغمبر )ص( با سوءخلق و سوء رفتار برخورد  بده، حتی ا
گرامــی براســاس مــکارم اخــالق و بــرای  می کردنــد، پیامبــر 

رضای خدا و حب فی اهلل با نیکی پاسخ می داد.

     ویژگی های شهروند
و جامعه متخلق به مکارم اخالق

یــک شــهروند، یــک سلســله حقــوق و یــک سلســله تکالیف 
گر ایــن تکالیــف را خوب و به درســتی انجــام دهد،  دارد کــه ا
حقوق وی نیز تأمین خواهد شــد. تکالیف شــهروندی بسیار 
مهم اســت و باعث قوام یک جامعه می شــود. در صورتی که 
افــراد یک شــهر یا یــک کشــور به لحــاظ اندیشــه، تعقــل و به 
لحاظ عمل، اعتدال داشــته باشــند، ایــن امکانپذیر اســت. 
جامعه ای کــه از حــد عقل تجــاوز کنــد یــا از حد عــدل تعدی 
کند، به تکالیــف شــهروندی خود عمــل نکرده اســت و طبعًا 
کنــده و متشــتت خواهــد بــود و حقوقــی کــه  یــک جامعــه پرا
برای آن هســت، مترتب نخواهد شــد. آنچه پیامبر گرامی از 
انســان ها خواســته اســت، در قرآن نیز با خطاب های متعدد 
»یا ایهــا الذین آمنــوا« بیان شــده اســت. برخــی از ایــن گونه 
آیات، ناظر بر مباحــث عبادی و تعداد قابــل توجهی نیز ناظر 
بــر مســائل فرهنگــی و اجتماعی اســت. به طــور مثــال اینکه 
حتــی ادب گفتگو را بــه ویــژه در گفتگوی بــا پیغمبــر رعایت 
کنند، قول لّیــن و آرام و قول ســدید و اســتوار داشــته باشــند، 
بدگویی و عیب جویی نکنند و موارد دیگر. این ها از مسایلی 
اســت که از تکالیف شــهروندی محسوب می شــود و زمینه را 

برای استیفای حقوق شهروندی فراهم می کند.
آنچه کــه امروز بــه عنوان یــک جامعه یا امت وســط و شــاهد از 
جامعه شیعی انتظار دارند، عقالنیت و اعتدال است. عقالنیت 
در بخش اندیشه و اعتدال در بخش عمل و اخالق و متاسفانه 
آنچه امروز کمتر شاهد آن هستیم، این دو امر اساسی است. با 
توجه به اینکه جامعه ما در حال راه یافتــن به جامعه جهانی و 
ارتباط با آن است، باید ســرآمد این امر بود. باید به عنوان امت 
وسط و شاهد شــناخته شــویم و این زمانی امکانپذیر است که 
کم کــرد. به این معنا که  بتوان دو بعد عقالنیــت و اعتدال را حا
انســان هم از افراط و تفریــط پرهیز کند و هم از آنچــه امروزه به 
عنوان گردش های راســت گونه یا چپ گونه شناخته می شود 

که این صرفًا با تدبیر و درایت امکانپذیر است.      

دلسوز و مهربان
کــه  پیامبــری 
عاطفــه  از  جهانــی 
است و گاهی در امور عادی 
و پیش پا افتــاده چنان مهر 
و عاطفه نشــان می دهد که 
به راستی انســان را مبهوت 
می کند. با دشــمن محکمتر از کوه و با دوســت، نرم تر از 
از  خــود،  شــخصی  حــق  از  گذشــتن  در  اســت؛  آب 
سرسخت ترین دشمن خود به راحتی می گذرد، ولی در 
مقــام اجــرای قانــون کامــاًل قاطــع اســت. در زمانــی که 
کســی خوانــدن و نوشــتن می دانســت، فرمــود:  کمتــر 
»طلب العلم فریضه علی کل مسلم و مسلمه« و هنوز با 
گذشــت چهــارده قــرن دربــاره اهمیــت علــم، شــعاری 

رساتر از این شعار نیامده است.
در شــرایطی که بــه خاطر کشــته شــدن یک نفــر از یک 
قبیلــه، تمــام افــراد آن قبیلــه بــه خونخواهــی قیــام 
گنــاه  می کردنــد و چندیــن نفــر از قبیلــه قاتــل را بــی 
بــود،  اعــالی خــود  بــی رحمــی در حــد  و  می کشــتند 
گر کســی حیوان خود  پیامبر)ص( دســتور می دهد که ا
را- گرچه در ســفر مکه- آزار دهد، گواهی آن شــخص، 
از اعتبار می افتد. زیرا کســی که حیوان را خسته کرده، 
کســی  قســاوت قلــب دارد و قبــول شــهادت از چنیــن 
نارواســت. آری، این دســتورها و لطفی که در آنها موج 

می زند، رمز حیات آن ملت مرده شد.
گر کسی برای اصالح و متحول کردن جامعه، از درون  ا
ســوز نداشــته باشــد، محال اســت بتواند جامعــه ای را 
مشــتعل ســازد. یکی از صفات برجســته انبیــای الهی، 
گــداز آنهــا بــرای هدایــت و ســعادت انســان ها  ســوز و 
بود. یکــی از حرف هایی کــه قدیمی ها بــه بعضی افراد 
کــه  می گفتنــد، ایــن بــود: »ای بــی درد!« پیداســت 
داشــتن درد و ســوز، خود یک کمــال اســت و بی دردی 

یک درد بزرگ است.
خداونــد در اوصــاف پیامبــرش می فرمایــد: »حریــص 
علیکم« او نســبت به شــما ســوز دارد و برای ایمان شما 
حــرص می خــورد و در جــای دیگــر خطــاب بــه پیامبــر 
ک کنــی که چرا  )ص( می فرمایــد: شــاید خویــش را هال
آنهــا ایمــان نمی آورنــد. همچنیــن، در آغــاز ســوره طــه 
می فرماید: »ای پیامبر! ما قرآن را بر تو فرو نفرســتادیم 
که این همــه خود را بــه زحمت بیندازی!« آری، ســوز و 
گداز دینــی از اوصاف انبیا و اولیاســت و نه تنهــا بر آنها، 
بلکه بــرای هــر مســلمانی الزم اســت. یک طلبــه و یک 

گر بسوزد، جامعه را متحول می کند.       دانشجو ا

حجت االسالم والمسلمین محسن قرائتی

 حب اهلل به 
معنای این است 

که انسان، خدا 
را دوست دارد 
و حب فی اهلل 

یعنی انسان 
برای رضای 

الهی نسبت به 
دیگران محبت 

می کند و دوستی 
قه نشان  و عال

گر  می دهد. ا
حب فی اهلل در 

جامعه ما شکل 
بگیرد، بسیاری 

که  از مسایلی 
گاهی اوقات 

انسان احساس 
می کند برای او 

سخت است و او 
را دچار مشکالت 

می کند، با آن 
حب فی اهلل 

ترمیم می شود
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را با عنوان اســوه حســنه معرفی کرده اســت، آنجا کــه در آیه 
21 ســوره احزاب فرموده اســت: »َلَقْد کاَن َلکْم فی َرسوِل اهلِل 
ُاْسَوّة َحَســَنّة؛ برای شــما پیغمبر خدا، الگوی نیکویی است« 
بر این اســاس مســلمانان موظفند تمام ابعاد شــخصیتی آن 
حضرت را مــورد بینش قرار دهنــد تا مقدمه پیروی از ایشــان 

برای آن ها فراهم شود.

     مبارزه با خرافات
مبارزه با »سنن جاهلی و خرافات« دومین مبارزه پیامبر)ص( 
اســت. ســنت های جاهلی ریشــه بخش عمــده ای از مفاســد 
و گناهــان اجتماعی به شــمار مــی رود لذا رســول خــدا تبلیغی 
عملــی انجــام دادنــد تــا آن هــا را از صحنــه زندگی مــردم محو 
نماینــد. آیاتی از قــرآن کریم به گوشــه هایی از خرافات اشــاره 
می کند. از جمله در آیه 138 سوره انعام آمده است که مشرکان 
پیش از اســالم گفتند، این قســمت از چهارپایــان و زراعت که 
مخصوص بت هاســت برای همه ممنوع اســت و جز کســانی 
که ما بخواهیم )مشــرکان قریش( نباید از آن بخورند؛ این ها 
چهارپایانــی هســتند کــه ســوار شــدن بــر آن ها بــر مــردم حرام 
است، هنگام ذبح، کالم خدا را بر آن نمی بردند، به خدا دروغ 
می بســتند و می گفتند، این احــکام همه از ناحیه خداســت و 

خداوند به زودی کیفر آن ها را می دهد.
از جملــه خرافــات آنــان در زمــان جاهلیت آن بــود کــه از روی 
احتــرام و رعایت حــال شــتران، خــود را از باربری و اســتفاده از 
شــیر و گوشــت آن ها، محــروم می کردنــد و آن هــا را بــه بت ها 
اختصــاص می دادند و می گفتند از گوشــت آن ها نباید کســی 
استفاده کند جز مردان و از خوردن گوشت آن ها زنان محروم 

اساس دعوت پیامبر
رحمت و محبت است

گفتگو با استاد یوسفی غروی
درباره تالش های پیامبر)ص( برای برپایی جامعه ای معتدل 

غـروی،  یوسـفی  محمدهـادی  المسـلمین  و  االسـام  حجـت  بـا  گفتگـو  در 
کارشـناس تاریـخ اسـام، دربـاره تـاش پیامبـر)ص( بـرای برپایـی جامعـه ای 
متعـادل، ایشـان بـه چهـار گام اساسـی پیامبـر اسـام)ص( در این باره اشـاره 

کـرده و درخصـوص آن هـا توضیـح مختصـری ارائـه نمـوده اسـت.  

     مبارزه با مفاسد اجتماعی
کرم)ص( برای برپایی جامعــه معتدل در گام اول  پیامبر ا
با »مفاســد اجتماعی« مبارزه کردند. کشف ســیره نبوی در برخورد 
بــا مفاســد و رســیدگی بــه جرائــم یکــی از نیازهــای حیاتــی جوامــع 
کرم)ص(  اســالمی اســت و توجه و عمل به ســیره و روش پیغمبــر ا
می تواند راهگشــای بســیاری از مشــکالت امروزی بشــریت باشد. 
کرم از مبارزه با مفاسد اجتماعی، رساندن انسان ها و جامعه بشری به رستگاری  هدف رسول ا
است، همانطور که خود آن حضرت می فرمود: »قولوا الاله اال اهلل تفلحون؛ بگویید خدایی جز 
خدای یگانه نیست تا رستگار شوید« زیرا انسان موجودی است که برای رسیدن به سعادت و 
خوشبختی نیازمند الگو و اسوه نیکوست که بتواند با پیروی از او، عقل و فطرت خود را شکوفا 
و زمینه خوشــبختی خود را فراهم کنــد. برای رفــع این نیاز حیاتــی خداوند متعــال پیامبرش 
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هســتند و نیز قســمتی از محصول کشــت خود را بــرای بت ها 
قــرار می دادنــد. در آیــات 36 تــا 40 ســوره احــزاب بــه یکــی از 
صحنه های مبارزاتــی آن حضرت برای کوبیدن ســنت های 
غلط جاهلی اشاره می کند. یکی از سنن جاهلی آن ها این بود 
که دختران اشــراف نباید به ازدواج طبقه فقیر در آیند و سنت 
ک برتری تقواســت؛ اما  الهــی در این موضوع ایــن بود که مــال
پیامبر اسالم برای نشاندن این سنت الهی به جای آن سنت 
جاهلی، زینــب دختر عمه خــود را کــه از طبقه اشــراف جامعه 
قریــش بود بــه عقد زیــد بــن حارثــه غــالم آزاده شــده حضرت 
خدیجــه درآورد. عــرب جاهلــی اعتقــادات خرافــی فراوانــی 
داشــت که پیامبر)ص( با همــه آن ها به مبــارزه پرداخت. آن 
حضرت به این موضوع اینگونه اشــاره می کند که تمام آداب 
و رسوم جاهلی را زیر پایم قرار دادم. این مطلب را مرحوم علی 

بن ابراهیم قمی در تفسیر خود آورده است.

     مبارزه با جهل 
گذشــت« بــه عنــوان ســومین ابــزار مبــارزه بــرای  »مــدارا و 
پیامبر)ص( محســوب می شــود. دین اســالم، مدارا بــا توده 
مــردم اعــم از مخالــف و موافــق را ضــروری می دانــد و عفــو و 
گذشت از اساســی ترین اصول دین اسالم و اوصاف پسندیده 
اخالقی در حوزه اخالق اسالمی اســت. پیامبر)ص( با عنوان 
ســر سلســله این الگو در مدیریت خــود، همــواره در این اصل 
کید می ورزیــده، چنانکه می فرمایــد: »عاقل ترین مردم آن  تا
کسی است که از همگان بیشــتر با مردم مدارا کند و تلخ ترین 
مردم کســی اســت که مــردم را خــوار بشــمارد و مــورد تحقیر و 
توهین قــرار دهــد.« ایــن حدیــث را مرحوم شــیخ صــدوق در 
کتاب »من الیحضــره الفقیه« نقل کرده اســت. بــه کارگیری 
کمــان و مدیــران  ایــن شــیوه، موفقیــت بیشــتری بــرای حا
جامعــه بــه همــراه خواهــد داشــت از ایــن رو پیامبــر)ص( در 
راســتای تحقق اهداف اصلی خود در امر هدایت جامعه این 
شــیوه را برگزیدنــد و اصــل رحمت و محبــت، اســاس دعوت 
ایشــان بــود و راز موفقیــت آن حضــرت در تســخیر قلــوب بــه 

وسیله محبت و مالیمت بود.
پیغمبــر می فرمودنــد: »مــن با دیــن حقیقــت ابراهیــم، دین 
ک، با گذشــت و آســان و آســان گیــری مبعوث شــده ام؛ هر  پا
کس با سنت من مخالفت ورزد از من نیســت.« همچنین در 
کتاب تاریخ بغــداد، خطیب بغدادی این حدیث آمده اســت 
کــرم را در  که وحشــی غالمی، حضرت حمزه، عمــوی پیامبر ا
جنگ احد به شهادت رســاند. پیامبر)ص( فرمان چگونگی 
برخــورد با قاتــل حمزه را صــادر کــرده بودند؛ اما وحشــی پس 
از فتح مکــه به شــهر طائف کــه در حــدود 80 کیلومتری مکه 
گهان بــر پیامبــر)ص( وارد  اســت، گریخت. پس از مدتــی نا
کرم او را  شد و شهادتین اســالم را بر زبان جاری کرد و پیغمبر ا

بخشیدند؛ ولی فرمودند: »جایی باش که من تو را نبینم.«

     مبارزه با فقر
مبــارزات  نمونــه  چهارمیــن  عنــوان  بــه  فقــر«  بــا  »مبــارزه 
پیامبر)ص( به شــمار می رود. مبارزه با فقر به عنوان اقدامی 
گنــاه بــوده اســت. بســیاری از  بــرای پیشــگیری از جــرم و 

انسان ها با اینکه در فقر به سر می برند و زندگی سطحی دارند 
و با توجه به اندیشــه، معرفت و ظرفیت باالیی کــه دارند، در 
برابر مشکالت صبر می کنند و فقرشان آن ها را به فساد و گناه 
نمی کشــاند. با عزت و آبــرو زندگی می کنند تا کرامت انســانی 
آن ها حفظ شــود. با این حال مگر چند درصد از مردم جامعه 
چنین هســتند و می تواننــد در مقابل فقر و تنگدســتی مقابله 
کنند و آن را نردبان تکامل و تعالی خــود قرار دهند! به همین 
جهت تأمین صحیح نیازها و برآورده شــدن نیازهای زندگی 
در حــد متعــادل دارای اهمیــت اســت زیرا بــا توجه بــه نقش 
انگیزه که یکــی از مقادیر رفتار اســت، مادامی کــه فرد تحت 
فشــار گرســنگی یا تمایل جنســی قرار گیرد یا ســرپناهی برای 
حداقل زندگــی نــدارد، غالبًا هــم نمی توانــد به ســمت تعالی 
اخالقــی و معنــوی پیــش رود، در تعالیــم اســالمی ایــن نکته 
مورد توجه واقع شــده اســت، همانطور که خداوند در آیات 3 
ذی 

َ
و4 ســوره قریش می فرماید: »َفْلیْعُبــُدوا َرّبَ هــَذا اْلَبیِت اّل

ْطَعَمُهْم ِمْن ُجوٍع َو آَمَنُهْم ِمْن َخــْوٍف؛ باید پرورگار این خانه 
َ
أ

)کعبه( را عبادت کنند همانی که ایشان را از گرسنگی نجات 
داد و از نا امنی رهایی بخشید.«

در آیاتــی از قــرآن کریــم صفــات اخالقــی، تقــوا، شــغل، عمل 
ح شــده است.  صالح، تأمین احتیاجات اولیه انســان ها مطر
ا َرَزَقُکُم  خداوند در آیه 88 ســوره مائده می فرماید: »َو ُکُلوا ِمّمَ
ْنُتْم ِبــِه ُمْؤِمُنوَن؛ ای مردم از 

َ
ذی أ

َ
ُقوا اهلَل اّل اهلُل َحالاًل َطیبــًا َو اّتَ

آنچه که خداوند به شــما روزی داده اســت به صــورت حالل 
کیزه تنــاول کنیــد و از خدایی که شــما بــه او ایمــان دارید  و پا
ذیــَن 

َ
یَهــا اّل

َ
پرهیــز کنیــد« در آیــه 172 بقــره می فرمایــد: »یــا أ

ُکــْم َو اْشــُکُروا هلِلَِّ ِإْن ُکْنُتْم ِإیاُه  آَمُنوا ُکُلوا ِمــْن َطیباِت مــا َرَزْقنا
کیزه های آنچه  َتْعُبُدوَن؛ ای کســانی که ایمان آورده ایــد از پا
گر خدا را می پرستید  که به شــما روزی کرده ایم تناول کنید و ا
مومنــون   51 آیــه  در  باشــید«  سپاســگزار  و  کر  شــا او  بــرای 
یَبــاِت َواْعَمُلوا َصاِلًحا  ُســُل کُلوا ِمــَن الّطَ یَها الّرُ

َ
می فرماید: »یا أ

ــی ِبَما َتْعَمُلــوَن َعِلیّم؛ ای پیغمبران به ســوی بنــدگان ما از  ِإّنِ
کیزه هــای روزی ما بخورید و کار شایســته انجــام دهید که  پا

گاه هستم.« من به آنچه که انجام می دهید عالم و آ
پیامبر اســالم آیین اقتصــادی اســالم را برای مــردم تبیین و با 
اســتفاده از قدرت سیاســی آن ها را اجرا می کرد، آن حضرت در 
حدیث شــریفی به نقش حیاتی تأمین نیازهای زیستی برای 
کم  توجه بــه نیازهــای عالی اشــاره می کنــد و می فرمایــد: »حا
مسلمانان نباید مردم را به فقر بکشــاند تا مبادا سر از کفر و بی 
اعتقادی در آورد.« )این حدیث در اصول کافی جلد 1 صفحه 
406 آمده اســت.( ایــن نظریــه که انســان ها بــدون توجه به 
نیازهــای پایین تــر یــا ارضای نســبی آن هــا به ســوی فضایل 
انســانی گام بــر نمی دارنــد، در غالــب افــراد جامعــه انســانی 
صدق می کند لــذا پیش از همــه، نظریه پــردازان دین اســالم 
به این امر اهتمــام داشــته و مورد اهمیت قــرار دادنــد؛ نمود و 
اهمیــت آن را در ســیره و روش عملــی پیامبــر)ص( رحمــت و 
ائمه طاهرین مشــاهده می کنیم که با عنایت به محرومان و 
رفــع نیازمندی های آنان ســعی در تأمین حداقــل احتیاجات 
یا نیازمندی های آنــان می نمودند و همیــن مطلب مقدمات 

میل به سوی انواع هدایت را برای آن ها فراهم می کرد.      

دین اسالم، مدارا 
با توده مردم اعم 

از مخالف و 
وری  موافق را ضر

می داند و عفو 
گذشت از  و 

ین  اساسی تر
اصول دین 

اسالم و اوصاف 
قی  پسندیده اخال

در حوزه اخالق 
اسالمی است. 
پیامبر)ص( با 

عنوان سر سلسله 
این الگو در 

یت خود،  مدیر
همواره در این 

کید  اصل تا
یده،  ز می ور

چنانکه 
می فرماید: 

ین مردم  »عاقل تر
که  کسی است  آن 

از همگان بیشتر 
با مردم مدارا 

ین  کند و تلخ تر
کسی است  مردم 

که مردم را خوار 
بشمارد و مورد 
تحقیر و توهین 

قرار دهد.«
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و باور عامه را در این خصوص به نقد می کشند. ایشان به این 
ح مســئله می پردازنــد که عامــه مــردم همواره  صورت به طــر
تــالش می کنند بــا قالب جهــل با پیامبــر ارتبــاط برقــرار کنند؛ 
یعنــی فکــر می کننــد مقــام فرشــته ای ماننــد جبرئیــل از مقام 
کرم باالتر است و از این رو مقام پیامبر را به گمان خود  پیامبر ا
باال می برند تا به مقام فرشــته برســانند، و حال آنکه »پیغمبر 
یعنی انسان کامل، یعنی شــخصیتی که مشخصات بشریت 
را دارد بــا کمال عالــی مافــوق َمَلکی. بــه عبارت دیگــر پیامبر 
در عین حال کــه عواطف و جنبه هــای بشــری اش از ما قویتر 
است، در جنبه های کمال انسانی از فرشته و از جبرئیل امین 

باالتر است«.
از نگاه اســتاد مطهری، اســلوب صحیــح در شــناخت پیامبر 
این اســت که با قــالب حقایق معلــوم و مفهــوم و نــه با قالب 
مجهوالت و امور نامفهوم با آن حضرت ارتبــاط برقرار کنیم. 
ایشــان در تبییــن ایــن مســئله می گوینــد: »مــا امــروز دربــاره 
پیغمبــر خودمــان همــان طــوری فکــر می کنیــم کــه اعــراب 
جاهلیــت دربــاره ابراهیــم)ع( فکــر می کردنــد کــه بــا آنکه به 
نبوت ابراهیم)ع( و بعضی پیغمبــران دیگر معتقد بودند، باز 
انتظار داشتند پیغمبر غذا نخورد و راه نرود در کوچه ها، مثل 
گر این طور باشد پیغمبر نیست، در حالی که قرآن این  اینکه ا
کید می کند بر بشریت  خیال را نفی می کند. آیات زیادی که تأ
حضرت رسول که »انما انا بشر مثلکم« و یا »قل سبحان ربی 
هل کنت ااّل بشرًا رسواًل« و یا »انک مّیت و انهم مّیتون« همه 
ج نکنند که  برای این اســت که پیغمبر را از مدار بشــریت خار
از طرفی مدعــی الوهیــت بشــوند )مانند مســیحیت تحریف 
شــده( و از طرفی به جای اینکــه بگویند امام و پیشــوا و معلم 

بوده بگویند تنها برای گناه بخشی آمد«.

نکته برجســته ای کــه در پیام حضرت محمــد)ص( یعنی 
»اســالم« به چشــم می خورد و ضامن ماندگاری آن اســت، 
خــود لفــظ و محتــوای »اســالم« اســت. اســتاد مطهــری می گویــد: 
»اســالم اعجــاز در تســمیه دارد. پیغمبــر مــا نــام دیــن خــود را دیــن 
احمدی یا دین محمدی نگذاشت مثل دین مسیحی و عیسوی و 
کلیمی و غیره. و همچنین به اسم زادگاه یا وطن آن حضرت نیست 
که بگویند دین مکی یا مدنی یا حجازی یا عربی، مثل اینکه گفته شــد دیــن نصرانی به اعتبار 
ناصره )زادگاه حضرت مســیح(، بلکه گفت دین »اســالم« و مدعی شــد کــه ابراهیم ایــن نام را 

گذاشته: »هو سّمیکم المسلمین من قبل« و حقیقت اسالم، تسلیم حقیقت بودن است.«
پس چنان که استاد مطهری اشاره داشتند، اسالم برخالف ادیان دیگر، در نامگذاری نیز این 
درس بزرگ را به پیروانش آموخته اســت که این دین خاتم قائم به شخص نیست و از همین 
روســت که مبدأ تاریخ اســالم نیز روز تولد پیامبر تعیین نشــده، بلکه روز هجــرت آن حضرت از 
مکه به مدینه قرار داده شده است و به قول استاد مطهری: »هجرت یعنی ضرورت جدا شدن 

از یک سرزمین به قصد سرزمین دیگر به منظور نجات و آزادی ایمان.«

     انسان کامل
گر بخواهند از  از این نقطه عزیمت، استاد مطهری به این موضوع منتقل می شــود که: »مردم ا
سیرت پیامبر استفاده کنند باید پیغمبر را در کسوت بشــر ببینند که او هم فکر می کرده و نقشه 
داشــته و عمل می کرده؛ اعمال و اخالق و حرکات و افکار او در سرنوشــتش تأثیر داشــته است«. 
استاد شهید در اینجا به یک آسیب شناسی ژرف در باب معرفت و شناخت پیامبر دست می زنند 

در ایـن نوشـتار برآنیـم تـا راوی پیـام مانـا و مانـدگار حضـرت ختمـی مرتبـت، 
رسـول گرامـی اسـام از زبـان متفکـر فرزانـه اسـتاد مطهـری باشـیم تـا راز ایـن 
حقیقـت برمـا شـود کـه چـرا پـس از گذشـت بیـش از چهـارده قـرن از رحلـت 
آن عصـاره خوبی هـا، آفتـاب پیـام آسـمانی او نـه تنهـا رو بـه تیرگـی ننهـاد بلکـه هـر روز 

روشن تر و پاکتر از روز پیش، خود را بر عصرها و نسل ها عرضه داشته و می دارد.  

تسلیم ݣݣحقیقتپیامبر رحمت از نــگاه اســـــــــــتاد شــــــــــهید مطهری
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کرم  از جمله آیاتی که اندیشــه و تفکــر صائب در مــورد پیامبر ا
را عرضه می دارد، آیه شــریفه ای اســت که پس از جنگ احد و 
به دنبال شــایعه کشــته شــدن پیامبر در این جنگ نازل شد. 
اســتاد مطهری این جریان تاریخی را این گونه نقل می کنند: 
»در جریــان جنگ احد که مســلمین شکســت خوردنــد و خبر 
کــرم پخش شــد و گروهــی از مســلمین  کشــته شــدن پیغمبر ا
پشت به جبهه کرده فرار کردند، قرآن کریم چنین می فرماید: 
و ما محمد ااّل رســول قــد خلت مــن قبله الرســل أفان مــات أو 
قتل انقلبتــم علی اعقابکــم )محمد جز پیامبری کــه پیش از 
گر او بمیــرد و یا در جنگ  او نیز پیامبرانی آمده اند نیســت. آیا ا
کشته شود شما فرار می کنید و دیگر کار از کار گذشته است؟!( 
حضــرت اســتاد عالمــه طباطبایــی )روحــی فــداه( در مقالــه 
»والیت و حکومــت« از این آیه چنین اســتنباط فرموده اند که 
کرم در جنگ نباید هیچ گونه وقفه ای در  کشته شدن پیغمبر ا
کار شما ایجاد کند؛ شما فورًا باید تحت لوای آن کس که پس 
از پیغمبر زعیم شماســت بــه کار خود ادامه دهیــد. به عبارت 
دیگــر، فرضًا پیغمبر کشــته شــود یا بمیــرد، نظــام اجتماعی و 

جنگی مسلمین نباید از هم بپاشد«.
البتــه ایــن گونــه پیامبرشناســی کــه قــرآن ارائــه می کنــد، در 
صدر اســالم در میان برخی اصحاب بابصیرت و تربیت یافته 
مکتب وحــی بروز و ظهور داشــت، چنان کــه در همان جنگ 
احد که گروهی از رزمندگان با شــنیدن شــایعه کشــته شــدن 
پیامبر فــرار را بر قرار ترجیح دادند،  ســعد بن ربیــع که مجروح 
شــده و بــر زمیــن افتــاده بــود، در پاســخ یکــی از مســلمانان 
فراری که گفت: شــنیده ام پیغمبر کشته شــده است، گفت: 
گر محمد)ص( کشــته شــده باشــد، خدای محمد)ص( که  ا
کشته نشده اســت، دین محمد)ص( هم باقی است،  تو چرا 

از دین خودت دفاع نمی کنی؟!

     امر خدای سبحان
در قــرآن کریم پیامبــر اســالم 10 بار با خطــاب »یا ایهــا النبی« و 
2 بار با خطاب »یا ایها الرســول« مخاطب پــروردگار قرار گرفته 
و حتی یک بار با اســم خاص مورد خطاب واقع نشــده اســت، 
و ایــن عالوه بــر اینکــه بیانگــر تجلیــل و تکریــم پیامبر اســت، 
 نشــانگر آن اســت که در قاموس قــرآن آنچه اصل و اســاس به 
شمار می آید نه صرفًا شــخص پیامبر بلکه شخصیت، جایگاه 
و شــأن و مقام ایشــان اســت. گواه این حقیقت، آیه 40 ســوره 
احزاب است که می فرماید: »ما کان محمد أبا احد من رجالکم 
ولکن رســول اهلل و خاتم النبییــن« )محمد  پدر یکــی از مردان 
شــما نیســت، بلکــه فرســتاده خــدا و خاتــم پیامبران اســت(. 
مرحوم عالمه طباطبایی در تفسیر این آیه شریفه خاطرنشان 
می ســازند: »در ایــن آیه اشــاره بــه ایــن حقیقت نیز هســت که 
ارتبــاط و بســتگی آن جناب بــه شــما مــردم، ارتباط رســالت و 

نبوت است و آنچه او می کند به امر خدای سبحان است«.
در حقیقــت پیامبرشناســی مــورد نظــر قرآن، مــا را بــه توحید 
نــاب و ســره ســوق می دهــد؛ توحیــدی کــه راه را بــر هرگونــه 
شخص پرســتی می بندد؛ توحیــدی که قهرمــان آن ابراهیم 
بت شکن است. اســتاد مطهری در این باره می گویند:  »شعار 

اصلی و اساسی اسالم توحید اســت. تفاوت تربیت اسالمی با 
ســایر تربیت ها یکی در این است که اســاس همه تربیت ها را 
توحید قرار داده اســت. توحیــد آن وقت برای انســان توحید 
واقعی اســت که تا اعماق روحش نفوذ کرده باشد؛ یعنی غیر 

از خدا چیزی را نبیند و چیزی را نخواهد و از چیزی نترسد«.
در صورتــی که باور توحیدی در ژرفای جان مســلمانان ریشــه 
کســب  بدوانــد، آنــگاه شــخصیت مطلــوب طــراز مکتــب را 
خواهند کرد؛ شــخصیتی که آنان را از هر گزند و آسیب داخلی 
و خارجی مصون خواهد داشــت. اســتاد مطهــری در این باره 
چنیــن می گوینــد: »بزرگترین اثــر شــعار توحید این بــود که به 
پیروان خود شخصیت داد. از این سرمایه باالتر برای اجتماع 
وجود ندارد که در خودش احســاس شــخصیت و منش کند. 
حیات یک ملت به داشــتن ثــروت زیاد نیســت،  حتی به علم 
گر ملتی همه چیز داشــته باشــد ولی  هم بــه تنهایی نیســت. ا
شــخصیت خودش را ببازد هیچ چیــز نخواهد داشــت و خواه 

ناخواه در ملت های دیگر جذب می شود«.
کــرم بــا تعلیــم عملــی توحیــد،  بــه پیــروان خویــش  پیامبــر ا
شــخصیت داد و آن هــا را از حضیــض ذلــت و بردگــی بــه اوج 
عزت و آزادگی رفعت بخشید؛ یعنی »به آن ها عشق و ایده آل 
داد و عشــق و ایده آل هایــی را کــه روی آن را غبــار گرفتــه بود 

زدود و دوباره آن ها را زنده کرد«.
حســین بــن علــی)ع(، ایــن چــراغ هدایــت و کشــتی نجــات 
بشــریت نیز با قیام خونین خویش همین رســالت سترگ جد 
بزرگــوارش را تــداوم بخشــید. اســتاد مطهری، ایــن حقیقت 
را ایــن گونــه تبییــن می کنــد: »حســین بــن علــی)ع( بــه نام 
یک نفــر مصلــح و اصالح طلب که بایــد در امت اســالم اصالح 
ایجاد کرد، قیام کرد و به مردم عشــق و ایده آل داد. رکن اول 
حماسه زنده شــدن یک قوم، همین اســت. ملتی شخصیت 
دارد که حس استغنا و بی نیازی در او باشد. او حس استغنا و 
بی نیازی به مردم داد و همین روحیه اســتغنا چقدر قیام ها و 

نهضت ها به وجود آورد!«.
اســتاد مطهری به جد بر این بــاور بود که »امــام خمینی)ره( 
شخصیت واقعی و هویت اسالمی مردم را به آن ها بازگرداند« 
و معتقد بود که آینده انقالب اســالمی نیز به این بستگی دارد 
که رهبران جامعه بتوانند این روحیــه خلل ناپذیر و غیرقابل 
نفوذ را تقویــت کنند و مانع شــوند کــه در آن خلل یــا تحریفی 
واقع شــود و ملت به حالت تســلیم و تمکین گذشــته برگردد. 
اســتاد شــهید، بزرگتریــن هدیــه یــک رهبــر بــه ملــت خــود را 
»ایمان به خویش« می دانــد؛ یعنی اینکه آن رهبــر ملت را به 
خودش مؤمــن و معتقد کند کــه بگوید مــن از خــودم تاریخ و 

فرهنگ دارم و هیچ احتیاجی ندارم که از غرب الگو بگیرم.
آری، پیامبــر رحمــت، حضــرت ختمی مرتبــت نیــز بزرگترین 
هدیــه ای کــه به امــت خویــش بخشــید، ایمــان بــه ارزش ها 
و اصالت هــای انســانی و بــاور عمیــق بــه شــخصیت و هویت 
اسالمی بود؛ شخصیت و هویتی که ریشه در فطرت خداجوی 
و حق طلب انســان ها دارد و اراده ناشــی از آن می تواند جهان 
غــرق در خودخواهــی و نفس پرســتی را بــه جهــان آرمانــِی  

توحیدی مهدی موعود)عج( متحول سازد.      

کرم با  پیامبر ا
تعلیم عملی 

وان  توحید،  به پیر
خویش شخصیت 

داد و آن ها را از 
حضیض ذلت 
و بردگی به اوج 
عزت و آزادگی 

رفعت بخشید؛ 
یعنی »به آن ها 
عشق و ایده آل 

داد و عشق و 
که  ایده آل هایی را 

وی آن را غبار  ر
گرفته بود زدود و 

دوباره آن ها را زنده 
کرد«
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عده ای از جوانمردان رسید به حمایت از امام بر سیره پیمان 
کــم مدینــه به  جوانمــردان )حلــف الفضــول( برخاســته و حا
جهت این غیرتمندی جوانمردان دســت از ظلم به امام )ع( 

کشیده و مال را به ایشان برگرداند.

     ستاندن داد مظلوم
پیمان جوانمردان )حلف الفضول( سبب ایجاد جریان های 
گــون جوانمــردی در عالم اســالم شــد و تربیــت یافتگان  گونا
مکتب محمــدی )ص( هریــک به گونــه ای خود را مســئول 
دفاع از مظلومان و ســتمدیدگان، غربــا، درماندگان، یتیمان 
و... قلمداد می کردنــد. نمونه بارز و عینی جوانمــردان بعد از 
حضرت رسول )ص( را می توان در ســیره زندگی سرور فتیان 
عالم حضرت موالعلــی )ع( و دیگر ائمه معصومیــن )ع( و نیز 
تربیت یافتــگان مکتب علوی عینًا مشــاهده کــرد، چنانچه 
جریان های فکــری و عملی که بعــد از حضرت رســول تحت 
نام و عنوان فتوت و فتیــان در اقصی نقاط عالم اســالم پدید 
آمد به نوعــی متأثر از همان ســیره جوانمــردان و به خصوص 
کرم )ص( بودند که در طول تاریخ بنابر شرایط  شخص نبی ا
مختلــف زمانــه پیمان هــای جوانمــردی را حفظ و حراســت 

کرده و از بذل جان و مال دریغ نمی کردند.
برهمیــن ســیره، دســتجات فتــوت و فتیــان کــه بــه صفــات 
ســتاری، مروت، جوانمردی و دفاع از مظلومــان و مال و جان 
و ناموس ضعفا کمر همت بسته و جانبازی ها و مردانگی های 

فراوانی در طول تاریخ به منصه ظهور رساندند.
فتیــان و تفکــر مبتنــی بــر پیمــان جوانمــردان ســبب شــد تــا 
بــه  کشــورهای اســالمی و  صنــوف مختلــف اجتماعــی در 

به هیچ غریبی
 ستم نرسد

»حلف الفضول« و تأثیر آن بر 
جریان های جوانمردی در اسالم

هوشنگ شکری

کــرم )ص( اســت که  »حلــف الفضــول« یکــی از نقــاط عطــف در تاریــخ و ســنت نبــی ا
رخدادهای مهم فرهنگی، اجتماعی و حتی سیاســی را در تاریخ اســالم تــا امروز تحت 
الشعاع قرار داده اســت. چنانچه جریانات مختلف فتوت و جوانمردی و فتیان چون عیاران، 
صعلــوکان و مطوعه بــه نوعی پیــدا و پنهــان متأثر از جریــان و پیمــان حلف الفضــول حضرت 

ختمی مرتبت )ص( است.
در تواریــخ مختلــف از جریان حلف الفضول چنین یاد شــده اســت کــه روزی در مکه شــخصی 
از بنی اســد برای تجارت به مکه آمد و مردی از بنی ســهم )عاص بن دائــل( کاالی او را خرید، 
اما بهــای آن را نپرداخت. مرد اســدی دادخواهــی نزد قریش برد و قریشــیان بدو پاســخ دادند 
که چون تو هــم پیمان ما نیســتی، نمی توانیــم از تــو حمایت کنیم. مرد اســدی چــون از همه 
جا ناامید شــد باالی کوه ابوقیــس رفــت، اشــعاری در مظلومیت خــود خوانــد و از قریش یاری 
خواســت؛ قریشــیان پشــیمان شــدند و در خانه عبداهلل بن جدعــان پیمان بســتند کــه از این 
پس نگذارند به هیچ غریبی ســتمی برســد. چون این پیمان عالوه بر پیمان ها و سوگندهای 

گذشته بود، آن را حلف الفضول نامیدند.
حضرت محمد )ص( نیز که در بیســت ســالگی بودنــد، جهت دفــاع از مظلومان و فقــرا و غربا و 
بیماران بــه این پیمان هم قســم شــدند و تــا آخرین لحظه بــه ســیرت و صفات جوانمــردی با 
فضیلت وفادار بودند. گویند حضرت رســول )ص( بعد از بعثت، بیشــتر ســنن جاهلــی را ملغی 
و باطل اعــالم فرموده، اما بــه پیمان جوانمردان )حلف الفضول( ســخت معتقــد و در حفظ آن 
سنت کوشیدند؛ چنانچه از این پیمان به نیکی یاد کرده و فرمودند که در خانه عبداهلل جدعان 

گر حاال هم پس از بعثت مرا به آن پیمان دعوت کنند، قبول می کنم. شاهد پیمانی شدم که ا
ســیره و قانــون حلــف الفضــول بعــد از حضرتــش نیــز مکــررًا هنــگام تعــدی بــه مظلوم توســط 
جوانمردان احیا شده و حق را از ظالم ستانده اســت، چنان که در سیره ابن هشام آورده است، 
در روزگار امام حســین )ع( میان ســاالر شــهیدان و ولید بــن عتبه امــوی که از ســوی معاویه در 
مدینه حکومت داشــت، اختــالف درگرفــت و نزاع پیش آمــد که علــت آن مالی بــود که متعلق 
کم مدینــه بــه زور آن را غصب کرده بــود، بنابر ایــن حضرتش به  به امام حســین )ع( بــود و حا
گر حق مــرا ندهی شمشــیر خــود را بر می گیــرم و در  ولید بــن عتبه فرمــود به خــدای یگانه کــه ا
مسجد رسول اهلل ایســتاده و مردم را به حلف الفضول دعوت می کنم. چون این خبر به گوش 
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خصوص ایــران زمین، هــر یک قوانیــن و مــرام نامه هایی بر 
پایه همان ســنت های جوانمردی و جوانمردان که حضرت 
ختمی مرتب )ص( بر آن گواهی فرموده بودند، ایجاد شــده 
و فتوت نامه های اصناف مانند فتــوت نامه های آهنگران، 
رنگرزان، ســلمانیان و... تدوین شــد و همین جوانمردان در 
روزگار ســختی داد مظلوم از ظالــم ســتانده و در برابر جباران، 

امراء و حکام جائر ایستادگی می کردند.
همچنین دستجات احداث و غازیان و اخیان در عالم اسالم 
یا مطوعــه کــه گروه هــای مؤمــن و مســلمان و از جوانمردان 
بودند، در جنگ های مختلف و تحت نــام جهاد به مبارزات 
ســیفی یــا رزمــی شــرکت می جســتند؛ حتــی در جنگ هــای 
صلیبــی چندصدســاله، ایــن جوانمــردان حضــور جــدی و 
موثــری داشــتند تا جایــی کــه خــوی و مــرام شــوالیه گری به 
خصــوص در منطقــه مالــت بعــد از برخــورد بــا جوانمــردان 
مســلمان شــروع بــه تکمیــل و تکویــن شــد و جوامــع ســری 
شــوالیه گری در اروپــا به وجود آمــد که بــه نوعــی از آرا و رموز و 
حتی روش های رزمی و نحوه پذیرش طالبین و نوخاستگان 

جوانمردان متأثر بود.
عیاران یــا جوانمــردان ســیفی نیز که اجــازه حمل و اســتفاده 
از ســالح و مبــارزه بــا ظالمــان و جبــاران را داشــتند نیز بــر پایه 
پیمان هــای جوانمردان اســتوار بودنــد. )عیــاران در ایران و 
حتی بغداد کــه در جغرافیای فرهنگی و سیاســی ایران قدیم 
قــرار داشــتند از آرای ایــاران و یــاران مهــری منشــعب شــده و 
دســتجات اســواران و آزاتــان در روزگار ساســانی نمونــه ای از 
ایشان بودند که بعد از اسالم به عیاران شهره شدند.( اما بعد 
از اســالم و آشــنایی ایرانیان به قرآن و ســیره حضــرت ختمی 

مرتب )ص( و خصال موالعلی )ع( و دیگر ائمه اطهار )ص(، 
روح پهلوانی و جوانمــردی ایرانی با دســتورات قرآنی عجین 
شده و مکتبی به وجود آمد که مدت های مدید دنیای اسالم 
را ســخت تحت تأثیر قــرار داد و فرهنگ و باورهــای ایرانی - 
اسالمی به خصوص در میان صنوف اجتماعی مورد پذیرش 
و حمایت قاطبه مردم اسالم واقع شده چنانچه این فرهنگ 
در ایران و نواحی ای از عراق به نام فتوت یــا جوانمردان و در 

دیگر نواحی به مطوعه و غازیان شهره شد.

     نگاه داشتن سنت مصطفی )ص(
خصــال جوانمــردان متأثر از ســیره حضــرت رســول )ص( در 
کتب بســیاری از اهل فتــوت و جوانمردی دنیای اســالم ذکر 
شــده و جوانمردان راســتین آن را نصب العین کرده، به صور 
گــون در میــان طالبین ترویــج می کردند چنانچه ســلمی  گونا
که اولین کتاب در علم و اندیشــه اهل فتــوت و جوانمردی را 
نگاشته، از ســخنان حضرت رســول )ص( فراوان نقل کرده 
اســت: »از جوانمردی لطــف با بــرادران و بــرآوردن نیــاز آنان 
کرم )ص( فرمود: »هرکســی به مؤمنی لطف  اســت.« پیامبر ا
کند یا نیازی را از نیازهای دنیوی او، چه کوچک و چه بزرگ، 
بــرآورده ســازد شایســته اســت کــه خــدای بــزرگ در قیامــت 
خدمتــکاری بــه خدمــت او گمــارد.« همچنیــن نجم الدیــن 
زرکــوب تبریــزی در فتــوت نامه خویــش می نویســد: »... که 
فتوت بر ســه قســم اســت: اول: نگاه داشــتن فرموده خدای 
تعالــی. دوم: نــگاه داشــتن ســنت مصطفــی )ص(. ســیم: 
صحبت کردن بــا اهل خــدا، و حقیقــت فتوت آنســت که هر 

چه جز حق است، ترک کنند.«      

رکوب  نجم الدین ز
یزی در فتوت  تبر

نامه خویش 
می نویسد: »... 
که فتوت بر سه 

قسم است: اول: 
نگاه داشتن 

فرموده خدای 
تعالی. دوم: نگاه 

داشتن سنت 
مصطفی )ص(. 

سیم: صحبت 
کردن با اهل خدا، 
و حقیقت فتوت 
که هر چه  آنست 

جز حق است، 
کنند.« ترک 
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الشــأن  عظیــم  پیغمبــر 
وجــود  بــا  اســالم 
و  شــرایط  ســخت ترین 
مضیقه هایــی کــه بــرای حضرت 
ایجاد شد، ولی در کمال اشتیاق، 
محبــت، خوش خلقــی، تحمل و 
بردبــاری ســه کار عظیــم انجــام دادند؛ یکــی روحیــه تفکر و 
اندیشــه را در مــردم زنــده کردنــد و آن هــا را وادار فرمودنــد که 
درباره انســان، خلقت و موجودات اندیشه کنند و به فرموده 
حضــرت رضــا )ع( بــه توحیــد برســند، چــون منشــأ همــه 
بیماری های روحی و اخالقی و عملی مردم شرک و جدایی از 
پــروردگار عالــم بــود. پیامبــر هــم بــا آیــات قــرآن و هــم بــا 
فرمایشات خودشان به حیات فکری مردم باالترین کمک را 
دادنــد و ایــن اندیشــه گرایــی جریــان پیــدا کــرد تــا آن تمدن 
عظیــم اســالمی را بــه وجــود آورد. در آن زمــان کــه از علــم در 
مغرب زمین خبری نبود، دانشگاه ها و مدارس عظیم علمی 
را ایجاد کردند. ســه قرن از وفات پیغمبر نگذشــته بود که در 
بغداد کتابخانه ای را که مســلمان ها ســاختند، طبق نوشته 
کتــاب علمــی در آن  داخلی هــا و خارجی هــا یــک میلیــون 

کتابخانه بود.
کــرم )ص( از جاهلیــت بــه معنــای عــام کلمــه یک  پیغمبــر ا
حوزه عظیم اندیشــه و علم ایجاد کردند، من در نوشته های 
کــه اغلــب آنــان نوشــتند مــا  دانشــمندان خارجــی خوانــدم 
غربی ها در علم مدیون دانشــمندان اســالمی هســتیم. ســه 
تا کتاب را اســم ببرم »تاریــخ تمدن« جرجی زیدان که شــش 
جلد اســت، »تاریخ تمدن اســالم« گوســتاو لوبون فرانســوی 
در ششــصد صفحه که یک جلــد اســت، جدیدًا هم ســه جلد 
کتاب در اروپا نوشته شده زیاد هم چاپ شده و ترجمه کردند 
»خورشــید اســالم در اروپا«. این هــا همه برگشــتش به همان 
فعالیت وجود مبارک رسول خداســت که اندیشه مردم، خرد 
مردم و عقل مردم را با بیش از هفتصد آیه درباره عالم خلقت 

و آفرینش بیدار کرد.

     عبادت خدا
بــرای  عبــادت  روحیــه  ایجــاد  )ص(  پیغمبــر  کار  دومیــن 
کــه در حــد اعــالی تکبــر،  پــروردگار در مــردم بــود، مردمــی 
گر به  حالت اســتکباری، علــو و خودبرتربینی قــرار داشــتند. ا
کتاب های مربوط به زندگی آن زمان مراجعه کنید، می بینید 
که کار عرب فقط تفاخر بوده، یعنی به یکدیگر در کثرت مال 
و در کثرت اوالد فخرفروشــی می کردند. عبادتشان هم در دو 

رشته بود؛ عبادت شکم و عبادت شهوت.
وجود مقدس پیامبر از این مردم افــرادی را تربیت کردند که 
امیرالمؤمنیــن )ع( می فرمایــد: یــک بــار بعــد از نمازجماعت 
صبح در مســجد کوفه از محراب برگشــتند رو به مردم و صف 
به صــف مردم را نظــر کردنــد و آه کشــیدند. پرســیدند: چرا آه 
کشــیدید؟ فرمود: یک نفر از عبــادت کنندگان زمــان پیغمبر 
را در بیــن شــما نمی بینــم. شــب ها گاهــی مــا در کوچه هــای 

گفتاری درباره سه اقدام عظیم پیامبر)ص(
برای اصالح امت

حجت االسالم و المسلمین شیخ حسین انصاریان

مردم را
موعظه ݣݣخواه

تربیت ݣݣݡکرد
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مدینه می رفتیم یا بــرای کاری از جایی برمی گشــتیم، کمتر 
خانــه ای بود که صــدای گریــه و مناجات بــا پــروردگار از آنجا 
شــنیده نمی شــد؛ این هــا قبــل از بعثــت بت پرســت، ســنگ 
پرست و مال پرست بودند، ولی حضرت روحیه عبادت را در 
آن ها چنان زنده کرد کــه امیرالمؤمنین )ع( در روزگار خودش 

حسرت آن زمان را می کشید.
پیامبــر )ص( که ایمانــی برتــر از ایمان همــه مؤمنــان دوران 
تاریــخ دارد و دانــش و بصیرتــش فــوق همــه دانش هــا و 
بصیرت هاســت، اقتضا دارد عماًل وصل به صفات حق باشد 
و از آن دریای بی نهایــت مهر و محبت و عاطفــه و کرم و جود 
سخاوت و فضل و احســان خودش، برابر با ظرفیتش بنوشد 

و بی دریغ و بدون مضایقه به دیگران هم بنوشاند.
ارتبــاط پیامبــر )ص( بــا حضــرت حــق و توجــه عمیقــش به 
صفــات پــروردگار و ایمــان بی نظیــرش بــه خــدا و قیامــت، 
قلــب پــاك او را از نرمی و رقــت و مهربانــی و عاطفــه و صفایی 

برخوردار کرد که نمونه و مانند در همه هستی ندارد.
بــه  شــگفت انگیزش  عشــق  پــی  در  )ص(  اعظــم  پیامبــر 
حضرت حــق، از نظر عبــادت و بندگــی در مقامی قــرار گرفت 
که بی تردید هیچ فرشــته مقربی و انســان عابدی تــا ابد به او 
نخواهد رســید و در پی مهــرورزی و عالقــه اش به دیگــران از 
نظر خدمت رســانی و حل مشــکالت مردم و کمــك و یاری به 

آنان به جایی رسید که دست عمل کسی به آنجا نمی رسد.
با وجــود این همه منابــع و الگوهــای اصیل و غنی اســالمی و 
دینی، دشــمنان دردصدد هستند تا جلوه اســالم را مخالف با 
مهرورزی نشان دهند و از دین سراســر مهر و محبت و پیامبر 
کرامــت و محبــت آن، چهــره ای خشــن را بــرای جهانیــان  با
معرفی کنند. در این زمان بر تمامی شیعیان رسالت و وظیفه 
اســت تا این تهاجم را ســرکوب کــرده و مبلغینی برای اســالم 

ناب محمدی )ص( باشند.

     موعظه پذیری
ســومین  قبــول موعظــه  و  روحیــه موعظــه طلبــی  ایجــاد 
اقــدام پیامبــر اســت. پیامبــر )ص( در زمینه روحیــه موعظه 
طلبــی کاری کــرد کــه خــود مــردم چــه در مکــه و چــه در ده 
کــه مدینــه بــود، چــه مردشــان و چــه زنشــان و چــه  ســالی 
جوانشــان مشــتاقانه می آمدند محضر حضرت و درخواســت 
اســت.  قلــب  و  روح  غــذای  موعظــه  می کردنــد.  موعظــه 
امیرالمؤمنیــن)ع( می فرمایــد: »المواعــظ حیــات القلــوب« 

موعظه ها جان دل هاست.
بزرگان دین و اولیای خدا برای موعظه مردم جایگاه خاصی 
کــه امــروز در ایــران، عــراق،  را قائــل بودنــد. ایــن جلســاتی 
کســتان و میان شــیعیان افغانســتان و سایر کشــورها برگزار  پا
می شود، یادگار همان زحمات سنگین پیغمبر عظیم الشأن 
اســالم اســت؛ پیامبر )ص( مردم را موعظه خــواه و نصیحت 

خواه تربیت کرد و تشویق به عمل به موعظه نمود.
حضــرت جــواد )ع( می فرمایــد: »المؤمــن یحتــاج الــی ثــالث 
خصال« هــر مؤمنــی نیازمند به ســه حقیقــت اســت وگرنه نه 

پیامبر )ص( 
وحیه  در زمینه ر

موعظه طلبی 
که  کرد  کاری 

خود مردم چه در 
مکه و چه در ده 
که مدینه  سالی 
بود، چه مردشان 

و چه زنشان و 
چه جوانشان 

مشتاقانه 
می آمدند 

محضر حضرت 
و درخواست 

موعظه 
می کردند. 

موعظه 
وح و  غذای ر
قلب است. 

امیرالمؤمنین)ع( 
می فرماید: 
»المواعظ 

حیات القلوب« 
موعظه ها جان 

دل هاست

قلب، عقل و روح زنده ای بــرای او نمی ماند و می میرد. اولین 
چیزی را کــه محتاج هســت »توفیق مــن اهلل« اســت. توفیق 
به معنای راهنمایی و هدایت اســت و »توفیّق من اهلل« یعنی 
نیازمند بــه هدایت از ســوی پروردگار اســت. خــدا از زمان آدم 
و در زمان بعثت پیغمبر این نیــاز را با نازل کــردن قرآن مجید 
جواب داده اســت. »توفیّق من اهلل و واعّظ من نفســه« یعنی 
مؤمن نیازمند به یک وجدان بیدار اســت، به قول امروزی ها 
کــه از درون خــودش صــدای موعظــه و صــدای نصیحــت را 
ک اســت که دائمًا به قول  بشنود، این هم کار درون بیدار و پا

عمان سامانی صاحب صدا را نمی بینم ولی صدا را می شنوم.
شــخصی بــه امیرالمؤمنیــن )ع( گفــت: مــن را موعظــه کن. 
امیرالمؤمنیــن )ع( فرمــود: هر چه چشــمت می بینــد موعظه 
اســت، هر چه چشــمت می بیند زنگ بیدار باش اســت. این 
قدر موعظه به وســیله پیغمبر جایگاه پیدا کــرد که حتی این 
مسئله موعظه گویی و موعظه خواهی به شعر شعرای ایران 
هــم راه پیــدا کــرد. مــا قســمتی از اشــعار شــعرایمان موعظه، 

حکمت و علم است.
مــن در کتاب هــای مهم شــاید از کتاب هــای قــرن پنجم به 
بعد دیــدم کســانی را کــه بــا شــنیدن موعظــه یکبــاره چنان 
تغییــری پیــدا کردند کــه بعــدًا معلــم نفــوس تربیــت کننده 
ک و راهزن  مردم شــدند. بین اینان چند نفر از دزدان خطرنا
در برابر قبایلی بودند که برای تجــارت این طرف و آن طرف 
می رفتنــد و بــا شــنیدن یــک موعظــه و بــا شــنیدن یــک آیه 
کنــون در کتاب هــا وقتی  چنــان تغییر حــال پیدا کردنــد که ا
ح حال این دزدان را می آورند در رده عرفــای بزرگ الهی  شــر

می آورند، »قبوّل لمن ینصحه«.
حضرت محمد )ص( می فرماید: »و قبوّل لمن ینصحه« آدم 
روح پذیرفتن داشــته باشد؛ یعنی گوشــش گوش قبول باشد 
نه گوش صدا، نصیحت و موعظه را که بشــنود دنبال کند و 

بپذیرد و به اجرا بگذارد.
خدا در قــرآن مجیــد دربــاره انبیــا دو کلمــه دارد؛ یکــی اینکه 
به ملت هــا می گوید ایــن پیغمبرانی که برای شــما فرســتادم 
»امین« هســتند، یعنی یقین داشــته باشــید این هــا یک ذره 
نســبت به دین، جان، دنیا و آخرت شــما خیانــت نمی کنند، 
و یک کلمــه دیگرش »ناصــح« اســت، انبیای مــن خیرخواه 
شما هستند، هیچ شّری را برای شما نمی خواهند بلکه تمام 

آن ها خیر شما را در دنیا و آخرت می خواهند.
کــرم )ص( در مســیر حرکــت خــود بــا موانــع  گرچــه پیغمبــر ا ا
ک و کافرانه عظیمی برخورد، ولی تعداد مؤمنین واقعی  خطرنا
کنــون در دنیــا کــم نیســتند. گزارش هایــی از همــه کشــورها  ا
شنیده می شــود که خیزش تشــیع و رویکرد مردم به اهل بیت 
)ع( فوق العــاده شــده اســت. مقــداری کــه انســان در اوضاع و 
احوال امروز فکــر می کند به این نتیجه می رســد که کفــر رو به 
گیر شــدن در همــه جهان  خاموشــی اســت و اســالم در حال فرا
اســت. اوضاع، یقین ما را به این آیه شــریفه بیشــتر می کند که 
اِلُحــون« )انبیــا، 105( در آینده  ْرَض َیِرُثهــا ِعبــاِدَی الّصَ

َ
ّنَ اأْل

َ
»أ

کل کره زمین به دست بندگان شایسته من خواهد افتاد.      
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ُرِوی فی َحدیــِث الِمْعراِج؛ قــاَل اهلُل َتبــاَرَک َو َتعالی یــا َاْحَمُد: 
 َو َای َحیــاٍة َاْبقی قاَل: َالّلُهّمَ ال، قاَل 

ُ
َهْل َتْدری َای َعیٍش َاْهَنأ

ذی ال یْفُتــُر صاِحُبُه َعْن 
َ
ا الَعیــُش اْلَهنیُئ َفُهــَو اّل اهلُل َتباَرَک َو َتعالــی َاّمَ

ِذْکری َو الیْنسی ِنْعَمتی َو ال یْجَهُل َحّقی یْطُلُب ِرَضای فی َلیِلِه َو َنهاِرِه 
ْنیا َو  ِتی یْعَمُل ِلَنْفِســِه َحّتی َتُهــوَن َعَلیِه الّدُ

َ
َو َاّما الَحیاُة الباِقیُة َفِهی اّل

َتْصُغَر فی َعیِنِه َو َتْعُظــَم االِخَرُة ِعْنَدُه َو یْؤِثَر َهــوای َعلی َهواُه َو یْبَتغی 
هاِر ِعْنَد ُکّلِ َسیَئٍة َاْو َمْعِصیٍة. یِل َو الّنَ

َ
َم َحّقَ َعَظَمتی َو یْذُکَر ِعْلمی ِبِه َو یراِقَبنی ِبالّل َمْرضاتی َو یَعّظِ

در حدیث معــراج خداوند تبــارک و تعالی فرمــود: ای احمد: آیا مــی دانی کدام زندگــی گواراتر و 
کدام زیســتن پایدارتر اســت؟ رســول خدا )ص( عرض کرد: خدایا! نمی دانم. خداوند تبارک و 
تعالی فرمــود: آن زندگی گواراتر اســت که صاحــب آن هیچ گاه در ذکر و یاد من ُسســت نشــود و 
هیچ گاه نعمت من را فراموش نکند و هیچ گاه نسبت به حّق من جاهلی و نادانی نکند و شب 

و روز که بر او می گذرد به دنبال آن باشد که رضا و خشنودی مرا به دست آورد.
اما آن زندگی پایدار و خجســته اســت که صاحــب آن عملی برای خــود انجام می دهــد تا برای 
او ســود )دنیایی و آخرتی( داشــته باشــد تا جایی که دنیا و مســائل آن برای او ســهل و آســان و 
درنظر او کوچک و پست می شود و آخرت درنظر و نزد او بزرگ می شود و خواست مرا بر خواست 
خودش ترجیح می دهد و در پی به دســت آوردن رضای من اســت و بزرگی و عظمت مرا بزرگ 
گاهم و  گاهی من به اوست و می داند که من به همه احوال او آ می دارد و همیشه یادآور علم و آ

در هر گناه و معصیتی که برای او در شب و روز حاضر و حادث می شود مراقب من است.
دســتورالعمل برای زندگی خوشــگوار انســان، درغم و شــادی، ارتباط با دیگران، مقابل گناه، 
هنگام انجــام وظایف الهــی، اجتماعی، خانوادگــی و... در یاد خداوند بوده و سســت نشــود و 
خــود را غوطــه ور در نعمت هــای الهــی بداند و نســبت بــه حــّق الوهیــت، خالقیــت، ربوبیت، 

عبودیــت و... جاهلــی و نفهمــی و نادانی نکند؛ یعنــی خدا را 
بپرستد نه پول، ریاست و... و دنبال کسب رضا و خشنودی 
خداونــد باشــد، یعنــی رضــای پــدر و مــادر، همســر، فرزنــد، 
خویشــاوند، دوســت، همــکار، همســایه و... را بــرای رضای 
گر موجب خشــم و غضب الهی می شــود،  خداوند بخواهد و ا

حتمًا رها و ترک کند.
دســتورالعمل زندگــی پایــدار انســان چنیــن اســت کــه بــرای 
ســود خود کار کند نــه بــرای دیگری؛ یعنــی آن مقــدار در دنیا 
کار کنیم کــه درنشــئه دیگــر از آن بهــره بگیریــم، درغیــر این 
گــر درنشــئه دیگر ثمــری نداشــته باشــد بلکه  صورت یعنــی ا
ضرر برساند، این کار کردن ســودی ندارد. چون می دانم که 
از این دنیا خواهم رفــت، دنیا در نظرم کوچک شــده و غصه 
مســائل او را نمی خــورم. در مقابــل، آخــرت در نظــر او بــزرگ 
می شود و بر این اساس، خواســته خداوند را برخواسته نفس 
مقّدم بدارد و دنبال کسب رضایت خداوند باشد؛ به این معنا 
که آن کاری را که خداوند می پسندد انجام می دهد و خداوند 
در نظــر او کوچک جلــوه نکند و همیشــه یــادآور آن اســت که 
هیچ حرکتــی از دیــدگاه خداونــد مخفــی نمی مانــد. مراقبت 
درایــن روایت، بــه معنای خــوف می باشــد، یعنــی آن گاه که 
مواجــه شــود بــا خطــا و گنــاه، از خداونــد خــوف دارد. زندگی 
جاودانه یعنی نشئه آخرتی که انسان دربهشت قرار می گیرد، 
واال جهنــم بدتــر از ُمردگــی اســت، زیــرا جهنمی هــا از خداوند 

مرگ می خواهند ولی خداوند مرگشان نمی دهد.      

آیت اهلل آقا مجتبی تهرانی

برای ݣݣسود ݣݣخود
ݡکار ݣݣݣݡکنیم ݣݣنه ݣݣدیݡگری

خداوند در گفتگو با پیامبر )ص(
کدام زندگی را گواراتر و پایدارتر دانست؟



بـه مناسـبت میـاد خجسـته ششـمین  کـه  از بخشـی  اولیـن مطلـب  در 
آیـت اهلل  از  نوشـتاری  دیده ایـم  تـدارک  والیـت  اسـمان  ک  تابنـا اختـر 
العظمـی ناصـر مـكارم شـیرازی را بـا موضـوع اینكـه چـرا امـام صـادق )ع( 
رفتـاری  الگـوی  ترسـیم  می خوانیـم.  می شـوند،  نامیـده  مذهـب  رئیـس 
االسـام  قلـم حجـت  بـه  امـام صـادق )ع(  از  نامـه ای  یـک مسـلمان در 
بیـان  امـام صـادق )ع( در  الویـری، سـلوک  المسـلمین دکتـر محسـن  و 
شـیعیان،  بـرای  )ع(  االئمـه  شـیخ  تربیتـی  مرامنامـه  سـیدان،  آیـت اهلل 
ششـم،  امـام  از  حدیثـی  بـه  اشـاره  بـا  مدرنیـه  و  سـنت  دربـاب  بحثـی 
گفتـاری از حجـت االسـام و المسـلمین سـید عبـداهلل فاطمی نیـا مطالـب 

می دهنـد. تشـكیل  را  بخـش  ایـن  دیگـر 
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چراغ ݣݣݣفروزان ݣݣݣحݡکمت 
اختالفــات خودشــان مشــغول بودنــد، از ایــن رو یــک آزادی 
نســبی فراهم گردید، امــام باقر )ع( پرچم نشــر احــکام و علم 
و دانش را بلند کرد، چراغ علم و دانش را برافروخت، کســانی 
کــه در گمراهــی و تاریکــی و جهــل بودنــد بــا دیدن ایــن چراغ 
نورانی به سوی آن حضرت شــتافتند و این مســأله در دوران 

امام صادق )ع( گسترش بیشتری پیدا کرد.
کار به جایی رسید که چهار هزار نفر از محضر امام صادق )ع( 
درس دین آموختند؛ در عقاید، معارف، فقه، اخالق و تفسیر 
و در همــه مســائل اســالمی از بیانــات آن حضــرت اســتفاده 
کردند و در همه جــا یعنی در مدینــه، کوفه و مکه.. ســخن از 

مکتب علمی امام صادق )ع( بود.
راوی می گویــد؛ من یــک زمان در مســجد پیغمبــر )ص( بودم 
دیدم نهصد نفر نشسته بودند و صحبت می کردند، همه آن ها 
می گفتند قال الصادق )ع(…قــال الصــادق )ع(…، و اینچنین 
گر  علم و دانش به وســیله آن حضرت گســترش پیدا کــرد، لذا ا

گفته می شود رئیس مذهب به واسطه نشر علم است.

     صیانت از تشیع
بدیهی اســت امــام صــادق )ع( دو خدمت مهم دیگــر هم به 
گر آن حضرت را رئیس مذهب  اسالم و مکتب تشــیع کرد که ا

می خوانند این دو موّلفه مهم نیز در آن نقش کلیدی دارد.
اول. مــی دانیــم اســالم در آن زمــان گســترش عجیبــی پیدا 
کــرده بــود، تمامــی کشــورهای تقریبــًا آبــاد آن عصــر و زمــان 
در زیــر پرچــم اســالم گــرد آمــده بودنــد، لــذا از آنجــا کــه ایــن 
تــازه مســلمانان از مذاهــب و مّلیت هــای مختلــف، عقایــد 
و ســنت های مختلــف بودنــد، بــه تبــع آن ایــن آموزه هــای 

انحرافی به میان مسلمانان وارد گردید.
گفتــار جمعیــت مســیحیان، جمعیــت زرتشــتیان، فالســفه 
یونــان و فالســفه روم خیلــی از مســائل در جامعه اســالمی به 

ح نمــود که چرا  در آغاز ســخن باید این مســأله مهم را مطر
عنوان رئیــس مذهب مربوط به امام صادق )ع( اســت؟ با 
اینکــه امــام ششــم قاعدتــًا نباید ایــن عنــوان را داشــته باشــد، زیرا 
رئیس مذهب علی بن ابی طالب )ع( و به یک معنا شــخص خاتم 
کرم )ص( اســت. برای آنکه آن حضرت خطاب به  األنبیاءرســول ا
حضرت علی )ع( کرد و فرمود: »یا علیانت و شیعتک هم الفائزون« 

)ای علی! تو و شیعیانت از رستگاران روز قیامت هستید(.
بنابراین لقب شیعه را پیغمبر )ص( به پیروان مکتب حضرت علی )ع( داد، این قول در منابع 
شــیعه و منابع اهل سنت نوشته شــده اســت. هم چنین باید اذعان نمود برای اینکه حضرت 
علی )ع( خانه نشــین بود، نشــر احکام به وســیله آن حضــرت کمتر اتفــاق افتاد، در پنج ســال 

حکومت هم آن حضرت گرفتار مشکالت، جنگ ها و مخالفت ها بود.
دوران حضرت علی )ع( گذشــت، دوران امام حســن )ع( و امام حســین )ع( با خفقان شدید از 
سوی بنی امیه طی شــد و اجازه نشــر احکام برای آن بزرگواران میّســر نبود. دوران امام سجاد 
)ع( خفقان بیشتر گردید، و کار به جایی رسید که دشمنان اهل بیت )علیهم السالم( سفارش 
کرده بودند هر زمان شــیعیان حضرت علی )ع( را در هر کجا، بیابان یا شــهر پیدا کردند به قتل 
برسانند، لذا کسی جرأت نداشت بگوید من شیعه علی )ع( هستم یا اینکه به سراغ امام سجاد 
گر کسی نامش علی بود ناچار بود  )ع( برود و از آن حضرت احکام و معارف اسالمی سؤال کند، ا

نامش را مخفی کند؛ خفقان این چنینی اجازه نشر احکام را نمی داد.

     اهتمام به نشر علم
در آغــاز دوران امام باقر )ع( دوران سراشــیبی حکومت بنــی امیه بود، بنی امیه به خودشــان و 

آیت اهلل العظمی ناصر مکارم شیرازی

چرا امام صادق )ع( رئیس مذهب نامیده می شوند
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هم ریخت، حتــی طرفــداران مکاتب مادی هم عقایدشــان 
ح می کردند، امام صادق )ع(  را آشکارا در جامعه اســامی مطر
در این برهــه باید با این افــکار التقاط وارداتــی مقابله نماید و 
اســالم اصیل را بر همــه مــردم عرضه نمایــد، کــه در عمل نیز 
آن حضرت به نحو احســن در شــبهه زدایی از جامعه اسالمی 

عمل نمود.
دوم. خطــر نفوذی ها بودنــد زیرا دیدند فرصت خوبی اســت 
و می شــود بــر ضــد اســالم تبلیغــات نمــود، لذا بــا خــود گفتند 
گــر نتوانیــم حکومــت اســالمی را ســاقط کنیــم الأقــل عقاید  ا
اســالمی را از درون مــورد هجــوم و تهدیــد قــرار می دهیــم و 
جوانان مسلمان را از اســالم دور می کنیم، کار به جایی رسید 
کــه مفضــل بــن ُعمــر از اصحــاب امــام صــادق )ع( می گوید؛ 
در مســجد پیغمبــر )ص( و در کنــار قبــر آن حضــرت ابــن ابی 
العوجا مــادی را دیــدم که تبلیغات مــادی گری )انــکار خدا و 
دین( می کنــد، نزدیک رفتم و فریــاد کشــیدم و او را از این کار 
بازداشتم، او در جواب گفت به نظر می رســد از اصحاب امام 
صادق )ع( باشــی، امام تــو این گونــه با من ســخن نمی گوید 
و با دعــوا صحبــت نمی کنــد بلکــه پاســخ پرســش هایم را به 
گونــه ای جــواب می دهــد که مــن در پاســخ مجــدد حیــران و 

درمانده و مستأصل می مانم.
مفضل می گویــد؛ همین کــه این جمله را شــنیدم بــه محضر 
امام صادق )ع( رســیدم؛ عرض کردم یابن رســول اهلل اســالم 
در خطر اســت، مادی گری و انــکار خدا در کنــار قبر پیغمبر؟! 
حضرت فرمودنــد؛ فردا صبــح اول طلوع آفتاب نــزد من بیا تا 
دالیــل خداشناســی را بگویم، مفضــل می گوید صبــح تا ظهر 
دالیــل خداشناســی از آســمان، زمیــن، ســتارگان، حیوانات، 
دریاها، کوه ها، بیابــان…را بیان فرمودند تــا اینکه اذان ظهر 
شد که حضرت فرمودند؛ برو فردا صبح اول وقت بیا، دوباره 
روز دوم آمدم و تا ظهــر دالیل خداشناســی را از آن حضرت فرا 
گرفتم، لیکن این معارف تمام نشــد و من تا چهــار روز رفتم و 

استفاده کردم.
از این رو یک کتــاب به نام توحیــد مفضل در اختیار ما اســت 
کــه مجموعــه فرمایشــات امــام صــادق )ع( در این چهــار روز 
اســت، یعنی حضرت در برابر موج تبلیغات بیگانگان ایستاد 
لذا اینگونــه امام جعفــر صــادق )ع( رئیس مذهب اســت چرا 

رئیس مذهب نباشد؟

     دانشگاه جعفری
نکته دیگر این اســت که بایــد به عمق مکتــب علمی و جهاد 
گردان  علم و دانش امــام صــادق )ع( معرفت پیدا نمود، شــا
آن حضرت هر کدام در یک بخش از علوم تخصص داشتند، 
گردان امــام صــادق )ع( بر ابتــکار آن حضــرت در  لذا علم شــا

ترسیم و تفکیک رشته ها و شاخه های علم استوار گردید.
روایت قریب به این مضمون اســت مردی اهل شــام خدمت 
امام رســید عرض کرد ســوالی دارم دربــاره قرآن، لطفًا پاســخ 
بفرماییــد، اصحــاب حضــرت دور ایشــان حلقــه زده بودنــد، 
امام فرمود؛ حمــران جواب ایــن مــرد را درباره قــرآن بده، آن 
مرد عرض کرد پاسخ شما را خواســتارم، امام فرمود؛ جواب او 
گر توانستی او را محکوم کنی من را محکوم  جواب من است ا

کردی لذا آن مرد شــامی شــروع کرد به ســؤال کــردن و آن قدر 
سؤال کرد تا وا ماند.

حضرت فرمود حمران را چطور دیدی؟ آن مرد شــامی عرض 
کرد؛ خیلی قوی و مســّلط بــه تمــام مباحث قرآنی اســت. آن 
مرد شامی گفت ســؤال دیگری درباره ادبیات دارم، حضرت 
فرمــود أبــان بن تغلــب از اصحــاب مــن تخصــص در ادبیات 

دارد پرسش کن، آن مرد سؤال کرد و قانع شد.
گفــت آری در  حضــرت فرمــود ســؤال دیگــری نیــز داری؟ 
موضوع فقه ســؤال دارم، حضرت فرمود؛ زراره فقیهی اســت 
ح  که در مکتب مــن فقه آموخته اســت، ســؤاالت از زراره مطر
شــد و آن مرد پاســخ ســواالتش را دریافت نمود و قانع شد. در 
ادامه آن مرد شــامی عرض کرد درباره عقاید هم سؤال دارم، 
حضرت فرمود آن اقا را می بینی؟ اسمش مؤمن الطاق است، 
تخصصــش در عقاید و علم کالم اســت هــر ســؤالی داری از او 
بپــرس، او هــم ســؤال پرســید و قانــع شــد. در نهایــت آن مرد 

شامی گفت اصحاب شما در هر رشته ای تخصص دارند.
بنابرایــن مکتــب امــام صــادق )ع( مکتــب علمــی جامــع و 
گیــر بــود، لــذا االن هــر کتابــی را در تفســیر، عقایــد، فقــه،  فرا
اصول…مورد اســتفاده قــرار می دهیم، قــال الباقــر )ع( و قال 

الصادق)ع( به وفور در آن مشاهده می شود.
آنقدر حدیــث از این دو بزرگوار به ما رســیده اســت کــه معلوم 
می شــود چرا حضــرت را بــه این عنــوان یعنی رئیــس مذهب 
می خوانیــم و اینچنین اســت کــه در می یابیم مکتــب علم و 
دانش امام صــادق )ع( چقدر وســیع و گســترده بوده اســت. 
گر امام باقــر )ع( و امــام صــادق )ع( و به دنبال  یقین بدانیــد ا
آن امام علی بن موســی الرضــا )ع( در دوران مأمون در مقابل 
شــبهات بیگانــگان از اســالم دفــاع نمی کردنــد قطعــًا اســالم 

متزلزل می گردید.
لذا ایــن بزرگــواران بودند کــه به جــای اینکــه در مقابــل بنی 
العباس آشکارا قیام غیر موفق کنند، مانند قیام زید بن علی، 
یحیی بــن زیــد و بعضی قیام هــای دیگــر، لیکن قیــام علمی 

کردند و اسالم را نجات دادند. 

     پیام امروز
باید اذعان نمود مکتــب امام صادق )ع( پیامی بــرای امروز ما 
دارد، شــرایط امروز ما مثل شرایط آن زمان اســت. رسانه های 
غربی با نشر شــبهات از گوشــه و کنار دنیا در راستای استحاله 
فکــری و عقیدتی امت اســالمی بــه ویــژه نظام اســالمی عمل 
می کنند، لذا کســانی که نتوانستند نظم اســالمی را با جنگ و 
تحریــم و… وادار به تســلیم کنند حــاال از طریق شــبهه افکنی 
به فکــر افتادند تــا در جوانان نفــوذ کننــد و مســلمانان را از هم 
متالشی سازند و دچار تشــّتت نمایند یعنی همان شرایط زمان 
امام صادق )ع( در عصر حاضر نیز به وضوح مشاهده می شود.

اینجا است که باید از همان مکتب ناب امام صادق )ع( بهره 
جســت، لــذا علمــاء، دانشــمندان اعــم از علمــای حوزه های 
علمیــه و اســاتید دانشــگاه بایــد بــا فنــون و علــوم مختلــف 
اسالمی آشــنایی داشته باشــند و با شــبهات مخالفین مقابله 
و مواجهه مطلوب و مؤثــر نمایند و از تزلــزل عقیدتی و فکری 

جوانان در جامعه جلوگیری نمایند.      

باید اذعان نمود 
مکتب امام 
صادق )ع( 
پیامی برای 

وز ما دارد،  امر
وز  شرایط امر

ما مثل شرایط 
آن زمان است. 

بی  رسانه های غر
با نشر شبهات 
کنار  گوشه و  از 
دنیا در راستای 

استحاله فکری 
و عقیدتی امت 
اسالمی به ویژه 

نظام اسالمی 
عمل می کنند، 
که  کسانی  لذا 
نتوانستند نظم 

اسالمی را با 
یم  جنگ و تحر

و… وادار به 
کنند حاال  تسلیم 

یق شبهه  از طر
افکنی به فکر 

افتادند تا در 
کنند  جوانان نفوذ 

و مسلمانان را 
از هم متالشی 

سازند
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     رابطه انسان با خدا
1. عاقبت نیکو و عافیت خواهی از پروردگار

2. اهتمــام زیاد بــه تهلیل )ذکــر الالــه اال اهلل( و تســبیح 
کســاری در  )ذکــر ســبحان اهلل( و تقدیــس خداونــد و خا

برابر ذات اقدس خداوند
3. اهتمام زیاد به دعا )دو بار ذکر شده است(

4. رغبت به آنچه خداوند ما را به آن ترغیب کرده است.
5. پرهیز از انس گرفتن به آنچه خداوند حرام کرده.

6. پیــروی نکــردن از هــوای و هــوس و برداشــت های 
شــخصی در امــر دیــن و پــای بنــدی تمــام بــه حــالل و 

حرام های الهی
7. پیــروی از زندگی پیامبــر و پیروی نکــردن از هوی و 
هوس و برداشت های شــخصی در فهم و تفسیر زندگی 

پیامبر
8. یک بار دست بلند کردن به هنگام آغاز نماز

9. اهتمام به ذکر خدا در ساعات مختلف روز و شب
10. کوشــش فراوان برای فرمان بردن از خدا و بندگی او 

)دو بار ذکر شده است(
11. اهتمام به حفظ آنچه از رسول خدا و ائمه اهل بیت 

او باقی مانده است.

تدوین کننــده  نخســتین  می تــوان  را  )ع(  صــادق  امــام 
اندیشه های مکتب اهل بیت )ع( در جنبه اندیشه و رفتار 
شــمرد. این مســأله تا بدان پایه بود که حتی امام صــادق )ع( را به 
عنــوان مؤســس مذهــب و یــا مذهــب شــیعه را بــه عنــوان مذهب 
جعفری منسوب به نام امام صادق )ع( شمرده اند. بدیهی است بر 
اساس باور شیعیان اثنی عشــریه، این اندیشه ها گرچه نزد امامان 
پیشین هم بود و اشاراتی به آن داشــتند، اما امام صادق )ع( این فرصت را یافت که آن ها را به 

صورتی سامان مند و گسترده عرضه کند.
امام صادق )ع( در قالب نامه ای به پیروان خود الگوی رفتاری یک مسلمان را مشخص کرده 
اســت. مفاد این نامه دربردارنده مطالب بســیار ســودمندی است که اســتخراج و دسته بندی 
آن هــا می تواند الگویی برای ســبک زندگی یک مســلمان در همه ابعاد به ویــژه روابط مختلف 
مســلمانان در همه ادوار تاریخ از جمله دوران معاصر که چگونه دیندارانه زیســتن یک پرسش 
عمومی اســت در اختیار ما قرار دهد. ایــن نامه که قدیمتریــن نقل آن در بخــش الروضه کتاب 
الکافی مرحوم کلینی آمده است )ج 8، صص 2ـ  14( در منابع دیگر از جمله کتاب الوافی فیض 
کاشانی )ج 26، صص 97ـ  113( و تحف العقول نوشته مرحوم ابن شعبه حرانی از علمای قرن 
چهــارم )صــص 313ـ  315( هم آمده اســت و نســخه های مختلف ایــن نامه با وجــود اختالف 
جزئی در چینش مطالب، یکسان است. گویه های اســتخراج شده از متن نامه 55 بند بود ولی 
با توجه به تناسب برخی گویه ها با دو بخش مختلف، این گونه ها در هر دو بخش مورد استناد 
قرار گرفته اســت. همچنین برخی گویه ها به دلیل مشــابهت بســیار زیاد با هــم در یک بند ذکر 
شده است. بنابر این جمع گویه های زیر الزامًا به تعداد گویه های برداشت شده از نامه نیست. 

ج در این نامه چنین است: اصلی ترین و مهم ترین نکات مندر

حجت االسالم و المسلمین دکتر محسن الویری

آداب بندگی
ترسیم الگوی رفتاری یک مسلمان

 در نامه ای از امام صادق )ع(
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5. بازداشــتن زبــان جــز از خیــر و پرهیــز از بدگویــی و تهمت و 
دشمنی ورزی

6. دوری جستن از آنچه خداوند ما را از آن برحذر داشته.
7. سکوت جز در آنچه برای آخرت سودمند باشد.

8. شکیبایی ورزیدن در برابر مشــکالتی که دشمنان در برابر 
پایبندی به حق ایجاد می کنند.

9. خوش رفتاری با مردم
10. پرهیــز از دشــنام دادن بــه دشــنام دهنــدگان بــه خــدا و 

اولیاء خدا
11. مهرورزی به مستمندان و دوری جســتن از خوار شمردن 

و تکبر ورزیدن به آن ها
12. دوری جستن از فخرفروشی و خودبزرگ بینی

13. دوری جستن از بغی و تعدی به حقوق دیگران
14.   دوری جستن از حسد

15. کمک به مسلمانان مظلوم
16. کمک به همدیگر

17. دوری جســتن در حد توان از بدگویــی علیه صالحان نزد 
پیشوای جامعه اسالمی و در تنگنا قرار دادن امام

18. دوری جستن از در تنگنا قرار دادن برادران مسلمان
19. دقت در مرزبندی هــای اعتقادی و اجتماعــی و دقت در 

اینکه انسان در شمار اهل باطل قرار نگیرد.
معــرض  در  دیــن  و  امــام  و  قــرار دادن خــدا  از  پرهیــز   .20

دشمنی های اهل باطل
معیارهــای  اســاس  بــر  بغض هــا  و  حــب  دادن  قــرار   .21

خداپسندانه
22. عــادت دادن نفس به بــالء و مصیبــت در دنیــا و تدبر در 

مصائب پیامبران که قرآن آن ها را ذکر کرده است.
23. پیروی کردن از هدایت و وقار و آرامش و حلم و خشوع و 

تقوا و راستگویی و وفای به عهد صالحان

     رابطه انسان با خود
1. حفظ حیا و دوری جســتن از هر آن چه صالحان پیش از ما 

از آن ها دوری جسته اند.
2. پرواپیشــگی و رعایــت تقــوی، دوری جســتن از آنچــه 

خداوند ما را از آن برحذر داشته است.
3. نیکی کردن به جسم و جان خود

4. اطاعت از خدا برای احسان به نفس
 امــام صــادق )ع( در بخشــی از ایــن نامــه فرموده انــد: َهــَذا 
ُمــوُه َو اْعِقُلــوُه َو اَل َتْنِبــُذوُه  َدُب اهلِل َفُخــُذوا ِبــِه َو َتَفّهَ

َ
َدُبَنــا أ

َ
أ

ُکْم  َخْذُتْم ِبــِه َو َما َواَفــَق َهَوا
َ
ُکــْم أ َوَراَء ُظُهوِرُکــْم َمــا َواَفــَق ُهَدا

ُخُذوا ِبِه. این آداب )پیشنهادی( ما و همان 
ْ
َطَرْحُتُموُه َو َلْم َتأ

آداب خدایــی اســت، آن را دریابیــد و آن را فهم کنیــد و در آن 
گر چنین کنید  بیاندیشید و آن را پشــت ســر خود نیناندازید، ا
و به این آداب عمل کنید، به آنچه ســازگار با هدایت یافتگی 
شماســت دســت یافته ایــد و بــه آنچــه ســازگار بــا هواپرســتی 

شماست پشت کرده اید و آن را وانهاده اید.
این پیــام تنها خطاب بــه مخاطبان اولیه نامه نیســت، این 
پیام همه مســلمانان  و بلکه همه انســان های حق جــو را به 

خود فرا می خواند.      

 این آداب 
)پیشنهادی( 

ما و همان آداب 
خدایی است، آن 

یابید و آن را  را در
کنید و در آن  فهم 

بیاندیشید و آن 
را پشت سر خود 
گر  ید، ا نینانداز

کنید و به  چنین 
این آداب عمل 

کنید، به آنچه 
سازگار با هدایت 

یافتگی شماست 
دست یافته اید و 

به آنچه سازگار 
با هواپرستی 

شماست پشت 
کرده اید و آن را 

وانهاده اید

12. رضایت داشتن از آنچه خدا ساخته و خواسته است.
13. اهتمام به نمازهای روزانه

14. دوری جستن از بازداشتن )حبس( حقوق الهی
15. والیت پذیری خدا و رسول خدا و مؤمنان و تبری 

جستن از دشمنان آن ها
16. وفــای به عهــدی کــه در برابــر خداوند بــر گردن 
دارد ماننــد والیــت پذیــری، اقامــه نمــاز، پرداخــت 

زکات و دادن قرض الحسنه
17. دوری جستن از آنچه خداوند آن را حرام کرده است.
18. توجه به این نکته که اسالم یعنی تسلیم در برابر حق

19. اطاعت از خدا برای احسان به نفس
20. دوری جســتن از معصیــت و گردن فــرازی کردن 

در برابر خداوند )دو بار ذکر شده است.(
21. توجــه بــه اینکه هیــچ کس جز خــدا غنــی کننده 

انسان نیست.
22. کوشــش برای برخــورداری از شــفاعت شــفاعت 

کنندگان از طریق به دست آوردن رضای خدا
23. ترک نکــردن فرمان خدا و فرمان هــر کس که به 

پیروی از خدا فرا می خواند.
24. عاقبت نیکو وعافیت خواستن از خدا

25. درخواســت از خداوند برای جای دادن اسالم در 
سینه خود و سخن گفتن بر اساس حق

26. توجه کردن به این نکته که شــرط محبوب خدا 
شدن پیروی از فرامین خدا و اولیای اوست.

     رابطه انسان با دیگران
1. حفظ آرامش و وقار و سکینه

2. حفــظ حیــاء و دوری جســتن از هر آنچــه صالحان 
پیش از ما از آن ها دوری جسته اند.

3. خوش رفتاری با مخالفان و دوری جستن از شدت 
بخشیدن به مخالفت با آن ها )دو بار ذکر شده است(

بــرای  بدرفتاری هــا  بــا  داشــتن  نیکــو  برخــورد   .4
جلوگیری از نادیده گرفته شدن و زیر پا ماندن حق
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گردان و  کاهش می دهد. حضرت ابتدا میدان می دادند تا شــا
یا مباحثــه کنندگان هرچه ســؤال دارنــد بیان کــرده و در ادامه 
بر اســاس روش عقلی و اســتدالل صحیــح مطالب خــود را القا 
می کردند. ایــن روش در دنیــای کنونی کــه اعتــدال و حلم در 

جوامع فراموش شده، بسیار کارایی دارد.
امام صــادق )ع( با این روش خاص خــود و بدون هیچ گونه 
گردان بســیاری  خشــونتی صــراط مســتقیم را تبییــن و شــا
را نیــز در حوزه هــای مختلــف معرفتــی تربیــت کــرد. مرحوم 
شــیخ طوســی رضوان اهلل تعالــی علیــه به نقــل از هشــام بن 
ســالم حکایت می کند که »روزی مــردی از اهالی شــام برای 
گر  مباحثه به محضر حضرت آمد. امام بــه او عرض کرد که ا
گر درباره  پیرامون قرآن ســخنی داری با حمران بن اعیــن، ا
گر در  علوم عربی می خواهی مناظره کنی بــا ابان بن تغلب، ا
فقه صحبتی داری با زرارة بــن اعین و ... بــه گفتگو بپرداز. 
گردان حضــرت به مناظــره پرداخــت و در همه  آن مرد با شــا
حوزه ها مغلوب شــد. آنگاه با امام رو کرد و گفت که: شــما در 

همه حوزه ها دانشمند تربیت کرده اید.«
شــیعیان بایــد ائمــه معصومیــن )ع( بــه ویــژه امــام جعفــر 
صادق را پیشــوای فکری خــود قــرار دهند. مالــک بن انس 
و ابوحنیفــه نعمان بــن ثابــت، دو تــن از پیشــوایان مذاهب 
گردان و دست پروردگان  فقهی چهارگانه اهل سنت نیز از شا
امام جعفر صادق )ع( هســتند. روش خــاص حضرت باعث 
گــون علمی  شــد تا بیش از چهار هــزار نفــر در حوزه های گونا
گــون  از محضــر درس او بهــره ببرنــد. حضــور اشــخاص گونا
ع در محضــر درس امام نشــان  بــا بن مایه هــای فکری متنــو
دهنده روش عقلــی امام و به طــور کل عدم منافــات عقل با 
مقوله وحی اســت. عقل و وحی هیچ منافاتی با هم نداشته 

و تأیید کننده و همچنین کامل کننده همدیگر هستند.
امــروزه بســیار از علمــا و دانشــمندان در حوزه هــای علمیه و 
دانشــگاه ها در مســائل فقهــی، اخالقــی و معرفتــی از مکتب 
عقلی اهل بیــت )ع( اســتفاده کــرده و از عقــل در تبیین این 
مکتــب بهــره می برنــد. تعــدادی نیــز هســتند کــه بــه جــای 
اتکای به اهل بیت در مســائل توحیدی به مشاهیر بشریت 
گــر در مــواردی از منظومــه فکــری ایــن  اعتمــاد می کننــد و ا
مشــاهیر منافاتــی بــا کالم ائمه پیــدا کننــد، ســعی در توجیه 
گر مــا به حقانیــت وحی و روش فکــری ائمه  آن بــر می آیند. ا
به ویژه امام جعفر صــادق )ع( اعتماد داریــم باید بدانیم که 
در معــارف توحیــدی نیز بایــد از وحی اســتفاده کــرد، چرا که 
در وحی خطــا راه نداشــته و این مقولــه قــدرت ورود به همه 

مسائل را دارد.
ترویــج معارف اهــل بیت باعث بهبــود اوضاع جهان اســت. 
در دوران عباسیان، مأمون خلیفه اموال و پول های فراوان 
صرف کرد تــا افــکار و عقاید مشــاهیر قبــل از اســالم ترجمه و 
رواج پیدا کند. نمی توان بــه یقین درباره نیــت وی از اینکار 
نظــر داد، امــا هرچه بــود باعــث شــد تــا عــده ای در این خط 
گرفتــار شــده و معــارف عقالنی اهــل بیــت را فرامــوش کنند. 
قطعًا ترویج عقاید، معارف و روش ســلوک اهل بیت به ویژه 
حضرت امام امام جعفر صادق)ع(ـ ـ که شمه ای از آن را بیان 

کردمـ ـ می تواند در بهبود اوضاع جهان مؤثر باشد.      

ششــمین وصی پیامبر گرامی اسالم حضرت محمد )ص( 
گردان بســیاری از  در دوران زندگانــی و امامــت خــود شــا
میان شــیعیان و دیگر مذاهب اســالم داشــت. همچنین ایشان با 
بســیاری از پیروان دیگر ادیــان و حتی نحله هــای مختلف فکری 
نیــز مباحثــه و مناظره کــرده و از ایــن طریق آنــان را به راه راســتین 

خداشناسی رهنمون می ساخت.
حضــرت امــام جعفرصــادق )ع( روش تدریــس و ســلوک اجتماعــی خاص خــود را داشــت که 
امروزه بایــد الگوی تمامی افراد قــرار گیرد. نحوه تعلیــم حضرت با حلم و آرامــش خاص و بها 
ـــ توأم بود. بر اســاس منابــع تاریخی  گرد و چه مناظــره کنندهـ  دادن به طــرف مقابلـ ـ چه شــا
ایشان به سؤاالت و سخنان طرف مقابل به طور کامل و با صبر و حوصله زیاد گوش داده و در 
پاسخ به گونه ای القای مطلب می کردند که طرف مقابل محبت، خیرخواهی و عالقه مندی 
گــر یاد  گر پیــروان همــه نحله هــای فکــری و عقیدتی ا را احســاس می کــرد. در جهــان امــروز ا
می گرفتند که با صبــر و آرامش بــه کالم همدیگر توجه کنند، بســیاری از مصائب و مشــکالت 

فعلی پیش نمی آمد.
اســتفاده از روش ســلوک اجتماعــی امــام جعفر صــادق )ع( خشــونت و جنــگ در جهــان فعلی را 

آیت اهلل سید جعفر سیدان

خیرخواهی
سلوک امام  صادق )ع(

عترت
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از اندوه هــا و نگرانی هاســت، چنانکــه قــرآن کریــم در مــورد 
حضــرت یونــس )ع( می فرمایــد: »تــا در ]دل [ تاریکی هــا ندا 
در داد کــه: »معبودی جز تــو نیســت، منّزهی تو، راســتی که 
من از ســتمکاران بــودم.« پس ]دعــای [ او را بــرآورده کردیم 
و او را از انــدوه رهانیدیــم، و مؤمنــان را ]نیــز[ چنیــن نجــات 

می  دهیم.«

     استغفار؛ دارویی بی بدیل
مهمترین ضررهای انســان، آثار گناهان است. برای اینکه با 
انواع این ضررها آشنا شویم می توانیم نگاهی به این عبارات 
امیرالمؤمنیــن )ع( در دعای کمیل بیندازیــم که می فرمایند: 
»خدایــا بیامــرز برایــم آن گناهانی کــه پرده  هــا را بــدرد، خدایا 
بیامــرز برایــم آن گناهانــی را که عقــاب و کیفرهــا را فــرو ریزد، 
خدایا بیامرز برایــم آن گناهانــی را که نعمت هــا را تغییر دهد، 
خدایا بیامــرز برایــم آن گناهانــی را کــه از دعا جلوگیــری کند، 
خدایا بیامرز برایم آن گناهانی را که بال نازل کند، خدایا بیامرز 

برایم هر گناهی که کرده  ام و هر خطایی که از من سر زده.«
آری، توجه به گناهان و اســتغفار از آن ها هر چه زودتر باشــد، 
مفیدتر اســت تا جایــی کــه امــام صــادق )ع( در کالم دیگری 
می فرمایند: »نیست بنده  ای که گناه کند، مگر آنکه خداوند 
گر اســتغفار  تا فــردا شــِب آن روز بــه او مهلــت می  دهد، پــس ا

کند، بر او نوشته نمی  شود.«
گر با دیده دل بنگریم گناه، بیماری و درد روح است که تنها  ا
داروی آن، طلب بخشش از خداوند بخشنده است؛ چنانکه 
امام صــادق )ع( در روایــت دیگری از رســول خــدا)ص( نقل 
می کنند که فرمودنــد: »هر دردی دوا و درمانــی دارد و داروی 
گناه، طلــب آمرزش و اســتغفار کردن اســت.« با ایــن وصف، 
اســتغفار می تواند با از بین بردن گناهان، انســان را از آثار ســو 

آن ها در امان دارد.

     راهبرد شکر نعمت
گوار ناسپاســی، از جمله سنت های الهی است.  پیامدهای نا
قرآن کریم ســرزمین پرنعمــت و آسایشــی را مثــال می زند که 
به خاطر ناسپاسی دگرگون شــد. می فرماید: »و خدا شهری را 
مثل زده اســت که امن و امان بود ]و[ روزیش از هر سو فراوان 
می رسید، پس نعمت های خدا را ناسپاسی کردند، و خدا هم 
به ســزای آنچه انجام می  دادنــد، طعم گرســنگی و هراس را 
به ]مردم [ آن چشــانید.« نعمت های خــدا، تنها نعمت های 
مادی نیستند بلکه آرامش، امنیت، ایمان، معنویت و… نیز 
گر شــکر آن ها را  از جمله نعمت هــای بزرگ الهی هســتند که ا
به جای نیاوریم از ما گرفته می شوند و عکس آن ها جایشان 
را پر می کند، چنانکه طبق آیه شــریفه، نعمت و امنیت جای 

خود را به گرسنگی و ترس دادند.
امــام صــادق )ع( گهربــار  کالم  فــراز  از ســه  از جمع بنــدی 
درمی یابیم که انســان در هر حالــی، حال اندوه یــا نعمت و یا 
حتی گناه، بــرای در امــان ماندن از هــر گونه ضــرر و نقصانی 
بایــد خداوند را یــاد کند چــرا که غفلــت از یــاد خــدا در هر یک 
از ایــن حــاالت، اقــوام و طوایــف و انســان های فراوانــی را بد 

عاقبت و خسران زده کرده است.       

انســان به دنیایی وارد شــد که صحنه فراز و نشــیب های 
مــادی و معنــوی بــرای اوســت تــا از میــان آن ها ســعادت 
اخروی خود را تضمین کند. در آموزه های اســالمی، ضرر واقعی در 
این دنیا بــه نقصانی گفته می شــود کــه موجب نقصــان در آخرت 
شود. از این رو الزم است انســان با تمام عوامل اصلی آسیب رسان 
به ســعادت خــود آشــنا شــده و راه محافظت خــود در آن شــرایط را 
بیامــوزد و اجــرا کنــد. کلمــات نــاب معصومیــن علیهــم الســالم، همــاره نشــانگر دقیق ترین، 
نزدیک تریــن و بهتریــن راه عبــور ســالم از خطــرات بــوده اســت. امام صــادق )ع( در ســخنی 
گهربــار می فرماینــد: »ســه چیزند که بــا وجود آن هــا ضرری به انســان نمی رســد: دعــا هنگام 
اندوه، طلب آمرزش هنگام گناه، شــکر هنگام برخورداری از نعمت.« بــرای درک بهتر از این 

سه عامل به تشریح هر کدام می پردازیم.

     دعا؛ راه زدودن گرد غم ها
»کرب« بــه معنــای غــم و انــدوه شــدید اســت. انســان های برگزیده خــدا، وقتــی دچــار غم و 
اندوه شــدید می شــدند خدا را ندا می کردند و خداوند نیز خواســته آن ها را می پذیرفت و از غم 
رهایــی می داد. خــدای متعــال در مورد حضــرت نــوح )ع( می فرمایــد: »و نــوح را هنگامی که 
پیــش از آن ندا کــرد، پس مــا دعایــش را اجابــت کردیــم و او و خاندانــش را از آن انــدوه بزرگ 
نجــات بخشــیدیم.« در داســتان حضــرت نــوح )ع( می بینیــم کــه دعــا، انــدوه تأثیــر بســیار 
اندک تبلیــغ نهصد ســاله را از بین برد و موجب گشــایش در کار فرســتاده خدا و یــاران اندکش 
شــد. »نداء« همانند »دعــاء« به معنــای صدا زدن اســت و تفــاوت ایــن دو در آن اســت که در 
دعا، نــام طرف مقابــل نیز گفتــه می شــود ولی در نــداء ایــن چنین نیســت؛ گرچــه گاهی این 
دو کلمه به جــای یکدیگر نیز بــه کار برده می شــوند. دعا، نســخه رهایی انســان های مؤمن 

محسن رفیعی

یاد ݣݣخدا
در ݣݣݣهمه ݣݣݣݣحال

دستوراتی برای دوری از انواع گزندها
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با دوری ݣݣاز ݣݣحسد
ریشه ݡکفر را 
بخشݡکانید

را مفتخــر  امــام هدایــت  آن  گردی  و ســال ها شــا و ماه هــا 
گشته اند، نشانه بارز این تربیت کمی وکیفی است.

     مرامنامه تربیتی 
در یک زمــان و امــکان محــدود و در حالــی که تنــوع مباحث 
علمــی اســالم در شــاخه های اصــول و فــروع و اخــالق خــود 
اولویــت بنــدی را مشــکل می نمایــد، روایــات وارده از امــام 
صــادق )ع( نشــان از توجــه خاص ایشــان بــه تمامی شــاخه 
گردان دارد.  و زیرشــاخه ها و تجهیز کامــل و همــه جانبه شــا
طبعــًا در مباحــث و روایــات، هرکــدام از ائمــه خصوصیــات و 
مشــکالت و موانع هر زمــان را مدنظــر قرارگرفته و زبــان زمان 
هر قوم، مورد عنایت هادیان بوده اســت. در باب امام ششم 
شیعیان نیز این مطلب صادق بوده و امام )ع( در عین تالش 
بــرای تحکیــم پایه هــای اعتقــادی )بــا عنایــت بــه روایــات 
متعدد حضــرت در باب مباحــث توحید، عدل، معــاد، نبوت 
و امامــت( و آموزش مســائل فقهــی )روایات احکامــی متعدد 
صــادره از امام ششــم(، مباحــث اخالقــی نیز جایــگاه خاصی 
در روایــات حضــرت دارد. مباحــث اخالقــی وارده از حضــرت 
بی شــک ضمن انجام وظیفه هدایتگری و نشــر علم، ســعی 
در رفــع مشــکالت اخالقی جامعــه زمــان خویش نیز داشــته و 
تــالش در جهت تشــکیل جامعــه الگــو از اهــداف آن حضرت 

بوده است.
کــدام از  کــه در دوران هیــچ  دقــت در ایــن مــورد الزم اســت 
گرد و مرید آن هــم از  ائمــه بــه ایــن تنــوع و تکثــر و تعــدد، شــا
گردان عالــم، یافت نشــده و هدایت چنیــن جمعی و  نوع شــا
گون بوده  تشــکیل جامعه الگو، خود دارای مرارت های گونا
است. شــاید بســیار محدود و قلیل باشــد در تاریخ که امامان 
معصوم به شــیعیان خویش مرامنامه ای بدهند که هر شــب 
بعد از نماز ملزم به خواندن آن باشــند و ایــن کار در زمان امام 
صادق )ع( آنگونه که شیخ ثقه االســالم کلینی )ره( در روضه 
خ داده و متــن مرامنامــه که در ســجاده  کافــی نقــل می کنــد ر
نماز اصحاب امام بــود، چیزی نبوده جــز بایدها و نبایدهای 
زندگی روزمــره اجتماعــی که تعهــد صحابی امــام در مطالعه 
روزانــه آن و یــادآوری و متذکر شــدن بــه آن و صدالبته تالش 
در جهت عملیاتی نمودنــش، در طول تاریخ تشــیع بی نظیر 

است.
از جملــه خصوصیــات اخالقــی بــارزی کــه امــام صــادق )ع( 
کید  در تشــکیل جامعه الگو در زمــان امامت جعفری بــر آن تا
داشــته و تعــدد روایــات صــادره نیــز، نشــان از عمیــق بــودن 
مشکل در ســطح این جامعه الگو دارد، لزوم دوری صحابه و 

گردان از حسد است. یاران و شا
در دوران حیات امام صــادق )ع( آنگونه کــه در تاریخ و کتب 
گردان در  حدیثی قید شــده است. ایشــان عالوه بر تربیت شــا
ســطح عمومی، اقدام بــه آموزش افــراد صاحب اســتعداد به 
صــورت تخصصــی در مباحــث مختلــف اعتقــادی و کالمــی 
گردان در جایگاه هــای متفــاوت و مــورد  نمــوده و همیــن شــا
نیاز در مباحثات و مناظرات شــرکت می نمودند. مباحثه ها و 
مناظره هایی کــه گاهی در خدمت خود شــیخ االئمه و در اوج 
گردان به دستور  هیبت و شــکوه حضور علمی حضرتش، شــا

جواد عبدل زاده

مرامنامه تربیتی شیخ االئمه)ع( برای شیعیان

دوران حیــات پربرکــت حضــرت امــام جعفــر بــن محمــد صــادق )ع( بــا خصوصیــات 
ویژه ای نســبت به ســایر ائمه معصومیــن )ع( متمایز گشــته کــه از آن جمله تشــکیل 
مجالس تعلیم علم اهل بیــت )ع( و نشــر روایات بعد از ســال ها محدودیت در ســطح عمومی 
جامعه بوده اســت. ســال های 114 لغایت 148 هجــری قمری را که نشــاندار به امامت شــیخ 
االئمه بــوده، بی شــک می تــوان عصــر انتشــار علــم آل محمــد )ص( و اســتحکام بخشــی به 
پایه های مذهب تشــیع نامید. ســال هایی که عالوه بر تعدد و تکثر روایات، شاهد تعدد روات 
گردان حضرت نقل کرده اند که  نیز می باشیم. چهار هزار راوی که کتب تاریخی به عنوان شــا
یا فقط راوی بوده و طعم شیرین جلسات درســی حضرت را به قدر کوتاهی چشیده اند یا روزها 



39  مشاره 24     مهر  99
 دوره جدید

عترت

آن بزرگــوار وارد گــود بحــث و نظر می شــدند و تأییــد حضرت 
بر آن هــا در پایــان مباحثات نشــانی از افتخــار بر ســینه بود از 
بــاب صحیــح بــودن علــم و بحثشــان. تشــکیل کالس هــا و 
حلقه های تعلیم علم اهل بیت )ع( و به وجود آمدن عالمان 
گردان مکتب امام  و راویــان علم جعفــری، تعــدد روات و شــا
صــادق )ع(، تربیــت مباحثیــن متخصــص بــرای بحــث و 
مناظره، همه و همه نشانه های مثبت جامعه الگوی دوران 
صادقی بوده که طبعًا می توانســت با خطراتی ناشــی از جهل 
یــا خواســته های نفس و یــا غلبه شــیطان مــورد آســیب واقع 

گردد. 

     آفت علم
کثــرت  دقــت در احادیــث آن امــام در بــاب نهــی از حســد و 
احادیث در این موضوع، نشانگر آن است که امام صادق)ع( 
یکــی از اصلی ترین خطــرات در جامعــه علم محــور آن دوران 
را حســادت شــیعیان )خــاص و عــام( نســبت بــه یکدیگــر و 
انحراف از خط ســیر اصلی رشد و تعالی، تشــخیص داده و در 

گون تالش نموده اند. راه از بین بردن آن با بیان های گونا
بدیهــی اســت علــم صحیــح طبــق تعریــف اســالم بایســتی 
توأم بــا تواضع بــوده و خضوع بــه بــارآورد. لیکن نفــس اماره 
و شــیطان قســم خورده به منحــرف نمــودن بنــدگان الهی، 
غــرور را بــه علــم پیونــد زده و آن را از هــدف اصلــی خــود کــه 
همــان هدایتگری اســت، بازمــی دارند. کــه علــم بی تواضع 
عمل خالص نیز به همراه نخواهد داشــت و رشــدی در میان 
نخواهد بود. آنچه در کنارغرور علمی جلوه گر می شــود تفاخر 
به مقدار علــم و تعریف جایگاه هــای دنیوی بــرای صاحبان 
علــم و درجــه بندی هــای ظاهــری می باشــد. تفاخرهــا در 
انسان های خودبین خدافراموش، نیاز به دیده شدن و باالتر 
و برتر از دیگران بودن را متجلی نموده و تخم حســد را در دل 
می کارد. فعل قبیحی کــه از دل به عمل به اشــکال مختلف 
متبلور شــده و اعضاء را در خدمت پایین کشــیدن رقبا و باالتر 

رفتن خود به هر مکر و حیله و ترفندی فرا می خواند.
امــام صــادق )ع( در مرامنامه ای کــه برای اصحــاب خویش 
تدویــن نمــوده بودنــد ایشــان را از حســد بــه یکدیگــر برحــذر 
کــم ان یحســد  کفــر خوانده انــد. »ایا داشــته و آن را ریشــه 
بعضکم بعضــًا فــان الکفــر اصله الحســد« بیان شــد کــه این 
گردان خــاص حضــرت بــوده و  رســاله بــرای اصحــاب و شــا
چنیــن انــذاری نشــان از امــکان وقــوع مشــکل و بیمــاری در 
گردان صاحب علمی دارد، که هر لحظه شیطان در  قلوب شا
کمین ایشــان اســت. قباحت این بیماری در دل از دو جنبه، 
انســان را دچار مشــکل می نماید. نخســت جنبــه ارتباطی با 

خدای بی همتا و دوم جنبه شخصی آن می باشد.
حضرت در روایات متعدد آثار حســد بر رابطه انســان با خدا را 
بیان می فرمایند: »حســد ایمــان را می خورد همــان گونه که 
آتش، هیزم را«، »حســادت نشــانه عدم تقوا«، »حسد نشانه 
نفاق« و »حســد پایــه کفر« اســت. همه ایــن بیانــات انذاری 
است به مومنان که به زحمت معرفت و عمل، به رتبه ایمان 
رســیده اند. انذار از باب مراقبت برای عدم نفوذ این بیماری 

مهلک در قلب و جان آن ها.

حســادت به غیر، ایمــان انســان را از بیــن بــرده و او را در زمره 
منافقیــن و رتبــه کافریــن قرارمــی دهــد. حســادتی کــه از بی 
تقوایــی و غفلــت عــارض گردیــده و بــه فرمایــش نبــی خاتم 
)ص(، بیمــاری امــم گذشــته اســت. صــادق آل محمــد )ع( 
حســد را آفت دین می داند و جالــب آنکه این آفــت را قرین با 
عجب، فخــر و مباهات بر می شــمارند. آفتــی کــه آرام آرام در 
ریشــه های دین داری مســلمین رخنه و آن ها را می پوساند. 
بسیارســخت اســت انســان متوجه آفت بی نشــانه ای چون 
عجب و حسد گردد. فخر و مباهات شاید تبلور لسانی داشته 
و یا در چهره ظاهر فرد نمود داشــته باشــد، اما عجب و تکبر و 
حســد آفت پنهانی اســت که ریشــه را از بین برده و مؤمن را از 

رتبه ایمانی به رتبه انکاری و کفر می کشاند.

     آرامش قلبی
امام صادق )ع( همچنیــن از عوارض این فعــل قبیح بر خود 
حاسد و جنبه شخصی آن نیز سخن می فرمایند: عدم وجود 
آســایش و آرامــش در زندگــی دنیــوی مهمتریــن ثمــره حســد 
برای حسود می باشــد. حضرت می فرمایند که »حسود نباید 
انتظار آرامش قلب داشــته باشــد و یا به آن اطمینان نماید.« 
آرامــش و ســکینه قلــب از نعمت هــای بــزرگ الهی اســت که 
در ســایه ایمان و عمل صالــح بندگان، متنعم بــه این نعمت 
می گردند. حســادت غیر از تالطــم دل و اغتشــاش آن چیزی 
در پــی نخواهد داشــت. بیماری که ســکینه دل ناشــی از نور 
ایمان را از بین برده و آن را به خاموشی می کشاند. خوشحالی 
دیگــران و رشــد آن هــا برایــش جــز غــم و انــدوه چیزی بــه بار 
نمی آورد و به فرموده امام المتقین، علی )ع( حســود را اندوه 

همیشه مصاحب است.
علم اندوزی به شرط عمل، عبادتی است در پیشگاه خدای 
عزوجل و طبعًا بندگی بیشــتر، ریزش نعمت های بیشتر را در 
پی دارد. هیــچ محدودیتــی در نعم الهــی نبوده و بــا افزایش 
متنعمین، هیچ کم و کاستی در نعم الهی ایجاد نخواهدشد. 
پیشرفت های بشر به زحمت و تالش و لطف الهی میسر شده 
و نتایج آن تبلور می یابد. رویت این پیشرفت ها در نظر مؤمن 
و غبطه به احوال هم ایمانــی خود، باعــث و عاملی می گردد 
برای حرکت و طی مســیر موفقیــت و در نظر منافق حســادت 
را باعــث شــده و کینه و عقــب ماندگــی را بــه وجود مــی آورد. 
کدام یک بهتر است: انگیزه برای تالش بیشتر خود و یا اندوه 
از پیشــرفت دیگــران؟ دعــا بــرای درخواســت فضیلت هــای 

افزون تر از خدا یا کینه ورزی به متنعمین درگاه الهی؟
در روایتــی از شــیخ االئمــه و رئیــس مذهــب ایشــان چنیــن 
فرمودنــد که: »حاســد قبل از اینکه به محســود زیان برســاند 
به خود ضــرر می رســاند، مانند شــیطان که با حســادت خود 
به خویشــتن زیان رســانید و خود را مســتوجب لعــن و نفرین 
کرده و آدم را بــه مقام هدایت رســانید و موجــب بلندی مقام 
گر محســود باشــی بهتر اســت از  کنــون ا و برگزیدگــی او شــد. ا
اینکه حاسد باشی، زیرا میزان حاسد همیشه سبک می شود 
و میزان محسود سنگین می گردد. ریشه حسد از کوری قلب 
آغاز می گردد و از انکار فضل الهی شروع می شود. کوری دل و 

انکار فضل خدا دو بال کفر هستند.«

حضرت در 
وایات متعدد  ر

آثار حسد بر رابطه 
انسان با خدا را 

بیان می فرمایند: 
»حسد ایمان 

را می خورد 
که  گونه  همان 

آتش، هیزم را«، 
»حسادت نشانه 

عدم تقوا«، 
»حسد نشانه 

نفاق« و »حسد 
کفر« است.  پایه 
همه این بیانات 
انذاری است به 

که به  مومنان 
زحمت معرفت 
و عمل، به رتبه 

ایمان رسیده اند. 
انذار از باب 

مراقبت برای عدم 
نفوذ این بیماری 

مهلک در قلب و 
جان آن ها
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ݡکسی ݣݣݣݣݡکه
ݡکهنه ݣݣݣݣندݣݣارݣݣد ݣݣنو ݣݣݣندݣݣارݣݣد

جمــه در قالــب »نــدارد«،  تر
گرچه  ی کردیم؛ ولــی »ِل«  معنــا

»داشــتن« و »دارا بودن« می دهد اما داشــتِن 
همراه با مالکیت و اشراِف بر آن. حال می گوئیم 
که گر چه بر اندام کــودِک نوزاد، جامــه نو می کنند 
اما او هیچ گونه مالکیتی بر آن جامه ندارد و هیچ گونه 
گاهــی و اشــرافی نیــز بر آن نــدارد و بــه کلــی از نــو و کهنگی و  آ

حتی از جامه بودن، و نبودِن آن بی خبر است.
کنون به لحاظ زبانــی و معنایی، هــم در زبــان عربی، و هم  ا
ح است  گون، در اینجا قابل طر در زبان فارسی، مباحث گونا
و ما نمی خواهیــم وارد آن ها شــویم، اواًل بدین جهت که این 
فضا، فضای تفصیل نیست؛ ثانیًا به خاطر اینکه گاهی ورود 
در ایــن جزئیــات زبانی، ســبب می شــود کــه مقصــود اصلی، 
البه الی تارهــاِی درهــم تنیــده و به هــم پیچیده کالفی ســر 
در گم، مخفی و مفقود شــود. در عین حــال، یکی دو مطلب 
را نمی تــوان نگفــت. یکــی اینکــه در زبان فارســی هــم، واژه 
»داشتن«، قابل مطالعه اســت و ظرایف معنایی خاصی دارد 
کــه در پــاره ای از کاربردهایــش شــاید نتــوان به هر گونــه »در 

اختیار داشتِن چیزی«، داشتن، اطالق کرد.
دیگر اینکــه به هر صــورت، ســخن در این اســت کــه »ِل« در 
عربــی - و البتــه در ســاختار عبــارت مذکــور- و »داشــتن« در 

فارسی، به نحوی باید افاده معنای »از آِن« کند.
مطلب سوم، فقط یک اشاره است؛ اشاره به تنگنای ترجمه. 
مالحظه می کنید که یک کلمه، در هر زبانی، چه اندازه قصه 
و سرگذشــت دارد. ایــن اشــاره و التفــات، از مــا می خواهــد که 
هم با دقت بیش تر ســخن بگوییــم و بشــنویم؛ و هم هنگام 
خواندن ترجمه ها کمی احتیاط کنیم؛ وهم دوســتان عزیز و 
جوانان ما بدانند که بســیاری از این ارجاعات که در بعضی از 
گر درست باشد، زلف  شبکه ها به متون دینی، داده می شود، ا
آن متن، ده ها، پیچ و تاب و شکنج دارد. میان ما و متن مورد 

بحث، و فهم ما از متن، کمی فاصله افتاد؛ 
اما عیبی ندارد. این فاصله، بر عطش ما می افزاید و با اشــتیاق 

بیشتری، در صدد درک متن، بر می آییم.

بحثی درباب سنت و مدرنیه
با اشاره به حدیثی از امام ششم

روزی یکی از یاران امام صادق - درود خدا بر او بادا - خدمت 
ایشــان رســید. نگاهش افتاد به پیراهنی که بر تن امام بود؛ 
دید کــه آن پیراهن، وصلــه دار اســت. از وصلــه ای که پارگــِی پیراهن 
ایشــان را اصالح کرده بود، چشــم برنمی داشــت و آن را می نگریست. 
امام به او گفت: به کجا می نگری؟ گفت: به وصله پیراهن شما. امام 
گفت: این دفتــری کــه در مقابل من اســت، بــردار و آنچه را کــه در آن 
اســت بخوان. آن مــرد دفتــر را برداشــت و در آن نگاهی انداخــت. عباراتــی در آن بــود. از آن میانه 

چشمش به این کلمات افتاد: »ال جدیَد ِلَمن ال َخَلَق له.« )بحار االنوار، ج 47، ص 45(
گر بگویم عبارت فوق، ترجمه پذیر نیســت، شــاید حمل بر مبالغه کنید. به هــر صورت، آن را  ا
ترجمه می کنم اما وقتی به تفســیر این متن پرداختیم، خواهید پذیرفــت که مبالغه نکرده ام: 
»کسی که کهنه ندارد، نو ندارد«. وقتی این عبارت را می خوانیم که: »کسی که کهنه ندارد، نو 
ندارد«، شاید این اشکال به ذهنمان خطور کند که کلیت و شــمول ندارد. ساده ترین موردی 
که می توانــد کلیــت آن عبــارت را نقض کنــد، »نــوزاد« اســت. نوزادهای انســان ها، بــی آنکه 
جامه های کهنه داشــته باشــند، جامه نو دارنــد و حتی هنوز به دنیــا نیامده انــد، دارای لباس 
نو هســتند؛ و وقتی قدم به دنیا می نهند، بر اندامشــان جامه نو می کنند. پس این ســخن که: 
»کســی که کهنه ندارد، نو ندارد« با هر نوزادی که به دنیا می آید، نقض می شــود و بدین گونه 

فاقد اعتبار است.
گر بپذیریم که هر نوزادی با داشــتن جامه نوِی بدون کهنه، این ســخن را که »کســی که کهنه  ا
ندارد، نو ندارد«، نقــض می کند، الزمه اش این نیســت که عبارت »ال جدید لمــن ال خلق له« نیز 
نقض شده باشد. زیرا همان گونه که در بخش پیش گفتم از سِر ناچاری این عبارت عربی را به 
فارسی ترجمه کردیم. بسیار خوب، عربِی آن، چه می گوید؟ در عبارت عربی، یک کلمه که فقط 

یک حرف دارد، آمده به اسم »الم« که به صورت »ِل« در اول »من« قرار گرفته و شده: »لمن«.
این »ِل« در زبــان عربی و در ســاختار جمله فــوق، معنای خاصــی دارد که ما آن را »داشــتن« و 

دکتر نصراهلل حکمت
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کــه    نکته نخســت این شــد 
گر ماجــرای کهنــه و نــو را - با  عطــف ا

کــه  بــه جهــت صــدورش  لباس وصله توجــه 
امــام  اســت - به موضــوع جامــه نــوزاد ببریــم و چنین دار 

پنداریم که شــامل این مورد هــم می شــود، و در نتیجه، این 
مــورد، نقــض کلیت »کهنــه و نو« پنداشــته شــود، پاســخش 
این می شــود که با توجه به معنای »ِل«، نــوزاد و جامه اش، 
اساسًا مشمول آن کلیت نیست - و طبق اصطالح، تخصصا 
ج اســت. در باب مــوارد دیگــر هم که  از موضــوع بحث، خــار

گانه بحث شود. احتمال نقض برود، باید جدا
   نکتــه دوم: بحــث »کهنه و نــو« - البتــه باز بــا عطف توجه 
به جهت صــدورش، یعنی جامه امــام - ما را بــه جریان زمان 
و نحوه ارتباطش با انسان و متعلقات او می برد؛ و بدین گونه 
سخن از زندگی انسان و نحوه زیستش و اراده و انتخابش، به 
گر از این منظر نیز بنگریم، موضوع »نوزاد و  میان می آید؛ که ا

ج می شود. جامه« و موارد مشابه، از محل بحث، خار

     دام ابدیت
تا اینجا بحــث ما ناظر بــه آن بود کــه کالم امام را بــا توجه به 
جهــت صــدورش، منحصــر در موضــوع جامــه بدانیــم. امــا 
ســخن در این اســت کــه کالم معصــوم، فراتــر از جامــه کهنه 
و نو اســت. همه شــواهد و قرائن و نحــوه برخورد امــام با این 
موضوع، به عالوه ســاختار کالم امام، حکایت از این دارد که 

ح می کند. ایشان بحث از کهنه و نو را در افقی برتر مطر
انســان موجــودی افتــاده در زمــان اســت و بــا زمــان زندگــی 
می کند. شــیطان با »دام دانــه« جاودانگی و ابدیت، انســان 
را کــه خفتــه و آســوده در ابدیــت و خلــود بــود، فریــب داد و از 
جاودانگــی بــه در آورد و در چرخــه زمــان افکنــد. اینــک این 
موجــودی که به خواســت خــود و با عصیــان در برابــر خدا به 
زمیــن آمــده و در زمــان بــه ســر می بــرد، نمی تواند بــه احکام 
گر بخواهد - به قول ابوالحسن  زمان، احترام نگذارد. حتی ا
عامری نیشابوری- به عنوان تکه ای از زمان، سوار بر مرکب 
ابدیت باشد، باید زمان را بشناسد و به تقدم و تأخر، به دیده 

احترام نظر کند.
اینک از ایــن دید انــداز که آدمــی در زمان به ســر می بــرد و حتی 
خــروج او از زمــان و ســیطره اش بــر آن، مســتلزم شــناخت آن و 
آشنایی با راهکارهای این غلبه است، بحث »کهنه و نو« را مورد 
تأمل قرار دهید؛ تا در ادامه بحث ببینیم کــه آیا می توان بدون 
داشــتن گذشــته و ســنت، و بی آنکــه کهنه ای داشــته باشــیم، 

سخن از »نو« و »نوگرایی« و »نو خواهی« به میان آوریم؟

     ظهور و حضور
بحث از مدرنیته و تجدد، و غوغای »نوخواهی« و »نوگرایِی« 
مــا بــه گــوش فلــک هــم رسیده اســت. امــا هنــوز از خودمــان 
نپرســیده ایم کــه »نــو چیســت؟« و »کهنــه چیســت؟« و چــه 
نسبتی میان آن دو برقرار اســت. به هر صورت، ما در روزگار نو 
به سر می بریم و احکام این روزگار، و ظهورات آن، در زندگی ما 
جریان دارد و به نحوی بر آن غالب اســت؛ اما ســخن من این 
اســت که درون این جریان غالب، ما می خواهیــم درباره آن، 
پرســش کنیم و به آن بیندیشــیم و بــه خصوص در بــاب این 
مسئله تأمل نمائیم که: آنچه به عنوان »نو« و »جدید« ظهور 
کرده و بــر زندگی ما غلبه یافتــه، آیا صورت جدیدی از ســنت و 
گذشــته خود ما اســت، یا صــورت جدیدی از گذشــته و ســنت 

یک ملت دیگر است که ما تسلیم آن شده ایم؟
ممکن است کسی سؤال ما را زیر ســؤال ببرد و درباره قسمت 
پایانی آن یعنی اینکه ما »تســلیم آن شــده ایم« اشکال کند و 
بگوید که ما تسلیم آن نشــده ایم، بلکه این وضعیت جدید، 
بر ما غلبه کــرده و ما را مغلوب خویش نمــوده و ما جز پذیرش 

آن، راه دیگری نداریم.
بســیار خــوب؛ ســلطه و غلبــه ظهــور ایــن وضعیــت جدیــد، 
اقتضای آن ندارد که ما درنگ نکنیم و درباره آن نیندیشیم. 
نکتــه ظریفی کــه در اینجــا خوب اســت بــه آن توجــه کنیم، 
»تفــاوت میــان ظهــور و حضــور« اســت. یکــی از ویژگی هــای 
»ظهور« غلبه اســت؛ یعنی آنچــه ظهور می یابــد و برای آدمی 
عیــان می گــردد، می توانــد بــر ذهــن و زندگــی او غلبــه کنــد و 
کله او را به انسداد کشــاند؛ اما حضور، این ویژگی را ندارد.  شا
از جانــب دیگر، ظهــورات بر یکدیگــر غلبه می کننــد اما ظهور 

نمی تواند بر حضور، غالب گردد.
به هــر صــورت ســخن در ایــن اســت کــه »مدرنیتــه« از ســنخ 
»ظهور« اســت و بر ظهــورات دیگــر غلبه کرده اســت امــا هرگز 
نمی تواند بر آنچه از ســنخ »حضور« اســت، غلبه کنــد؛ مگر در 
مورد کسی که »حضور شناس« نباشد و همه چیز را به »ظهور« 
تقلیل دهــد؛ در ایــن حــال، طبعًا آدمــی خــود را در برابــر ظهور 
غالب می بازد و ســیطره بی چون و چرایش را می پذیرد و هرگز 

نمی تواند به راه بیرون شد از آن وضعیت غالب، بیندیشد.
درنگ و تأمل و تفکر از سنخ »حضور« اســت و نه تنها مغلوب 
»مدرنیته« نخواهد شــد بلکه می توانــد بیرون از حــوزه غلبه 
گــون آن را مطالعه کند و راه بیرون  ظهورات آن، جوانب گونا
شــد از آن غلبــه را دســت کــم بــه صــورت ُخــرد و بــرای »تک 
انســان ها« نشــان دهد. بحث ما ادامه دارد و پرســش ما این 
اســت که: آیا مدرنیته، صورت جدیدی از گذشــته و سنت ما 

است، یا صورت جدیدی از سنت یک ملت دیگر است؟      

 »مدرنیته« از 
سنخ »ظهور« 

است و بر 
ظهورات دیگر 
کرده اما  غلبه 
هرگز نمی تواند 

بر آنچه از سنخ 
»حضور« است، 
کند؛ مگر  غلبه 

که  کسی  در مورد 
»حضور شناس« 

نباشد و همه 
چیز را به »ظهور« 

تقلیل دهد؛ در 
این حال، طبعًا 
آدمی خود را در 

برابر ظهور غالب 
می بازد و سیطره 

بی چون و چرایش 
را می پذیرد و هرگز 

نمی تواند به راه 
ون شد از آن  بیر

وضعیت بیندیشد
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علم و پرچمــدار علم در جهان اســت، چون ایشــان نفســش 
کیزه اســت. امــام باقر )ع( کــه یکی از اســاتید این مدرســه  پا
اســت در مقامات عارفین مقاماتی دارد که زبان از وصف آن 
عاجز است. او باقر و شکافنده اســت. می گویند این مدرسه 
با مدرســه های دیگر فرق داشــت برای اینکه در این مدرسه 
امام گنج هــای دفــن شــده معــارف را بیــرون مــی آورد و این 

مدرسه را حضرت باقر)ع( تحویل امام صادق )ع( دادند.
در ایــن مدرســه فقــه، حدیث، تفســیر، قــرآن و حتــی اخالق 
تدریس می شــد. در گذشــته اخالق را کنــار گذاشــته بودند و 
فکر می کردند که اخالق یک چیز جزئی اســت در صورتی که 
بعضی همــه علم های دنیــا را به دســت می آورند امــا اخالق 
ندارنــد و نمی داننــد هر چــه هســت در اخالق اســت. علمای 
نجف علمــای بزرگــی بودند و فقــط با فقــه و اصول بــه آنجا 

نرسیدند، بلکه همه اخالق و کرامت داشتند.
در این مدرسه حتی فلسفه هم گفته می شــد آن هم فلسفه به 
معنای واقعی آن و همینطور طب هم گفته می شد و علم کیمیا 
که شیمی است نیز در این مدرسه تدریس می شد. به طور کلی 

تمام علم ها و فن های عالم در این مدرسه گفته می شد.
گردان امام صادق )ع( شــب ها دفتر و قلم خود  گفته شده شــا
را باالی سرشــان می گذاشــتند و منتظر بودند صبح شــود و به 
مدرسه بروند، این قدر به این مدرسه عشق و عالقه داشتند. 

شوخی نیست، کسی نبود که عاشق امام صادق )ع( نشود.
شــیخ محمــد زهــره کتابــی دارد کــه دربــاره امــام صــادق )ع( 
نوشته است که امام صادق )ع( در مدینه بود اما هر کس در هر 
کجای دنیا مشکل علمی داشت به مدینه می آمد و از حضرت 
می پرســید و جوابش را می گرفــت و می رفت. ابن حدید ســنی 
هم می گوید: نه ایران و عراق، نه شام و بغداد بلکه مردم همه 
دنیا علــم را از دو نفر امــام صــادق )ع( و امام باقــر )ع( گرفتند و 

امروز ما شیعه به امامان عزیزمان افتخار می کنیم.      

جوانان بدانید کــه معلومــات ارزش دارد و ایــن معلومات 
آسان به دست نیامده اســت. ما بچه و نوجوان بودیم به 
مــا می گفتنــد فقــه صــادق )ع( ولــی نمی دانســتیم مقصــود از آن 
چیست؟ اصاًل وقتی می گویند فقه صادق )ع( این فقه صادق )ع( 
چیســت؟ فقه صادق )ع( همه علوم را شــامل می شود و به معنای 

همه علوم است.
یکــی از شــیعیان عــراق کتابی دربــاره امــام صــادق )ع( نوشــته اســت و در پایان جمــع بندی 
نمــوده اســت و آورده کــه دربــاره امــام صــادق )ع( چگونــه می تــوان حــرف زد؟ اصــاًل از کجــا 
می توان شــروع کرد؟ آیا از علمش صحبت کنیم؟ آیا از شــخصیت ایشــان حرف بزنیــم؟ آیا از 
اخالق ایشــان ســخن بگوییم؟ و هزاران چیز دیگر، اصــاًل از کجا صحبت کنیــم؟ امام صادق 

)ع( همان شخصیتی است که علم او امروز دنیا را پر کرده است.
مدرســه امام صادق )ع( در تاریخ بی نظیر بود و در دنیا دیگر چنین مدرسه ای پیدا نمی شود. 
درباره مدرســه امام صادق )ع( یک نکته وجود دارد و آن اینکه مشــهور است که این مدرسه 
گرد داشــته اســت اما این تعداد قید زده شده اســت. شــیخ مفید در کتاب ارشاد  چهار هزار شــا
گردان  گرد فقط از ممتازان این مدرســه بوده اند نه اینکه کل شا می نویسد این چهار هزار شــا

این مدرسه چهار هزار نفر باشند.
حاال این مدرســه امام صادق )ع( چگونه تشــکیل شــد؟ مؤســس این مدرســه جد مظلومشان 
حضرت ابی عبداهلل الحســین )ع( هستند که این مدرســه با شهادت امام حســین )ع( شروع و 
کمان ظالم بود ولی این مدرسه را  تأسیس شــد. حضرت ســجاد )ع( با اینکه در دوران فشــار حا
اداره می کردند. بعد از ایشان حضرت باقر )ع( این مدرسه را ادامه دادند ولی ایشان هم در فشار 

بنی امیه بودند و با این شرایط این مدرسه تشکیل شد.
ابن حجر یک عالم ســنی متعصب درباره امام باقــر )ع( می گوید: حضرت باقر )ع( شــکافنده 

حجت االسالم و المسلمین سید عبداهلل فاطمی نیا

 ݡکسی ݣݣݣنبود ݣݣݡکه ݣݣعاشق
امام ݣݣݣصادق)ع( ݣݣنشود



کتـاب، نقـد فیلـم و  در بخـش فرهنـگ ایـن شـماره عـاوه بـر معرفـی چنـد 
شـعر هـم خواهیـم خوانـد. در اولیـن مطلـب ایـن بخـش گزارشـی از نشسـت 
سـپس  و  می کنیـد  مطالعـه  را  ایرانشـهر  رمـان  اول  جلـد  سـه  از  رونمایـی 
کـران آنایـن قـرار دارد بـرای شـما  کـه در ا کوتـاه از فیلـم »رضـا« را  دو نقـد 
برگزیده ایـم. پـس از آن شـعرهایی از شـاعران قدیـم و جدیـد در دو صفحـه 
حـال و هـوای ایـن بخـش را پاییـزی می کنـد. معرفـی دو کتـاب »شـانه های 
کتـاب  کـه روایـت حـال امدادگـران دفـاع مقـدس اسـت و  کریـز«  زخمـی خا
که ارشـادات مرحوم آیت اهلل میرزا  »اخاق و پندهایی برای سـیر و سـلوک« 
عبدالكریـم حق شـناس را در بـر دارد آخریـن مطالـب ایـن بخـش هسـتند.

فرهنگ و ادب
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یک تݡکه تنهایی، یک پیله دلتنݡگی
بادها را ݡکیمیاݡگر می کند فصل ݣݣخزان
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ک، نویسنده و منتقد با ابراز خوشحالی  علی اصغر عزتی پا
از چــاپ »ایرانشــهر« در چهلمیــن ســالگرد آغــاز جنــگ 
تحمیلــی گفــت: بــه مخاطبــان ادبیــات داســتانی مــژده می دهم 
»ایرانشــهر« هر رمانی نیست و قرار نیســت که  تنها یکبار خوانده و 
تمام شــود. ایده های بــزرگ وقتی می آینــد که همــه می دانند کل 
کشــور با آن ایــده متحول می شــود و من فکــر می کنم ایرانشــهر نیز 

یک ایده بزرگ است که تاریخ ساز می شود.
منتقد و نویسنده کتاب های داســتانی با اشاره به اینکه داســتان معاصر ما جایگاه خودش را 
تثبیت خواهد کرد و خرمشهر و داستان هایش حقی بود بر عهده رمان نویسان ایرانی، افزود: 
در تمام ســال ها این حق سنگینی می کرد و کســانی که دستی به قلم داشــتند این را احساس 
می کردنــد در حالی که مــا این منطقــه  عزیــز و گرامی را در ســال های جنــگ بــرای مقطعی  از 
دســت دادیم و باید ثبت مهمی در خصــوص وقایع آن روزها می داشــتیم.حاال ایرانشــهر گام 

مهمی است که ادبیات داستانی  ایران در خصوص خرمشهر انجام داده است.
ک با بیــان اینکــه کارهای زیــاد و خــردی هم در زمینه خرمشــهر انجام شــده اســت،  عزتی پــا
افزود: کارهای خردی نسبت به این امر شده ولی آنچه که شــامل و جامع باشد و اراده بزرگی 
را در پس خود  داشــته باشــد و از عهده آن بــر بیاید و یکبار همــه وقایع را با آدم های شــگرفش 
برعهده بگیــرد را در ایرانشــهر شــاهدیم. طلیعه آن هم در همین ســه جلد دیده شــده اســت. 
نویســنده در اوج پختگی و کار بلدی ســراغ ســوژه ای رفته اســت و ایــن کار در کارنامه ایشــان 
جایــگاه خاصــی خواهــد داشــت. از روز اول کــه در خصــوص ایــده ایرانشــهر صحبــت شــد و 
ح کردند مشــخص بــود که بــه اهمیــت و بزرگــی این کار   برنامــه ای کــه در خصــوص آن مطر
واقف انــد، نویســنده نفــس عمیقــی بــرای قــوس بــزرگ تاریخــی کشــیده اســت. ایــن نفس 
عمیــق را در جلــد اول می بینیم که نویســنده تازه می خواهد بســتری برای معرفی  اشــخاص 
فراهــم کند و تــازه مخاطب ببیند از کجا کار شــروع شــده و چه کســانی داســتان را رقــم زدند. 
ما هم به عنوان شهرســتان ادب همیشــه ایــن وظیفه را بــر عهده مان می دیدیــم و وقتی این 
کار را پذیرفتیــم می دانســتیم زحمــت اصلــی روی نویســنده کتــاب اســت کــه خالقیــت دارد 
و پژوهش های ســنگینی روی کتــاب انجام داده اســت. تصاویــر عمیقــی را در عمق جانش 
متصور می کند و برای خودمان برکت دیدیم و خوشــحالیم در کنار آقای شهسواری هستیم و 

که کار و ایده بسیار بزرگ بوده است. حتمًا در کنارش خواهیم ماند چرا
ع نگاهی کــه در ایرانشــهر به  ک در پاســخ بــه این ســؤال که نــو در ادامــه علی اصغــر عزتی پا
جنگ هست را چطور ارزیابی می کنید؟ عنوان کرد: خروج از کلیشــه ها را در ایرانشهر شاهد 

بودیــم آقــای شهســواری از ایــن قالــب بیــرون زد و زمیــن 
بازی را عوض کــرد و کار را با نشــاط در زمینــه دفاع مقدس 

تحویل داد.
کیــد بــر پختگــی  مدیــر مدرســه رمــان شهرســتان ادب بــا تا
نویسنده و تســلط بر هیجانات افزود: نگاه آقای شهسواری 
بــه انســانی کــه دارد می جنگــد و مفاهیمــی کــه ایــن دفــاع 
براســاس آن شــکل می گیرد متفاوت اســت و دلیل اصلی آن 
این است که نویسنده به پختگی و تسلط روی هیجاناتش 
رسیده اســت. خواهی نخواهی انســان ها در سنین مختلف 
روحیاتی دارند و براســاس آن عمل می کنند و حرف می زنند 
و بــر همیــن اســاس جوانــی باعــث غلبه هیجــان بــر حقایق 
می شــود امــا احســاس می کنــم آقــای شهســواری از ســنی 
به دنبال ایرانشــهر رفت کــه هیجانات را پشــت سرگذاشــته 
کش  بود. در ایرانشــهر همه اش به خاطــر این نیســت که خا
را دوســت دارد و بــا یــک فرهنگــی آدم هایــش را وارد جنــگ 
می کند و با یک فرهنگی پیروز می شــوند یا شــهید می شوند. 
در واقــع یکــی از مهم تریــن عناصــر این رمــان این اســت  که 
به شــور رســیده  در حالــی کــه آن جاهایی که شــور رمــان باال 

گاهانه اتفاق می افتد. می رود کنترل شده و آ
ک در خاتمه گفــت: این رمــان در نهایت به ســقوط  عزتی پــا
خرمشــهر می انجامــد و این اتفــاق خوبی نیســت کــه رمانی 
بنویســیم که شکســت مان را نشــان دهیم ولــی در حالی که 
در دل شکســت روزنه هــای نــور و چشــم اندازهای روشــن 
کــه از ســرزمین دفــاع  گذاشــته شــده اســت از انســان هایی 
می کننــد و یــا شــهید می شــوند و هرکــدام بــرای خودشــان 
معرکه ای هســتند. هر گلوله ای که می خوریــم یک وزنه ای 
در داســتان بــر جای می گــذارد که نشــان می دهــد همچنان 
ایســتاده، مقــاوم و پــر از امیدیــم و ایــن ویژگــی دیگــر مهــم 
ایرانشــهر اســت که از ابعاد دیگری به پیروزی و وجهه های 

آن می پردازد.

سخن از روزنه های نور
نشست رونمایی سه جلد اول رمان ایرانشهر برگزار شد

نشسـت رونمایی سـه جلد اول کتاب رمان »ایرانشـهر« با حضور نویسـنده 
و  منتقـد  عزتی پـاک،  علی اصغـر  و  شهسـواری  محمدحسـن  کتـاب  ایـن 
محمدامیـن  و  ادب  شهرسـتان  انتشـارات  رمـان  مدرسـه  مدیـر  و  نویسـنده 

اکبـری، مدیـر انتشـارات شهرسـتان ادب در فرهنگسـرای رسـانه برگـزار شـد.  
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فرهنگوادب

      حضور تمام نیروهایی از سراسر کشور 
محمدحســن  برنامــه  ایــن  در 
شهســواری بــا ابــراز خوشــحالی از 
چاپ  سه جلد اول رمان ایرانشهر 
گفــت: روز اولــی که جلد نخســت 
ایــن کتــاب منتشــر شــد بــه همه 
گفتــم  داســتان  عالقه منــدان  
گر می خواهید داســتان روی روال خودش بیفتــد باید برای  ا
چاپ ســه جلد صبر کنید تــا در فضای داســتان قــرار بگیرید. 
رمــان از 29 شــهریور 1359 آغــاز  و تا آبان  مــاه 59 ادامــه دارد 
در واقع تا دو روز قبل از شــروع جنگ و نهایتًا سقوط خرمشهر 
ادامه دارد. بیشــتر اتفاقات در خرمشــهر می گذرد و به فراخور 
نیروهایــی را کــه وارد خرمشــهر می شــوند بــرای دفاع شــاهد 
خواهیم بود. ســعی شــده اســت که در حــد بضاعــت و توانم 
همه گروه ها، قشــرها و طبقاتی کــه حضور داشــته اند در این 
گرچــه به صــورت کامــل این  حماســه پوشــش داده شــوند. ا
اتفاق نیفتاده و کاســتی هایش بر دوش من اســت. نویسنده 
کتاب ایرانشــهر در پاســخ به این ســؤال کــه کتــاب چند جلد 
است بیان داشــت: در واقع  دقیق نمی توانم بگویم. در حال 
تکمیل و نوشــتن جلد ششــم هســتم که این جلد به اتفاقات 

هشتم مهر می پردازد.
کید بر اینکه خرمشــهر بهانه ای شــده اســت  شهســواری بــا تا
که تــا از ایــران و جنــگ نکاتی بیان شــود و به اســم ایرانشــهر 
نامگذاری شــود افزود: در اســم گذاشتن کم ســلیقه هستم و 
این کتاب نیز اسم نداشت. ایرانشــهر اسم بزرگی بود و ظرف 
و مظروف بــه هم نمی خــورد اما  وقتــی جلوتر رفتم و وســعت 
کار را دیــدم کمی ترســیدم و جلد ســوم بودم کــه فهمیدم چه 
وجوهی را شــامل می شــود بعد از آن با خیال راحت تری اسم 
که جنوب مرکز اقوام ایرانی بوده  آن را ایرانشهر گذاشتم. چرا
است. آبادان به خاطر پاالیشــگاه و خرمشهر به خاطر بندرش 

و آمدن عــده ای از اقصی نقــاط به ایــن منطقه بــرای دفاع از 
کشور. فکر کردم می توان چنین اسمی را برای آن نهاد.

وی با بیــان اینکــه اولیــن کار دفــاع مقدســم نیســت، افزود: 
کــردم  بیــش از 10کتــاب در حــوزه خاطــرات آن هــا را منتشــر 
کــردم  کــه در ایرانشــهر اســتفاده  حتــی از شــخصیت هایی 
خاطراتشــان را منتشــر کــردم مثــل کاله ســبزهای نوهــد کــه 
22ساعت با آن ها مصاحبه داشتم. یک سوم اولین رمانم در 
جنگ می گذرد بنابراین نه تنها ناآشنا نبودم بلکه خیلی هم 
درگیر جنگ و اتفاقات شــامل در آن بودم و 13کتاب در حوزه 

خاطره نویسی دفاع مقدس کار کرده ام.
گــر مجاهــدت بــزرگ دوســتان خاطره نویــس مثــل جنــاب  ا
کمــره ای  از ســال های پیــش نبــود،  ســرهنگی، فروغــی، 
فکر کــردن به نوشــتن این کتــاب برایم  محــال بــود. در این 
کتــاب  باالی 250عنوان کتاب لیســت و خوانده شــده اســت 
کــه ایــن 250کتــاب ســاعت ها کار دوســتان در بخش هــای 
مختلف ارتش و ســپاه بوده اســت. مــردم کمتــر می دانند که 
از دانشــجویان دانشــگاه افســری جنگیدنــد و جایــی در این 
خصوص صحبت نشده اســت. همچنین از تکاوران نیروی 
دریایی خیلی کمتر صحبت شده است. پادگان دژ و افسرانی 
که آنجا بودنــد و البته کارهای فوق العاده ســوره مهر در حوزه 
زنان که بعد از کتاب دا شــروع شــد که هرکدام از آن ها 5 الی6 
ســال زمان بردنــد و کارهــای درجــه یــک پژوهشــی در حوزه 
بین الملل هســتند. وی با بیان یکــی از دالیلی کــه نمی توان 
چند جلدی بــودن این رمــان را به صــورت قاطع اعــالم کرد، 
گفــت: آبــادان دنیایــی دیگــر اســت بــه عظمــت خرمشــهر. 
روزی کــه رمان را شــروع کردم گفتــم آبادان نــه...! ولی جلد 
پنجم رســیدم و دیدم نمی شود از خرمشــهر گفت و به آبادان 
نپرداخت! و یکــی از دالیلی که نمی توانم بگویــم تا چند جلد 
این رمــان ادامه پیدا خواهد کرد این اســت که بــه آبادان نیز 

ورود کرده ام.      

رمان از 29 
یور ۱۳59  شهر
آغاز  و تا آبان 
 ماه 59 ادامه 

دارد در واقع تا دو 
وز قبل از شروع  ر

جنگ و نهایتًا 
سقوط خرمشهر 

ادامه دارد. 
بیشتر اتفاقات 

در خرمشهر 
می گذرد و به 

فراخور نیروهایی 
که وارد خرمشهر  را 

می شوند برای 
دفاع شاهد 
خواهیم بود
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یــک ســؤال. می شــود راضــی بــود بــه رضایــش، در مســجد 
نمــاز جماعــت خوانــد و درعین حــال روابــط تعریف نشــده 
پــس از ازدواج بــا فاطــی برقرار کــرد و با و حشرونشــر داشــت؟ 
می شــود شــخصیت فیلــم در گوشــه ای از شبســتان مســجد 
گوشه نشــینی کند و بــه نوحه هــای دینی گــوش بســپارد و با 
ایــن فضا انــس داشــته باشــد امــا بــا ویولــت رفت وآمــد کند. 
مســلمان بودن شــخصیت رضا آن طــور که در کافــه می گوید 
نــدارد.  همخوانــی  مطلقــًا  نمایــش  مــدرن  ژســت های  بــا 
شــاید گفته شــود رضــا نمــودی اســت از همیــن آدم هایی که 
دوروبرمــان می پلکنــد. باشــد امــا رضــا چــه در کــردار و چه در 
گزیستانســیال بــه مــا نشــان نمی دهد  گفتــار و رفتــار عمقــی ا
تا این ناســازه ها را بــاور کنیــم. او نگاه ابــزاری به زنــان دارد. 
شــبیه دون ژوان هاســت و این میل به ســیاق و تفکــر دینی و 
رویکرد عارف مسلکانه اش نمی خورد. از همه دلبری می کند 
گر قرار باشد این  و فامیل و غیر نمی شناســد. فیلم ســاز حتی ا
مسئله را به تنهایی و بی سروســامانی رضا هم پیوند بدهد در 
این پیوستار ناموفق عمل کرده و پروژه شکست خوره است. 
گزیستانســیال کــه بــه نظــر می رســد در قامــت یک  تنهایــی ا
روشــنفکر فیلم ســاز قصــد نمایــش آن را دارد با آویزان شــدن 
و بند شــدن زورکی به ایــن وآن همخوانــی نــدارد. رضا ماللی 
را نزیســته اســت ولی تا دلتان بخواهــد ادایــش را درمی آورد. 
او منــزوی شــده اســت و ولــی تنهــا نیســت و از آن می گریــَزد. 
فرگوســن )1397( می گفــت تنهایــی، بی صــدا، نامرئــی و 
مرگ بار اســت. این وضعیــت با شــرایط رضا متفاوت اســت. 
رضا صرفًا طردشده و حس می کند دوســت داشته نمی شود. 
جذاب نیســت پس تقال می کند. باالخره رضا میل به زیســتن 
و ادامــه دادن دارد یــا خیــر؟! این همــه نشــانه تائیــد کننــده 
کتفــا  و درعین حــال ناقــض. ای کاش فیلــم بــه همیــن حــد ا

می کرد و مصالح و ساختمان خودش را هدر نمی داد.
تصویــر فیلــم رضــا از شــهر و تعلــق مکانــی و محلــی ســوژه به 
شــهر کامــاًل کارت پســتالی و توریســتی اســت. ایــن نــگاه نیــز 
ذوق زده و حاصل حسرت است تا شــناخت عمیق مناسبات 
فرهنگی و شــهری. گویی فیلم ســاز گیرایی ســختی نســبت 
کــن تاریخی شــهر اصفهــان داشــته یا بــدش نمی آمده  به اما
اســت که چشــم غربی یا چشــم معماری پســند شــرقی را هم 
کــن تاریخــی ماننــد نقش جهان،  قلقلک دهــد. ســوژه در اما
بازارهای مجاور، میدان جلفا، سی وسه پل، مادی نیاصرم، 
کوچه باغ های اصفهان، پل فلــزی و همه و همه فقط حضور 
دارد. گویــی آمده اســت که بگذرد. شــهر در ایــن فهم هویت 
ندارد و صرفــًا یک گذرگاه اســت کــه دوربین در آن ها کاشــته 
شــده یا تراولینگ دارد. سکانســی از شــهر نیســت کــه محلی 
تاریخــی نباشــد. فهــم فیلم ســاز از ســنت، مــکان خاطــره 
نیز کــم ایــراد نــدارد گرچه به عنــوان رویکــردی نوســتالژیک 
قابل احترام اســت. مســئله این اســت که درد دارد ولی حتی 
حســرت برانگیز نیز نشده است. شــهر تیپ است. شخصیت 

ندارد و یکسره قاب های تروتمیز باب فیلم است.
و  محتوایــی  فرمــی،  خصیصــه  مهم تریــن  ســردرگمی 
ایدئولوژیــک فیلــم اســت. یکــی از بارزترین نشــانه های این 
تشــتت در فرم فیلم و نمای دوربین است. نســبت دوربین و 

کتــری مذبــذب، پریشــان، ســردرگم و پادرهواســت. مــالل او  کارا رضــا نمونــه ای از 
اداســت. ریشــه نــدارد. از ســکانس اول و لبــاس پوشــیدن و لبــاس درآوردن و کاری 
نکردن که بگذریم فیلم چیزی دیگر در چنته ندارد تا برای شخصیت ســازی رضا به ما نشــان 
کتــری التقاطــی اســت و هویتــش چهل تکه. ســوژگی او  دهد. فیلــم نشــان می دهــد رضــا کارا
انســجام ندارد و پاره پاره اســت؛ اما این برســاختی بودن باید با زبان فرم و محتوای سینمایی 

نیز عجین باشد و تولید یک کل کند. از پسش برنمی آید. 

یک تݡکه تنهایی
یک پیله دلتنݡگی

نقد فیلم »رضا« که در اکران آنالین قرار دارد

 دکتر آرش حسن پور
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فرهنگوادب

ســوژه در این فیلم تعریف نشده اســت. دوربین وحدت رویه 
و اندیشه ندارد. هر ســکانس و پالنی دوربین حالت و صورتی 
دارد. از نمای دور در سکانس پیشــا جدایی تا نمای متوسط 
قبل جدایی گرفته تا دوربین ثابت و ســپس در حرکت فیلم. 
وقتی فیلم ساز شیفته شــهر اســت دوربین با رضا راه می رود. 
وقتی قــرار اســت تمام قــد رضــا را نشــان دهــد دوربیــن از جلو 
حرکــت رضــا را ثبــت می کنــد. ایــن آوارگــی بصــری در جهان 

مضمونی فیلم هم مابه ازاء دارد.
 روابــط رضــا بــا خویشــاوندان درجــه اولــش دلبخواهــی و 
نامفهوم است. معلوم نیست دل درگرو نسبت های خویشی 
و قومــی اش دارد یــا خیــر و ایــن امــر چــه دخلــی بــه آن روابط 
متجددانه امروزی اش دارد. باالخره رضا متعلق به کدام یک 
از ایــن زیســت جهان هــا اســت؟ روابط رضــا و فاطی بشــدت 
گــر هر دو  مغشــوش، تعریف نشــده و روان رنجورانــه اســت. ا
شــخصیت به جدایی رضــا داده اند پس ایــن رفت وآمدهای 
گــر  پســاازدواج و دل تنگی هــای جورواجــور دیگــر چیســت؟ ا
عشــق و کشــش و علقــه انســانی هســت پــس جدایــی کدام 
است؟ قرار است سوژه بیمار و سادیست ببینیم؟ مسئله این 
است که بیماری فاطی ظاهرًا حاد است. او سودای بازگشت 
به رابطه مفارقت شــده دارد و رضا نیز نه نمی گوید و استقبال 
می کنــد. ســامان یابی او گویــا درگــرو همیــن مســئله اســت. 
قصه او با بازگشت و بچه دار شــدن دختر پریان ماجرا خاتمه 
می یابــد و پیرمــرد به مــرادش می رســد و از وادی سرگشــتگی 

نجات پیدا می کند.
فیلــم پرُمدعــا اســت. در پــس ادعــای مــدرن نمایــی اش 
یــک ایدئولــوِژی غیــر مــدرن و ســنتی مــوج می زند کــه هیچ 
ح و قصد شــده نــدارد. فیلــم تالش  ربطی بــه مدعاهــای طــر
می کنــد مینی مــال باشــد امــا بیشــتر الکــن اســت. همــان 
خرده هوش های فیلم ســاز در تدوین و طراحی بصری نیز به 
خاطر عدم انســجام فکری یا ســوژگی التقاطی پسامدرن هم 
از دســت می رود و حاصــل یک اثــر گیــج و البتــه خوش َمنظر 
و  پایانــی  موســیقی  و  قاب هــا  و  رضــا  اصفهــان  می شــود. 
صحنه پردازی هیچ بد نیســتند که شایســته دیده شدن هم 
هســتند اما مشــکل آن اســت که این جزییــات هیچ کــدام در 
خدمت امر تام ســینمایی قرار نمی گیرد. رضا نه عارف اســت 
نه یک مؤمن مخلص متعهد. رضا ســوژه به انتها رســیده ای 
نیســت که این بی معنایی در فلســفه زیستن و شــکل گذران 
زندگــی اش نمــود پیــدا کنــد. فیلــم را بایــد ملغمــه ای از همه 
عناصری دانســت که نه باهم جورنــد و نــه قابل ترکیب. آواز 
شــهرام ناظری و موســیقی مدرن، مرد معتقدی که دینش را 
ابــراز می کند، مســلک عرفانــی دارد و کنش هــای متجددانه 
انجــام می دهــد، معمــاری ســنتی اســالمی و روح عصیانگــر 
ترکیب هــای  و  اســطوره ای  عــدد هفــت  و  غیــرت  مــدرن. 
کهن الگویــی همــه و همــه اینجــا کنــار هــم چیــده شــده اند. 
این ها بــا هــم ســخت قابل پذیــرش و عرضــه اســت. فیلم از 
یکســری قاب های درخشــان با ترکیب بندی های هندســی 
حساب شــده فراتر نمی رود. هرچه ایده بازســازی و مرمت بنا 
در فیلم خــوب درآمــده اما فیلم ســاز در ساختمان ســازی اش 

کنش خود را به غایت نمی رساند.       

نقد فیلم »رضا«

داستان بالتݡکلیفی
 نسل مدرن

مرد از خواب بیدار می شــود، جلــوی دوربین لباس عوض می کنــد تا از خانه 
بیرون برود، روی تختش می نشیند و پس از لختی تصمیم می گیرد در خانه 
بماند، پس دوباره لبــاس عوض کرده و لباس خانه بر تــن می کند و به همین راحتی 

بیننده با شخصیت رضا آشنا می شود، رضایی که نمی داند چه می خواهد بکند.
فیلم رضا داســتان آشــنایی دارد، داســتانی از بالتکلیفی. رضا و همســرش تصمیم 
دارند پــس از ُنه ســال زندگــی مشــترک از هــم جــدا شــوند. آن دو مانند دو دوســت 
صمیمی بــه دادگاه رفتــه و به آرامــی از هم جدا می شــوند. فاطی راه خــود را می رود 
و رضا به خانــه بازمی گردد. زندگــی جریان عــادی اش را دارد و چیــزی در آن تغییر 

نکرده است. 
شــخصیت های فیلم معتمدی همه آدم هایی از جنس امروز هستند. سبک زندگی 
روایت شده در فیلم رضا نیز، سبکی امروزی است. اما داستان رضا از این جهت مورد 
همذات پنداری قــرار می گیرد کــه در قالــب عادی ترین و بی خیال ترین شــخصیت 
ســینمایی و در عین حال بالتکلیف ترین شــخصیت روایت می شــود. رضا نمی داند 
بعد از فاطی باید چه کار کند. او قالبش را به سوی هر رابطه ای که در اطرافش وجود 

دارد می اندازد و به هر کدام گیر کرد، به سوی آن رابطه خیز بر می دارد. 
رضا، داســتان تنهایی و بالتکلیفی آدم ها در پوســته شــوخی و خنده های جمعی و 
ظاهر خوش اجتماعی است. آدم هایی که به راحتی با دیگران ارتباط برقرار کرده، 
آن ها را سر ذوق می آورند و می توانند با هر کسی متناسب با شرایط و شخصیتشان 
ارتباط برقرار کنند. کسانی که از سالح شــوخی و بامزگی در مقابل تیر و ترکش های 

تنهایی و رها شدگی استفاده می کنند اما این سالح هم نمی تواند نجاتشان دهد.
علیرضا معتمدی، فیلمی برای امروِز ایران ســاخته است. او به درستی نسل جدید 
گاهانــه آن را روایــت کرده اســت.  و رابطه هــای امــروز را می شناســند و بــه شــکلی آ
داســتان رضا همزمان می شــود با داســتانی که رضای قصه به تازگی نوشته است. 

داستانی در رثای عشق که می تواند در هفت روِز مقدس، مرده ای را زنده کند.
از دیگر ویژگی هــای فیلم رضا که به آن ارزشــی مضاعف بخشــیده، انتخاب شــهر 
اصفهان به عنوان بســتر اتفاقات اســت. رضا معمــار بوده و همین بهانه ای اســت 
بــرای چرخیــدن در معمــاری شــگفت انگیــز ایــن شــهر و کوچه هــا و عمــارت های 
قدیمی اش. طراحی صحنه نیــز از دیگر امتیازات مثبت فیلم رضا اســت. معماری 
قدیمی خانــه رضا، تخت خــواِب رو بــه حیاط اش، چیدمــان فضای خانــه و حتی 
دفتــر معمــاری اش، همه و همــه در راســتای شناســاندن شــخصیِت به ظاهــر آرام 
رضا عمل کــرده اســت. نقطه پایــان فیلم را نیــز می توان موســیقی شــهرام ناظری 
دانســت. موســیقی ای ســنتی که بیننده را بــر روی صندلی نــگاه می دارد تــا ادامه 

تیتراِژ فیلم را در سیاهی صفحه ببیند و به رضا و زندگی اش فکر کند.      

سمانه استاد
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     شهریار
شب است و باغ گلستان خزان رؤیاخیز

بیا که طعنه به شیراز میزند تبریز
به گوشوار دالویز ماه من نرسد

ستاره، گرچه به گوش فلک شود آویز
به باغ یاد تو کردم که باغبان قضا
گشوده پرده پاییز خاطرات انگیز

چنان به ذوق و نشاط آمدم که گویی باز
بهار عشق و شبابست این شب پاییز

عروس گل که به نازش به حجله آوردند
به عشوه بازدهندش به باد رخت و جهیز

شهید خنجر جالد باد می غلتند
ک و خون همه در انتظار رستاخیز به خا
خزان خمار غمش هست و ساغر گل زرد

بهار سبز کجا وین شراب سحرآمیز
خزان صحیفه پایان دفتر عمر است

به این صحیفه رسیده است دفتر تا نیز
به سینمای خزان ماجرای خود دیدم
شباب با چه شتابی به اسب زد مهمیز

هنوز خون به دل از داغ الله ام ساقی
به غیر خون دلم باده در پیاله مریز

شبی که با تو سرآمد چه دولتی سرمد
دمی که بی تو به سر شد چه قسمتی ناچیز

عزیز من مگر از یاد من توانی رفت
که یاد توست مرا یادگار عمر عزیز

پری به دیدن دیوانه رام می گردد
پریوشا تو ز دیوانه می کنی پرهیز
نوای باربدی خسروانه کی خیزد

مگر به حجله شیرین گذر کند پرویز
ک تو بگذشتم از مقام ملک به عشق پا

که بال عشق تو بادم زند بر آتش تیز
تو هم به شعشعه وقتی به شهر تبریز آی

که شهریار ز شوق و طرب کنی لبریز

     صائب تبریزی
ک را داماِن پر زر می کند فصل خزان خا

گر می کند فصل خزان بادها را کیمیا
شاخساران را به رنگ عود برمی آورد

برگ ها را صندل تر می کند فصل خزان
طوطیان سبزپوِش عالم ایجاد را

حله طاوس در بر می کند فصل خزان
ک را در یک نفس ِخ زرین، بساط خا از ر

آسماِن پر ز اختر می کند فصل خزان
می پرد چون نامه اعمال، برگ از شاخسار
باغ را صحرای محشر می کند فصل خزان

رتبه ریزش بود باالتر از اندوختن
از بهاران جلوه خوش تر می کند فصل خزان

ک برگ را چون میوه های پخته می ریزد به خا
پاِی خواب آلود را پر می کند فصل خزان

بوسه بر دستش، که از نقش و نگار دلفریب
برگ ها را دسِت دلبر می کند فصل خزان

گرچه از دست زرافشانش زمین، کاِن طالست
خرقه صدپاره در بر می کند فصل خزان

ک را خ چون زعفران، چیِن جبیِن خا از ر
خنده رو چون سکه زر می کند فصل خزان

در کهنسالی عیار فکرها روشن ترست
ک گوهر می کند فصل خزان آب ها را پا

شوق آتش را هوای سرد، دامان صباست
رغبت میرا فزون تر می کند فصل خزان

می َکند از پیکر بستان لباس عاریت
برگ پوشان را قلندر می کند فصل خزان

کی از جهان رنگ و بو بر امید خط پا
ج دفتر می کند فصل خزان هر چه دارد خر

می زند بتخانه گلزار را بر یکدگر
کار ابراهیم آزر می کند فصل خزان

برگ ها را می کند در کف زدن بی اختیار
چون سماع بی خودی سر می کند فصل خزان

گر چنین از آه سرد آتش زند در بوستان
عندلیبان را سمندر می کند فصل خزان

از برات عیش، صائب دامن آفاق را
با پریشانی توانگر می کند فصل خزان

بادها را ݡکیمیاݡگر
می کند فصل ݣݣخزان

شعرهایی پاییزی
از شاعران قدیم و جدید

     سجاد سامانی
بهاِر با تو بودن ها چه شد؟ پاییز دلتنگیست 

کجایی صبح من؟ شاِم مالل انگیز دلتنگیست
کجایی ماهِی آرام در آغوش اقیانوس؟

به من برگرد! این دریاِی غم لبریِز دلتنگیست
گر چیزی به دست آورده ام از عشق، می بخشم ا

غزل هایی که خود سرمایه ناچیِز دلتنگیست
در آن دنیا برای دیدنت شاید مجالی شد
همانا مرگ، پایاِن سرورآمیِز دلتنگیست

نسیمی شاخه هایم را شکست و با خودم خواندم:
بهاِر با تو بودن ها چه شد؟ پاییِز دلتنگیست
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     مهدی اخوان ثالث
آسمانش را گرفته تنگ در آغوش

کش ابر با آن پوستین سرد نمنا
باغ بی برگی،

روز و شب تنهاست
کش ک غمنا با سکوت پا
ساز او باران، سرودش باد

جامه اش شوالی عریانی ست.
ور جز اینش جامه ای باید،

بافته بس شعله زر تار پودش باد
گو بروید، یا نروید، هر چه در هر جا که خواهد

یا نمی خواهد
باغبان و رهگذاری نیست.

باغ نومیدان،
چشم در راه بهاری نیست.

گر ز چشمش پرتو گرمی نمی تابد،
ور به رویش برگ لبخندی نمی روید،

باغ بی برگی که می گوید که زیبا نیست؟
داستان از میوه های سر به گردونسای

ک می گوید.  اینک خفته در تابوت  پست خا
باغ بی برگی

خنده اش خونی ست اشک آمیز.
جاودان بر اسب یال افشان زردش می چمد 

در آن پادشاه فصل ها، پاییز.

     مولوی
 ای باغبان ای باغبان آمد خزان آمد خزان

بر شاخ و برگ از درد دل بنگر نشان بنگر نشان
ای باغبان هین گوش کن ناله درختان نوش کن

نوحه کنان از هر طرف صد بی زبان صد بی زبان
هرگز نباشد بی سبب گریان دو چشم و خشک لب

خ زعفران خ زعفران ر نبود کسی بی درد دل ر
حاصل درآمد زاغ غم در باغ و می کوبد قدم

پرسان به افسوس و ستم کو گلستان کو گلستان
کو بلبل شیرین فنم کو فاخته کوکوزنم

طاووس خوب چون صنم کو طوطیان کو طوطیان
خورده چو آدم دانه ای افتاده از کاشانه ای

پریده تاج و حله شان زین افتنان زین افتنان
گلشن چو آدم مستضر هم نوحه گر هم منتظر

چون گفتشان ال تقنطوا ذو االمتنان ذو االمتنان
جمله درختان صف زده جامه سیه ماتم زده

بی برگ و زار و نوحه گر زان امتحان زان امتحان
ای لک لک و ساالر ده آخر جوابی بازده

در قعر رفتی یا شدی بر آسمان بر آسمان
گفتند ای زاغ عدو آن آب بازآید به جو

عالم شود پررنگ و بو همچون جنان همچون جنان
ای زاغ بیهوده سخن سه ماه دیگر صبر کن

تا دررسد کوری تو عید جهان عید جهان
ز آواز اسرافیل ما روشن شود قندیل ما

زنده شویم از مردن آن مهر جان آن مهر جان
تا کی از این انکار و شک کان خوشی بین و نمک

خ پرخون مردمک بی نردبان بی نردبان بر چر
میرد خزان همچو دد بر گور او کوبی لگد

نک صبح دولت می دمد ای پاسبان ای پاسبان
صبحا جهان پرنور کن این هندوان را دور کن

مر دهر را محرور کن افسون بخوان افسون بخوان
ج حمل ای آفتاب خوش عمل بازآ سوی بر

نی یخ گذار و نی وحل عنبرفشان عنبرفشان
گلزار را پرخنده کن وان مردگان را زنده کن

مر حشر را تابنده کن هین العیان هین العیان
از حبس رسته دانه ها ما هم ز کنج خانه ها

آورده باغ از غیب ها صد ارمغان صد ارمغان
گلشن پر از شاهد شود هم پوستین کاسد شود

زاینده و والد شود دور زمان دور زمان
لک لک بیاید با یدک بر قصر عالی چون فلک

لک لک کنان کالملک لک یا مستعان یا مستعان
بلبل رسد بربط زنان وان فاخته کوکوکنان

مرغان دیگر مطرب بخت جوان بخت جوان
من زین قیامت حاملم گفت زبان را می هلم

می ناید اندیشه دلم اندر زبان اندر زبان
خاموش و بشنو ای پدر از باغ و مرغان نو خبر

پیکان پران آمده از المکان از المکان      
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     کتابی برای شب قدر
کتاب هایــی  اولیــن  از  کریــز  خا زخمــی  شــانه های 
اســت که رهبر معظم انقالب بر آن تقریظ نوشته اند. درمورد 
تقریظ این کتاب نکته جالب توجه دیگری نیــز وجود دارد و 
ج شــده: شــب  آن این که در انتهای متن یادداشــت رهبر، در
21رمضــان! یعنی رهبــری این کتاب را در شــب قــدر مطالعه 
کرده اند. پس معلوم می شود این کتاب برای ایشان از حیث 
معرفتــی ارزش بســیاری دارد کــه مطالعــه آن را در این شــب 

عزیز برگزیده اند و اما متن تقریظ:
بسم ا...الرحمن الرحیم

در ایــن نوشــته هرچــه بــه آخــر نزدیک تــر می شــویم، روح 
کــه در آن مــوج می زنــد بیشــتر حــس  اخــالص و صفایــی را 
می کنیــم. مــن بــه حــال خــود حســرت می خــورم و بــه ایــن 
کار غبطه می برم که در عمری  جوانان شجاع و باایمان و فدا

روایت حال امدادگران دفاع مقدس

در فضـای خاطره نـگاری جنـگ، نویسـندگانی حضـور دارنـد کـه بـا نوشـتن 
ادبیـات  در حـوزه  نویسـندگی  وارد فضـای  بـه طـور جـدی  کتـاب  دو  یکـی 
پایـداری شـده اند و اقبـال از آثارشـان سـبب شـده هـر فعالیتی که پیـش از این 
داشـته اند، تحـت تاثیـر نویسندگی شـان قـرار بگیـرد و حتـی حرفه شـان تغییـر کنـد. در 
این میان، رزمندگانی نیز هسـتند که نمی توان نام »نویسـنده« را به آنان اطاق کرد. 
آنـان فقـط یک سـری از اتفاقـات را از نزدیک لمس کرده انـد و حاال راوی همان دیده ها 
هسـتند. صبـاح پیـری، یـک نویسـنده تخصصـی حوزه دفـاع  مقدس نیسـت. از او به 
جـز »شـانه های زخمـی خاکریـز« کتـاب دیگـری در ایـن ژانـر و فضـا وجـود نـدارد. امـا 
همیـن یـک اثـر آنچنـان هنرمندانه و زیبا نوشـته شـده و به قدری از تصویرسـازی های 
بدیع برخوردار اسـت که باعث شـده نام نویسـنده میان مولفان برتر ادبیات پایداری 
قـرار گیـرد. جالـب اینجاسـت کـه اقبـال از ایـن کتـاب نیـز سـبب نشـد نویسـنده کتـاب 
دیگری درباره جنگ بنویسـد، چرا که احتمااًل به زعم خود تمام خاطراتش را در یک 
کتـاب پیاده سـازی و منتشـر کـرده و انتشـار کتـاب دیگـر شـاید بیشـتر بـه کتاب سـازی 
پهلـو بزنـد. در ایـن یادداشـت مـروری داریـم بـر کتـاب شـانه های زخمـی خاکریـز کـه 

خاطـرات صبـاح پیـری، امدادگـر جانبـاز را روایـت می کنـد.  

شانه ݣݣهای ݣݣزݣݣخمی
خاݡکریز

*خاطرات ݣݣیک امدادگر ݣݣجانباز
)صباح پیری(

پیمان طالبی
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کمتــر از نیمه عمر ما، بــه مقاماتی رســیده اند که امثــال من با 
ح آن، احســاس عــروج معنــوی می کننــد. خدا  خوانــدن شــر
کاری  کش زمانه، آنچــه را در معــراج جهاد و فــدا کنــد در کشــا
به دســت آورده اند بتوانند به خوبی حفظ کنند. این نوشــته 
هنرمندانــه و دارای نثــری اســتوار نیــز هســت کــه ارزشــش را 

بیشتر می کند.
ح  ویژگی مهم این کتاب آن اســت کــه حال امدادگران را شــر
می کند. بســیار الزم بوده و هســت کــه رزمندگان رســته های 
غیررزمی مانند: جهادگران، امدادگران، رانندگان، آشــپزها و 
تدارکاتی ها که هر کدام عالم مخصوص به خود داشــته اند، 
کاریشــان از رزمندگان خطــوط مقدم کــم خطرتر  و بعضــًا فدا
نبــوده بلکه حتــی پرخطرتــر هم بــوده )مثــل سنگرســازان و 
ح خود را بنویســند، یا بگویند و کســی  کریززنــان(، نیز شــر خا

بنویسد. باری از این جوان عزیز و از ناشرین باید تشکر کرد.
 71/1/6
 21 رمضان المبارک 1412
سیدعلی خامنه ای

     چگونگی شکل گیری
آنطــور که نقل می کننــد پس از قطعنامه، نویســنده ما شــبیه 
آدم هایی شــده بــود کــه به تازگی بیــکار شــده اند و بــه همان 
اندازه دلخور. در همان روزها، دفتر ادبیات و هنر مقاومت به 
صباح پیشنهاد کرد خاطرات هفت ساله جبهه اش را بگوید. 
او هم شــروع کرد و بــا حوصله 32نــوار یک ســاعتی را پر کرد. 
همه آن نوارها، جملــه به جمله روی کاغذ نشســتند و پس از 
کریــز را در ردیــف کتاب های  ویرایــش، شــانه های زخمی خا
جنگ قرار دادند. کتاب توسط حوزه هنری سازمان تبلیغات 
اسالمی در سال1369 منتشر شده و در حال حاضر نیز توسط 
انتشارات ســوره مهر در بازار کتاب موجود است. بریده هایی 

از کتاب را می خوانیم:

     غرور لذت بخش من!
کنــار پنجــره گذاشــتم و رفتــم.  صبــح یــک روز، یادداشــتی 
مجبور بودم یواشــکی بــروم تا کســی نفهمــد. رضایت نامه را 
هم خودم توی کوچــه امضاء کردم. دیگر نمی شــد بیشــتر از 

این منتظر ماند؛ آن ها رضایت نمی دادند.
مــادر هنــوز از بیمارســتان نیامــده بــود و مــن از ایــن فرصــت 
صبحگاهی اســتفاده کردم. او شــب ها می رفت بیمارســتان 
و پیش بــرادر کوچکــم می ماند که شــکمش را جراحــی کرده 
بودند. یک روز سکه ای در دهان گذاشته بود، سکه غلتیده 
و از گلو گذشــته و وارد شکم شــده بود. پدر نداشتم. دو سالی 
می شــد که فوت کــرده بــود. مــادر هم می گفــت که ســنم به 
این حرف ها نمی خورد و بهتر است بیشــتر به درسم مشغول 
باشــم. کالس دوم نظری بودم. با 16سال ســن. خالد، برادر 
بزرگ تــرم کــه نــان آور خانــه بــود نیــز رضایت نامــه را امضــاء 
نمی کــرد. پــس بهتریــن کار همین بــود. صبح که مــادر هنوز 

نیامده و دیگران هم خوابند، بـروم.
به مدرســه که رســیدم فقط 10نفرآماده ســفر بودنــد. والدین 
دیگــر بچه هــا موافقــت نکــرده بودنــد. داشــتند یــک جوری 

مــا 10نفــر را نـــگاه می کـــردند؛ با نـــوعی حســرت و حســادت! 
احساس می کردم همه مرا نـــگاه می کنند، شـــاید هـــم خیـال 
می کردم. اما غروری لذت بخش داشــتم. انگار از همین حاال 

تفنگ در دستم بود.
کــه می رفتیــم  10 نفــر از دبیرســتان مــروی تهــران بودیــم 
بجنگیم! از مدرســه به ستاد پشــتیبانی جنگ در خیابان 30 
تیر رفتیم. ناهار را که خوردیــم، گفتند از میان خودمان یکی 
را به عنوان مسؤول گروه انتخاب کنیم. بچه ها مرا انتخاب 
کردند. شدم مســؤول گروه 10نفره ای که بعدها دیگر 10نفره 
نبود. یکــی شــهید شد)ســعید بادامچیــان(، یکــی دو پایش 
قطــع شــد)ضرابی(، یکی چشــمش ترکــش خــورد و از حدقه 

درآمد)شهسواری(، یکی مفقوداالثر شد)حسینی( و...

     برای آمدن مهمان مهیا باشید
در شب ســرد و تاریک با قایق های موتوری به خط رسیدیم. 
شب بود و منطقه شبحی نامعلوم. از کمین ها گذشتیم به دژ 
اول رســیدیم که شــش متر پهنا داشــت. آن را هم رد کردیم. 
از جاده مســتقیمی به خط دوم رســیدیم. جلوتر، نبــرد ادامه 
داشــت. از تانک هــای دشــمن آتش بــر می خاســت و صدای 
انفجار مواد منفجره داخل تانک ها، منطقه را پوشانده بود. 
جلوتر که رفتیم بچه ها شروع کردند به حفر سنگر. من چون 
ک کردم و باالی دژ ســنگری  بیل نداشــتم چند گونی را پر خا
ک قــرار داشــت کــه مــا درســت  ســاختم. روبــه رو، تلــی از خــا
پایین تر از خط الــراس آن پناه گرفته بودیم. شــب را همانجا 
سپری کردیم و نزدیکی های سر زدن سپیده نماز را با تیمم و 

پوتین خواندیم که دستور آمد جلوتر برویم.
جلوتر، بین آشــیانه تانک ها و خط دوم نبرد، یک مقر عراقی 
بود که اطرافش را با سیم خاردار و مین محافظت می کردند. 
اینجــا مقــر فرماندهــان دشــمن بــود کــه بــه دســت بچه هــا 
تخریب و منهدم شــده بود. هنوز نتوانسته بودیم وارد روستا 

شویم. تا شب آنجا ماندیم. یکی از رزمندگان با طنز گفت:
 فردا مهیا باشید، »قرار است مهمان بیاید.«

 پرسیدم: »مهمان کیست؟«
 با خنده گفت: »تانک های عراق!«

     یار علی و 33تیر
تــازه داشــتیم می فهمیدیــم جریــان چیســت. تمرینات مان 
ســخت تر و جدی تــر دنبال شــد. من تــالش زیــادی می کردم 
به طوری کــه در تیرانــدازی اول شــدم. فرمانده ای داشــتیم 
18ســاله کــه یارعلــی صدایــش می کردیــمـ  یارعلــی بوئــریـ  

تیرانداز قابلی بود. در مسابقه که اول شدم گفت:
-حاال بیا با من مسابقه بده.

رفت و تفنگ آورد. قرار شــد نفری ســه تیر شــلیک کنیم. من 
دوتیر به خال و یک تیر کنار خال زدم. یارعلی هرســه تیر را به 
پایه هــدف زد. بعد برخاســت و نگاهــم کرد. انــگار در نگاهم 
چیزی را دیــد که نشســت و دوبــاره نشــانه رفت 30تیــر دیگر 
شــلیک کرد. همه بــه پایه هــدف، تــا آن را شکســت. در کنار 
آموزش نظامی، آموزش اخــالق هم برقرار بود. پــس از پایان 

دوره به تهران برگشتیم.      

ویژگی مهم 
کتاب آن  این 
که حال  است 

امدادگران را شرح 
می کند. بسیار 

الزم بوده و هست 
زمندگان  که ر

رسته های 
رزمی مانند:  غیر

جهادگران، 
امدادگران، 

رانندگان، آشپزها 
که  و تدارکاتی ها 

کدام عالم  هر 
مخصوص به خود 
داشته اند، و بعضًا 

یشان از  کار فدا
زمندگان خطوط  ر

کم خطرتر  مقدم 
نبوده بلکه حتی 
پرخطرتر هم بوده 

)مثل سنگرسازان 
زنان(،  یز کر و خا

نیز شرح خود را 
بنویسند
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فصــل اول از جلد اول، طبــق روش مرحوم حق شــناس، ابتدا 
به »یقظه و خودشناسی« پرداخته و در صدد است تا مخاطب 
را از خــواب غفلــت درآورده و در او انگیــزه و امیــد بــرای حرکت 

ایجاد کند. 
گاهی« اســت که بــه مباحث کلی  فصــل دوم، درباره »علم و آ
ضرورت تعلیم علم نافع و پرهیز از علم مضر پرداخته و آداب و 

خصوصیات تعلیم و تعلم را مرور می کند.
فصل سوم با عنوان »معیارهای سلوک« در صدد بیان روش 
و غایت مورد قبول عرفان اســالمی اســت که وجه تمایز آن را 

با نسخه های بدل و انحرافی بیان می کند.
 فصل چهــارم بــا عنــوان »موانــع ســلوکی« بــه مانعیــت چند 

حجاب و مانع اصلی در سیر الی اهلل می پردازد.
فصل پنجم نیز دربــاره »حقیقت و روش صحیح ســلوک الی 
اهلل« اســت و ایمــان داشــتن، اطاعــت عملــی، رعایــت کامل 
تقــوا، مجاهده بــا نفــس و محاســبه و مراقبه دائمــی را روش 

صحیح سلوک اسالمی معرفی می کند.
جلــد دوم نیز کــه درباره »آداب ســیر و ســلوک« اســت، ضمن 
12 فصل، اهّم آداب و بایســته هایی را که سالک الی اهلل باید 
بدانها التزام عملی داشته باشد، تبیین نموده  است تا سلوک 
سریع تر شده و شــخص بتواند از مقدمات و کلیات عبور کرده 
و با ورود بــه ملکوت عالم و ارتباط با حقیقــت و باطن معارف 

الهی، آماده جلب عنایات خاص الهی شود.
جلــد اول کتــاب »اخــالق و پندهایــی بــرای ســیر و ســلوک« 
نوشــته آیــت اهلل عبدالکریم حق شــناس با شــمارگان دو هزار 
نسخه در 368 صفحه از سوی انتشارات واژه پرداز اندیشه، 

منتشر شده است.      

جلد اول کتاب »اخالق و پندهایی برای ســیر و ســلوک« از آثار تازه نشــر یافته مؤسسه 
ایمــان ماندگار اســت. ایــن کتــاب کــه گــردآوری و تدوینــی از ســخنرانی های مرحوم 
آیت اهلل حق شــناس، با موضوع ســیر و ســلوک اســت، توســط انتشــارات واژه پرداز اندیشــه به 

چاپ رسیده است.
عالمــه مجلســی در بحاراالنــوار در حدیثــی از امام ســجاد علیه الســالم نقــل می کند کــه فرمود: 
ک  »هلــک من لیس لــه حکیم یرشــده؛ کســی کــه دانشــمند و حکیمــی او را ارشــاد نکنــد، هال
می شــود!«؛ داشــتن مربی راه یافته  و انســان روشــن ضمیری که بداند زیر و بم سلوک چیست 
و چطور می توان بدون آسیب رســاندن به خود و غافل ماندن از وظایف شخصی، خانوادگی، 

اجتماعی و ... این مسیر را طی نمود، الزم است و هیچ جایگزینی ندارد.
ک و بی حجــاب بودند که  مرحوم آیــت اهلل میــرزا عبدالکریم حق شــناس، صاحــب فطرتی پــا

زاللی و صفای توحیدی شان در کالم و رفتار ایشان نمایان بود. 
ایشــان در ســیر الی اهلل از مجاهده و ریاضت های فراوان فروگذار نکرده و از اساتید مختلفی در 
ع مقدس  عرفان عملــی بهره بــرده بودند. تمامــی آنچه را به دســت آورده بودنــد، با معیار شــر

می سنجیدند و هزار نکته باریک تر از مو برای طالبان حقیقت بیان می کردند. 
ایشــان مباحث منســجم و مســتقلی در مورد عرفــان عملی نداشــتند، ولــی مواعــظ عمومی و 

منبرهای مسجد امین الدوله ایشان، پر بود از نکات ناب عرفانی.
گردان و شــیفتگان آن بزرگوار تنظیم شده است  کتاب حاضر نیز به پیشــنهاد و تأیید برخی شــا
که تأییــد نهایی آن زیــر نظر آیــت اهلل جــاودان،  از تربیت یافتــگان آن عارف بــزرگ الهی، بوده 
 اســت. محتــوای ایــن مجموعــه از میــان چهــار جلــد کتــاب »مواعــظ« معظم لــه )مجموعــه 
کنون در چهار مجلد به چاپ رسیده  اســت( و نیز برخی نوارهای  ســخنرانی های ایشــان که تا
سخنرانی ایشان که هنوز در قالب کتاب درنیامده  است، استخراج شده و سعی گردیده نکاتی 

که جنبه تربیتی و سلوکی دارند، با کمترین تغییر در چینشی جدید ارائه شود.
همچنین ســعی شــده که زبان مطالب به زبــان وعــظ و خطابه نزدیک تر باشــد تا شــاید برای 
خواننده نفع بیشتری داشته باشد. جلد اول این مجموعه دارای 5 فصل و یک مقدمه به قلم 
مصطفی شاه محمدپور است که در آن به کلیات و برخی مباحث مبنایی در سیر و سلوک اشاره 

شده و جلد دوم نیز دربردارنده مطالبی در باب آداب سیر و سلوک است.

اخالق و 
پندهایی برای 
سیر و سلوک

ارشادات مرحوم
 آیت اهلل میرزا عبدالکریم حق شناس



گزارش هایـی از اولیـن جلسـه پنجمیـن دوره  در ایـن شـماره از »مهـر و مـاه« 
»مبانـی  علمی-تخصصـی  نشسـت  احمـر،  هـال  جمعیـت  عالـی  شـورای 
معرفتی کار خیر در آموزه های اسامی«، گرامیداشت چهلمین سالگرد دفاع 
مقدس در هال احمر، بررسی کتاب »طاعون« در میزگرد آزاد ادبی »درنگ«، 
دومین جلسه از درس گفتار انسان و زندگی و همچنین خبرهایی از اقدامات 
دفاتـر نمایندگـی ولـی فقیه در جمعیت هـال احمر در اسـتان های هرمزگان، 
زنجـان، بوشـهر، ایام، البرز، اردبیل، گلسـتان، خراسـان جنوبـی، آذربایجان 
شـرقی، خراسـان رضـوی، تهـران، کهگیلویه و بویراحمد، لرسـتان و فـارس را 

خواهیـم خواند.

هالل

 52

یاریݡگری تنها راه نجات انسان ها است
فعالیت ها در هالل احمر باید قانونمند دنبال شود
اݡگر ݣݣانفاق نݡکنید ݣݣآسیبش ݣݣݣبه ݣݣݣخودتان ݣݣمی رسد
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گزیستانسیالیســم  علی رضــا ســمیعی: در مکتــب ا
ارجاع هــای زیــادی به »آلبــر کامــو« داریم. آلبــر کامو 
برای ما صرفًا یک داســتان نویس قّصه گو نیست. داستان او 
ارزش فلســفی هــم دارد. ســارتر بیشــتر فیلســوف اســت تــا 
داستان نویس، ولی کامو نویسنده ای است که فلسفه را وارد 
داســتان هایش می کند. کامو در نامه ای که به بارت نوشته، 
درباره »طاعــون« توضیحاتی داده اســت. کامــو در این نامه 
بــه فــرد فکــر  می نویســد: »وقتــی »بیگانــه« را می نوشــتم 
می کردم؛ به اینکه فرد در جهان معاصــر در چه وضعیتی قرار 
دارد. اما زمانی که داشــتم »طاعون« را می نوشــتم به جامعه 
انســانی فکر می کردم.« کامــو دو تجربــه مهــم در زندگی اش 
دارد کــه در داستان نویســی به خوبــی از آن ها اســتفاده کرده 
اســت: یکی همه گیــری آنفوالنــزای اســپانیایی که شــبیه به 
همه گیری طاعون بود و دیگری تجربه حزب نازی، که یک 
گیر عجیب و غریب در اروپای زمان اوست. خود  طرز تفکر فرا
کامو در یادداشت هایش می نویســد: »زمانی که »طاعون« را 
می نوشــتم، نازیســم ذهنم را مشــغول کــرده بــود؛ به عنوان 

گیر.« یک وضعیت خاص اجتماعی خفقان آور و فرا

کــه مهم تریــن مفهــوم   محمدقائــم خانــی: واضــح اســت 
بــرای کامــو »آزادی« اســت. او آزادی و حقیقت را جــدا از هم 
نمی بینــد. در »طاعون« مهم ترین مســئله کامــو »موقعیت« 
به همیــن  گزیستانسیالیســت ها  ا نظــر  از  موقعیــت  اســت. 
شکلی اســت که کامو به تصویر می کشــد، ولی در ظاهر آشکار 
نمی شــود. همه ما به نوعی در یک موقعیت گرفتار شــده ایم 
و نمی دانیــم کــه چطــور می شــود از آن بیــرون رفــت. در این 
وضعیــت، مســائلی گریبان گیر ما می شــوند کــه الینحل اند و 
ما را به تنش می کشانند. در این موقعیت، نیروی نابودگری 
وجود دارد که فراتر از قــدرت تمام آدم هاســت. در »طاعون« 
به وضوح اســتیصال انســان را در برابــر موقعیتی کــه به اجبار 
در آن گرفتار شــده، می بینیم. در چنین موقعیت محصوری 
که راه گریــزی از آن وجود نــدارد، با نیــروی نابودگری مواجه 
می شــویم کــه از ازل )زمــان پیدایش بشــر( وجود داشــته؛ در 
تاریخ کهــن رّد پــای او را می بینیــم و البته در هــر دوره، چهره 

یاریݡگری تنها راه
نجات انسان ها است

بررسی »طاعون« در میزگرد آزاد ادبی 

بـه  یاریگـری  بـا محوریـت  ادبـی  آزاد  از سـری میزگردهـای  دومیـن نشسـت 
همت معاونت فرهنگی و امور پژوهشی و آموزشی حوزه نمایندگی ولی فقیه 
جمعیـت هـال احمـر جمهمـوری اسـامی برگـزار شـد. در ایـن نشسـت آقایان 
ابراهیـم اکبـری دیـزگاه، علیرضـا سـمیعی و محمـد قائـم خانـی دربـاره رمـان »طاعـون« 

نوشـته »آلبـر کامـو« بـا ترجمـه »رضـا سیدحسـینی« بـه بحـث و گفتگـو پرداختنـد.  
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فقط می خواهد خــودش را نجات دهد. یــک نفر هم فرصت 
را غنیمــت می شــمارد و اجنــاس مــورد نیــاز مــردم را احتــکار 
می کند که گران بفروشــد. عّده ای می خواهند از آن شهر فرار 
کنند. عــّده دیگری هــم در همه حال خوشــبختی و ســالمت 
خود را بر بیمــاری و مرگ دیگــران مقّدم می داننــد. خاصّیت 
شیوع یا سرایِت مرگ آور این اســت که دروِن انسان ها را افشا 
می کند. انســان هایی که قبــل از این بیمــاری در قالب دین، 
نهــاد، اجتمــاع، مذهــب و اخــالق بــا هــم زندگــی می کردنــد، 
بعد از شــیوع، از این الیه ها بیــرون می آیند و هرطور خواســته 

قلبی شان است زندگی می کنند.

گزیستانسیالیســت ها اصطالحــی دارنــد به نــام در  ســمیعی: ا
موقعّیت مــرزی )آســتانه( قــرار گرفتــن. زمانی که شــخصّیتی 
در ایــن موقعّیت مرزی قــرار می گیرد، هرچه را درونش هســت 
بیــرون می ریــزد. به همیــن دلیــل جوانــان هــم دوره کامــو که 
گزیستانسیالیســم بودند بــه اســپانیا می رفتند تا  تحت تأثیــر ا
در جنگ هــای داخلی بجنگنــد و در ایــن موقعّیت مــرزی قرار 
بگیرند و بتوانند به نوعی خودشناســی برسند. داستان نویس 
گزیستانسیالیســت( بــه این  یــا متفّکــر )به خصــوص متفّکــر ا
موقعّیــِت مــرزی حّســاس اســت. کامــو هــم معتقــد اســت که 
انسان در مواجهه با مرگ به چنین وضعیتی )مرزی( می رسد. 

خانی: ســؤال در واقع این اســت کــه چه چیــزی ارزش این را 
دارد که من به خاطرش خودکشی نکنم؟ طبیعت این است 
که تو باید خودت را بکشــی، مگــر اینکه بدانی چــرا نباید این 

کار را بکنی.

ح کامو است  سمیعی: موافقم. نوعی اراده به زندگی، در طر
که البته خطراتی هم دارد.

دیزگاه: من فکر می کنم فلســفه کامو در کتاب های قبلی اش 
که فردّیت و زندگی است، در »طاعون« مصداق زیادی ندارد. 
گر مسئله خود  آنچه در »طاعون« نمود دارد، دیگری اســت. ا
انسان باشد، در این وضعیت شخصّیت ها به کمک یکدیگر 
نمی آیند. زمانی که »ریموند رامبــر« می خواهد فرار کند، بعد از 
کّلی ســختی به مرز می رســد، ولی در نهایت تصمیــم می گیرد 
برگردد به بیمارســتان که به »ریو« و »تــارو« کمک کند. آن ها 
از او می پرسند: »چرا دنبال معشوقه اش )سعادتش( نرفته؟« 
او پاســخ می دهد: »ســعادت زمانی معنا می دهد کــه دیگران 
بدبخــت نباشــند. ســعادت در ارتبــاط بــا دیگــری معنــا پیــدا 
می کند. من برگشــتم که زندگی این افراد را نجات دهم و بعد 
گر معشــوقه ام زنده نماند،  به دنبال معشــوقه ام بروم. حّتــی ا
خــود ایــن ماجــرا ســعادت اســت.« اّتفاقًا نقطــه جالــب ماجرا 
این اســت که ایشــان شــرم را در مقابل ســعادت قرار می دهد. 
گر می رفتم، شــرمگین بودم. و من به ســعادت  او می گوید: »ا

گر تا آخر عمر شرمگین باشم.« نمی رسم ا
در »طاعــون« همــه آدم هــا به نوعــی دنبــال نجــات دیگری 
هســتند. »ریــو« و »تــارو« کــه آدم هــای شــریفی هســتند و از 
همــان اّول می خواهند دیگــران را نجات دهنــد. اّول »کتار« 

جدیــدی پیــدا می کنــد. در این کتــاب، ایــن نیــروی نابودگر 
»طاعون« است.

در این شــرایط انســان، دیگر انســان یونان قدیم نیســت که 
صرفــًا بــا نیــروی چالش گــر و تقدیــرش در جنگ اســت. این 
انســان، برای بقا می جنگــد و امید پیــروزی دارد. نــگاه کامو 
به تراژدی هــای یونــان را در تعریفش از انســان در »طاعون« 
تغییــر  غیرقابــل  یونــان  تراژیــک  تقدیرگرایــی  می بینیــم. 
اســت، ولــی در »طاعــون« این گونــه نیســت. در یــک ســوم 
ابتدایی رمــان، کامــو به خوبی نشــان می دهد که انســان ها 
چقــدر در برابر ایــن نیــروی نابودگر -که انــگار از آســمان نازل 
شــده- ابتدا همه چیز را انــکار می کنند و بعد دچار اســتیصال 
شــده اند. اّما در ادامه، به این نتیجه می رســند که باید برای 
پیــروزی بجنگنــد و بــه آن ایمان داشــته باشــند. راوی هیچ 
کجای رمان به شــکل واضح نمی گوید: »ما صــد در صد پیروز 
می شویم.« اتفاقًا نشانه ها بیشــتر به نابودکننده برمی گردد. 
کید می کند که همگی باید به  ولی راوی در نیمه دوم رمان تأ

انسان امید داشته باشیم.

کبری دیــزگاه: کامــو را می تــوان یکــی از مهم ترین  ابراهیــم ا
نویســندگان قــرن بیســتم قلمــداد کــرد، چــون هــم شــّفاف 
می اندیشــد هــم به خوبــی روایــت می کنــد. کامــو الجزایــری 
است و به فرانسه آمده تا خودش را پیدا کند. به همین دلیل 
مدام دنبال اثبات خودش است. این ویژگی به خاطر شرایط 

زندگی اش است. 
کــه  داشــته ایم  تاریــخ  طــول  در  زیــادی  فیلســوفان  مــا 
بــا  قالــب داســتان( خیلــی نمی توانــد  نوشته هایشــان )در 
ادبــی  آرایه هــای  از  چــون  کنــد،  برقــرار  ارتبــاط  مخاطــب 
کامــو یــک رمان نویــس  به خوبــی اســتفاده نکرده انــد. اّمــا 
درجه یــک )و به حق، برنــده جایــزه نوبل( اســت و به خوبی 
گر  درونمایه فلســفی را بــه داســتانش تزریــق می کنــد. البته ا
کامــوی دوران »بیگانــه«، »طاعــون« را می نوشــت، بعضــی 
از زیاده گویی هــا را حــذف می کــرد. رمــان »طاعــون« از چنــد 
جنبه برای ما اهمّیــت دارد: مــا در اّیامی زندگــی می کنیم که 
دقیقًا شبیه به روزگار طاعونی اســت. در حال حاضر که همه 
درگیــر ویروس کرونا هســتیم، انــگار داریم شــرایط این رمان 
را تجربــه می کنیم. این بیمــاری هم مثل طاعــون دو ویژگی 
کثــری و کشــتار. کامــو در »طاعــون« مواجهــه  دارد: شــیوع ا
جامعــه، حکومــت و رســانه ها را بــا بیمــاری طاعــون طــوری 
روایت کــرده، انگار در همیــن دوران کرونایــی زندگی می کند 
و آینــه ای گذاشــته جلــوی جامعــه انســانِی این شــش هفت 
مــاه اخیــر و آن هــا را به مــا نشــان می دهــد. در روزهــای اّول، 
همه )حکومت، رســانه ها و مــردم( بیمــاری را انــکار کردند، 
همان طور که درباره طاعــون و موش های مرده اّتفاق افتاد. 
پس از مّدتی، همه دنبال مقصر می گردند. مثاًل در »طاعون« 
کشــیش ها می گفتند: »بیمــاری به دلیل گناه مــردم به وجود 
آمده است.« و در دوران حاضر کشور چین را مقّصر می دانند.

مرحله بعــد، پذیرفتــن و کنار آمــدن با شــرایط اســت. در این 
مرحله، آدم ها با توّجه به نوع زیست شان، خودشان را نشان 
می دهند: یک نفر می خواهد به دیگران کمک کند. دیگری 

 خاصّیت شیوع 
یا سرایِت مرگ آور 

که  این است 
وِن انسان ها  در

را افشا می کند. 
انسان هایی 

که قبل از این 
بیماری در قالب 

دین، نهاد، 
اجتماع، مذهب 

و اخالق با هم 
زندگی می کردند، 

بعد از شیوع، 
از این الیه ها 

ون می آیند و  بیر
هرطور خواسته 

قلبی شان است 
زندگی می کنند
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رمــان »طاعــون« همین مســئله اســت. تســلیم شــدن همان 
مرگ اســت. باید دور هم جمع شــویم تا بتوانیم زنده بمانیم. 
این وضعّیت طاعونی، محاسبه پذیر نیســت. و این خاصّیِت 
خود زندگی هم هست: محاسبه ناپذیری. بعد از این که اصل 
ماجــرا را پذیرفتنــد محاســبات را انجــام می دهند: بایــد برای 
کنتــرل بیمــاری شــهر را قرنطینــه کــرد؟ راه درمــان چیســت؟ 
بیماران را چطور بر اســاس میزان بیماری دســته بندی کنند؟ 
کجا بستری شــان کنند؟ و... . پــس توّجه به دیگــری، بدون 
محاســبات فــردی یکــی از اساســی ترین ارکانــی اســت کــه در 
»طاعون« بیان می شود. و این از عجایب طنزآمیز روزگار است 
که کامــو را یــک فیلســوف مؤیــد آزادی لیبرالیســتی می دانند. 
چون به وضــوع در »طاعون« می بینیم که آزادی با پشــِت ســر 
گذاشتِن مسئله منفعت طلبی شخصی به دست می آید. البّته 
این رمان رکن های دیگری هم دارد. مثاًل شــخصیت کشیش 
ابتــدا ایــن شــرایط را نشــانه گناه هــای مــردم می دانــد از مردم 
می خواهد که این وضعّیت را بپذیرند )به عنوان یک امتحان 
الهــی(. بعــد به آن هــا می گویــد دعــا کنند. اّمــا پس از گذشــت 
مّدتــی، وقتــی اصــل مســئله را درک می کنــد ردای کشیشــی را 
درمی آورد و تصمیم می گیرد به بیماران کمک کند. اینجا تازه 
وارد مسیر اصلی می شود: حاال که به این درک رسیده که همه 
آدم ها باید زنــده بمانند به جمع کســانی می پیونــدد که برای 

کمک به دیگری داوطلب شده اند.

و  زهــد  مرحلــه  از  کشــیش  اســت.  درســت  ســمیعی: 
گوشه نشــینی عبــور می کنــد و به جــای دعا کــردن، بــه مردم 

می پیوندد.

 خانــی: فهمیده کــه دیگر نبایــد حکم کنــد که ایــن بیماری 
قضای آسمانی است.

 ســمیعی: مســیحیت این گنجایش را دارد، چون کشــیش 
شباِن بّره های گمشده است.

خانــی: در ایــن وضعّیــت، کشــیش ایــن تفّکــرات مذهبی را 
)خوب یا بد( کنار می گذارد و وارد جمع می شود. رکن دیگر در 
»طاعون« توانایی انسان است. ما می توانیم: چون کنار هم 
جمع شده ایم، امکانات داریم، سازمان و تشکیالت و از همه 
مهم تر علم داریم. به پزشــکان امیــد داریم و البّتــه این امید 
از ســر ضرورت نیســت. در درجه اّول می خواهنــد هوّیت این 
نیروی ویرانگر را کشــف کنند و فقط علم اســت کــه می تواند 
در مقابــل آن قــد علــم کنــد. بــا ایــن امیــد، مــا می دانیــم که 
می توانیم با کمک قدرت علم بر این بیماری مســّلط شــویم 
و این وضعیت را تغییر دهیم. در چنین طرحی راهی نیســت 
جز این کــه پزشــک در مرکز اصلــی آن قــرار بگیرد، ویــروس را 

بشناسد و راه مقابله با آن را کشف کند.

ســمیعی: کامــو نوعــی اراده بــه زندگــی دارد و بــا تجربــه ای 
کــه از »نازیســم« و »نیچــه« داشــته، می دانســته کــه ممکــن 
اســت کژخوانی هایی درباره آثارش صورت بگیــرد؛ لذا خیلی 

را که می خواهد خودکشــی کند، نجات می دهند. به »ژوزف 
گران« هــم خیلی خوش بین انــد و معتقدند با این که به ســود 
شــخصی اش فکــر می کنــد ولــی )مثــل رامبــر( برمی گــردد. 
بنابراین کانون اصلی »طاعون« خود انســان به ما هو انسان 

نیست؛ انسان ها با نجات دیگری به سعادت می رسند.

 ســمیعی: وقتی درباره انســان حرف می زنیم، گاهی درباره 
خودمــان به عنــوان یــک فرد حــرف می زنیــم، گاهــی درباره 
نوع انســان. البّته ما بدون توانایِی درون نگــری نمی توانیم 
گاهی تا  گاهی از خویشــتن داشــته باشــیم. ولــی ایــن خودآ آ
زمانی که در محیط بیــرون از ما -به خصــوص در فرد دیگر- 

منعکس نشود، شکل نمی گیرد.

 خانی: من می خواهم درباره »ســازمان بهداشــت همگانی« 
که در کتــاب به آن اشــاره شــده، صحبت کنم. این ســازمان 
کامــو بــرای نجــات اســت. او بــا نشــان دادِن  ح اصلــی  طــر
چگونگــی شــکل گیری ایــن ســازمان، روزنــه امیــدی بــه آن 

دنیای طاعون زده می تاباند.

دیزگاه: البته کامو با همه هم دل اســت. به همــان مقدار که 
شخصّیت »دکتر« حق دارد حرف بزند، کشیش هم می تواند 
حرف خودش را بزند و هم چنین ســایر شــخصیت ها. آثاری 
که هم زمان با آثار کامو منتشــر شــدند و هم چنین آثــار قبل از 
آن هــا، زیــاد بــا مذهــب رابطــه خوبــی نداشــتند و دیندارها را 
مســخره می کردند. البًتــه در »بیگانه« شــخصیت »مورســو« 
در  کامــو  ولــی  می انــدازد.  بیــرون  خانــه اش  از  را  کشــیش 
»طاعــون« شــخصّیت کشــیش را )بــا وجــود نواقصــش( بــا 

نجابتش نشان می دهد.

خانــی: به نظــر مــن ایــن تشــکیالت در »طاعــون« خواصــی 
دارند کــه آن کشــیش نمی تواند رکنش باشــد. کامــو زمانی که 
از »آزادی« حــرف می زنــد، انســان ها را اســیر و در بنــِد امــور 
کــه مالک انــد و آزاد. از  روزمــره می دانــد، ولــی تّوهــم دارنــد 
نظــر کامــو آزادی زمانی اّتفــاق می افتد کــه شــما می فهمید در 
ایــن مخمصــه گرفتــار شــده اید. در ایــن نقطــه، آزادی بــرای 
شــما معنا پیــدا می کنــد؛ قبــل از آن، به مثابه یک انســان، آزاد 
نبوده اید. وقتی به این نقطه می رســید دو تا راه بیشتر ندارید: 
یا باید تســلیم شــوید )مرگ( یــا مبــارزه کنیــد و این مــرگ را به 
تأخیــر بیندازیــد. راه دّوم، جنگیــدن بــرای زنده مانــدن همه 
آدم هاســت. وقتــی »ســازمان بهداشــت همگانــی« تأســیس 
می شــود بایــد کّل شــهر را به ســمت بهداشــت ببریــم تــا همــه 
نجات پیدا کنند. این مبــارزه، یک مبارزه جمعی اســت برای 
حفــظ کّل شــهر. پس از نظــر کامــو، آزادی خــوِد مبارزه اســت. 
انســان بایــد مبــارزه کند کــه زنــده بمانــد. ایــن مبارزه شــامل 
دو بخــش اســت: یکــی ایســتادن در برابــر تقدیــر و نیروی شــّر 
قهــری و دیگــری توّجه به دیگــری، زمینه تشــکیل ســازمانی 
اســت با هــدف کاِر بدون مــزد. همــه می خواهند زنــده بمانند 
و حســاب و کتابی در کار نیســت. هرکــس این نظریــه را قبول 
ح کّلــی  دارد، می توانــد بــه ایــن تشــکیالت ملحــق شــود. طــر

توّجه به دیگری، 
بدون محاسبات 

فردی یکی از 
ین  اساسی تر

که  ارکانی است 
در »طاعون« 

بیان می شود. و 
این از عجایب 
وزگار  طنزآمیز ر
کامو  که  است 

را یک فیلسوف 
مؤید آزادی 
لیبرالیستی 

می دانند. 
چون به وضوع 
در »طاعون« 
که  می بینیم 

آزادی با پشِت سر 
گذاشتِن مسئله 

منفعت طلبی 
شخصی به دست 

می آید
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کیــد دارد کــه از بیان خشــونت دوری کنــد. کامــو در »نامه  تأ
بــه دوســت آلمانــی« در این بــاره بحث می کنــد کــه: »آن چه 
خشــونت واقعی را آزاد می کنــد، نه جنگ و خشــونت نظامی 
بلکه فرهنگی اســت.« شــاید نگاه کامــو در این جســتار کمی 
رمانتیک باشــد ولی باعث می شــود در داستان نویســی اش، 
آزادانه بــا شــخصّیت ها برخــورد کنــد. او آدم ها را خــوب و بد 
نمی بینــد: از نظــر کامــو، آدم هــا داناتــر یــا نادان تــر هســتند. 
شــرارت هم به نادانــی برمی گــردد. کامــو مفهــوم مطلق خیر 
گر شــرارت فــرد به خاطر  و شــر را معلق می کنــد. از دیــدگاه او، ا
ح سقراطی  نادانی است، با دانستن اصالح می شــود. این طر
به کامــو این قدرت را می دهد که هر شــخصّیتی )خیر یا شــر( 

را در داستانش روی صحنه بیاورد تا از خودش دفاع کند.
آثار هنــری به خصــوص رمان باعث می شــود ما بــه خودمان 
کنیــم. بــر خــالف آنچــه تصــّور می کنیــم،  دسترســی پیــدا 
خودمــان را به خوبــی نمی شناســیم. ولــی با این دسترســی، 
گاهی مــان از توانایی هــای خودمــان، متعّجب مان  میــزان آ
می کنــد. انگار تــا قبــل از خوانــدن »طاعــون« بــه موانعی که 
واقعــًا در مســیر زندگی مــان وجــود دارد، واقــف نیســتیم. 
خواندن رمان ما را فروتــن می کند. خواندن »طاعون« باعث 

می شود بیشتر درباره کرونا بفهمیم.

خانی: زمانی که از پوسته شخصی خودمان بیرون می آییم، 
مفهــوم آزادی از نظر کامــو برایمان معنــا پیدا می کنــد. بعد از 
دهــه 1990، بــا ســیطره مطلــق ســرمایه داری، هرگونــه نگاه 
انتقادی تلطیف شــده یا از بین رفته اســت. به عبارت دیگر، 
در دنیا تالشــی برای رســیدن به آزادی وجود ندارد و گفتماِن 
فردیت گرایی، ســیطره مطلق دارد. حّتــی چپ گراها هم باید 
بــا دادن وعده لــّذت و تشــویق، ثروتمنــدان و افــکار عمومی 
را ترغیــب کننــد بــه کمــک بــه دیگــری. مجبورنــد بــه آن ها 
بگوینــد: »از کمــک بــه دیگــران ســودی به تــو می رســد.« در 
حالی کــه از دیــدگاه کامــو، ایــن ســود، توّهمی بیش نیســت. 
اما دنیــای امروز مــا شــبیه دنیــای روزگار کامو نیســت. نقش 
متفّکران و روشنفکران خیلی کم رنگ تر از آن است که مردم 
را تشــویق کنند به مبــارزه برای کمــک به دیگــران. گفتمان 
مطلــق ســرمایه داری، عقایــد عمــوم مــردم را هــم به ســوی 
ح کامو در موقعّیت امروز  اصالت ســود و لّذت برده اســت. طر
مــا بــا بحــران مواجــه اســت. از طــرف دیگــر، علــم هــم دچار 
بحران شده اســت. کرونا نوعی ویروس اســت که از شناخته 
شــدن فرار می کند. حّتی امکانات پیشــرفته تکنولوژی امروز 
هم کمکــی بــه شــناخت آن نکــرده اســت؛ تــا می خواهند به 
شناختش نزدیک شــوند یک جهش ژنتیکی جدید می کند و 
شکل و ســاختارش عوض می شــود. یکی از مشــکالت اصلی 
کــه ســاختن و تولیــد داروی کرونــا را به تأخیــر انداختــه، این 
است که دانشــمندان هنوز نمی دانند با چه چیزی طرف اند. 
در »طاعون« هم چنین وضعیتی وجــود دارد: عامل بیماری 
یک بار چهره عــوض می کند، ولــی چــون در کّل دوره یک بار 
گر کســی  ایــن اّتفــاق می افتــد می توانند بــه آن غلبــه کنند. ا
بخواهد درباره »کرونا« رمان بنویسد، باید بیشتر و عمیق تر از 

کامو وارد ماجرا شود و این کار آسانی نیست.      

فعالیت ها در هالل احمر 
باید قانونمند دنبال شود

نماینده ولی فقیه در جمعیت هالل احمر:

نماینده ولــی فقیــه در جمعیــت هــالل احمــر در اولیــن جلســه از پنجمیــن دوره 
کید کرد: فعالیت در هالل احمر یکی از عرصه های  شــورای عالی این جمعیت تأ
کار الهی اســت. در این جایگاه باید به مردم کمک کنیم و به نیازمندان و آسیب دیدگان 

از حوادث، آرامش بدهیم و از رنج آن ها بکاهیم.
کید بر مسئولیت انســان در قرآن و اینکه از بندگان  حجت االسالم و المسلمین معزی با تا
ســئوال خواهد شــد کــه بــا نعمت هــای خداونــد چــه کرده ایــد، افــزود: از برجســته ترین 
نعمت های الهی، والیت حق اســت. خدواند انســان را از تاریکی ها بیرون می آورد، رشــد 
می دهد، به انسان خرد می دهد، مقام و مکان برجسته اعطا می کند و درباره این نعمت 
برجسته در روز قیامت، سئوال نیز می کند. وی افزود: بعد از نعمت والیت، نعمت والیت 
رســول )ص(، والیت ائمه )ع( و سپس والیت ولی فقیه اســت و خداوند نعمت را بر مردم 

این سرزمین تمام کرده است.
نماینده ولی فقیه در جمعیت هالل احمر به آغاز هفته دفاع مقدس و خاطراتی از روزهای 
کثر مردم این بود  آغازین جنگ هم اشاره کرد و افزود: در ابتدای جنگ تحمیلی، تصور ا
که جنگ چند روز بیشتر طول نمی کشد اما کشــور و مردم ما طی 8 سال ایستادگی کردند 
و شهدای زیادی را تقدیم انقالب کردند. ما در برابر خون شهداء مسئول هستیم و در روز 
قیامت درباره اینکه با خون شــهداء چه کردید، آیا برای رسیدن به منافع دنیوی از خون 

شهداء استفاده سیاسی کرده اید و ... نیز از مسئوالن سئوال خواهد شد.
حجــت االســالم و المســلمین معــزی در ادامــه ســخنان خــود، هــالل احمــر را یکــی از 
عرصه های حکومت الهی عنوان کرد و افــزود: در این جایگاه باید به مردم کمک کنیم. 
خ می دهد. باید بتوانیم به مردم آرامش بدهیم و از رنج آن ها  حوادث متنوعی در کشور ر

بکاهیم.
وی در ادامــه از همراهــی و خدمــات اعضــای ســابق شــورای عالی هــالل احمر کــه برای 
حفظ موقعیت هــالل، تالش فراوانــی داشــتند، تقدیر کرد و افــزود: انتخابــات پنجمین 
دوره مجامع هالل احمر در شــرایط سخت شیوع کرونا در کشــور، با رعایت پروتکل های 
بهداشــتی و قوانین و سیســتمی که هــالل احمر در نظــر گرفته بود بــه خوبی برگزار شــد و 
مســئوالن اجرایــی انتخابات حــق مطلــب را بــه درســتی اداء کردند و جــا دارد بــرای این 

مسئوالن و اعضای جدید شورای عالی آرزوی توفیق کنم.
نماینده مقام معظم رهبری در جمعیت هالل احمر با اشــاره به اینکه رئیس جمعیت به 
دنبال ایجاد شفافیت مالی در هالل احمر اســت، خطاب به اعضای شورای عالی گفت: 
کید من این است که در هالل احمر به دنبال قانونمند عمل کردن و تسکین آالم مردم  تأ
باشــید و فعالیت ها در هالل احمر باید قانونمند دنبال شود. همچنین ما در برابر خداوند 
نیز مســئول هســتیم که برای رفع مشــکالت امدادگران که در خط مقدم امدادرسانی به 

آسیبب دیدگان از حوادث قرار دارند، هر آنچه در توان داریم انجام دهیم.      
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پیامبــر )ص( نبــود، جامعــه بشــری تغییــر نمی کــرد، چــرا که 
اصــواًل نمی تــوان جوامــع را جز بــا رحمــت، محبت و گذشــت 

تغییر داد، ان اهلل الیغیر به قوم حتی یغیر ما بانفسهم.
پیامبرخاتم )ص( نسبت به افرادی که به او ستم می کردند 
و او را مورد آزار قرار داده اند نیز هیچ کینه ای به دل نداشــت، 
همــه آن هــا را می بخشــید و ایــن رفتار شــاخص ایشــان بود. 
تنها در مواردی که حقوق انســان ها پایمال می شد، تعرضی 
به دارایی مردم صــورت می گرفت، ظلمی به فردی می شــد، 
صــورت  تعــّدی  و  تجــاوز  می گرفــت،  انجــام  بی عدالتــی 
می پذیرفت، پیامبــر )ص( قاطع و محکم بــا خاطی برخورد 

می فرمود.
به نگاه نگارنده پیامبر )ص(، شــأن الگو بودن برای جامعه 
انســانی دارد همچنان که قرآن کریم ایشــان را اســوه حســنه 
گر  می داند، یعنی اخالق ایشان قابل دســت یافتن است که ا
غیر این بــود الگو بــودن او بی معنی اســت و تطبیــق در تمام 
شــئون محقق نمی شــود زیرا ایشــان معصــوم بودنــد ولی در 
اخالق، زندگی فــردی و اجتماعی قابلیت عمــل کردن مانند 
ایشــان وجــود دارد. جامعــه زمان پیامبــر )ص( یــک جامعه 
خشــن، بی ادب و نامتوازن بــود و پیامبر )ص( چشــمه همه 
فضایل انســانی در آن عصر اســت و بهترین و برترین الگوی 

اخالق انسانی است.
هر انسانی این اســتعداد را دارد که کمال انســانی، مهربانی، 
کرم )ص(  گذشــت و محبت را در خود شــکوفا کنــد و پیامبــر ا
به لطف الهــی این اســتعداد را در اوج خود به کمال رســانیده 
اســت. خداونــد، پیامبــر )ص( را ایــن گونه توصیــف فرمود: 
ــَک َلَعلــی ُخُلٍق َعظیــٍم؛ تو بــر اخــالق بزرگوارانه عظیمی  »َو ِإَنّ
هســتی« و از امام صادق )ع( روایت شــده: »خداونــد، پیامبر 
َک  )ص( را بــر محبــت خــود تربیت کــرد و ســپس گفــت: »ِإَنّ
َلَعلی ُخُلٍق َعظیٍم« بنابراین پیامبر )ص( بر اساس استعداد، 
خواســت و تالش خــود، به لطــف الهی بــه کمالی رســیده که 

این کمال توانسته آن تحول بزرگ را ایجاد کند.
کــرم )ص(  گــر از مــوالی متقیــان دربــاره شــخصیت نبــی ا ا
ْحَکَم 

َ
ــِه َقــْد أ اّر ِبِطّبِ بپرســید ایشــان می فرماینــد: »َطِبیــّب َدّوَ

ْحَمی َمَواِســَمُه َیَضــُع َذِلَک َحْیُث اْلَحاَجــُة ِإَلْیِه ِمْن 
َ
َمَراِهَمُه َو أ

ّع ِبَدَواِئــِه َمَواِضَع  ْلِســَنٍة ُبْکــٍم ُمَتَتّبِ
َ
ُقُلوٍب ُعْمــٍی َو آَذاٍن ُصّمٍ َو أ

اْلَغْفَلِة َو َمَواِطَن اْلَحْیَره.« او طبیبی اســت که همراه با طّبش 
در میــان مــردم می گــردد، مرهم هایــش را محکــم و آمــاده 
ســاخته و ابزارهایــش را بــرای ســوزاندن زخم هــا داغ نموده، 
تا هر جــا الزم باشــد: در زمینــه دل هــای کــور و گوش های کر 
و زبان هــای الل به کار گیــرد. دارو به دســت بــه دنبال عالج 
بیماری هــای غفلــت و دردهای حیرت اســت. ایــن بیماران 
وجود خــود را از انوار حکمت روشــن ننموده و با آتش دانشــی 

درخشان شعله نیفروخته اند.
به هر شــکل ترویج اخالق حســنه و پایبندی بــه اخالق نیکو 
از وظایــف و خصلت هــای حکومت اســالمی اســت و لذا همه 
دســتگاه ها، ســازمان ها، کارکنان و کارگزاران دولت اسالمی 
بایــد با همــه وجــود در پــی برپایــی اخــالق حســنه در جامعه 

فعالیت داشته باشند.      

مهربانی
مرهم زخم های جامعه است

درسی از سلوک اخالقی حضرت محمد)ص(

جامعه زمان و عصر پیامبر، جامعه ای اســت خشــمگین و 
نامــوزون. حضــرت محمــد )ص( بــا ویژگی هــای صفاتی 
خود از جمله مهربانی، نوع دوســتی در این دوران و عصرهای پس 
گر ســیره رسول خدا )ص( را  از آن تحول انسانی به وجود می آورد. ا
از  کــه یکــی  قــرار دهیــم، درمی یابیــم  کاوی  مــورد مطالعــه و وا
کــرم )ص( تغییــر ســبک زندگی  جلوه هــای اعجــاز رســالت پیامبرا
جاهلیت به ســمت ارزش هــای باالی اخالقی و بشردوســتانه بوده اســت که می فرمایــد: »و ما 

ک ااّل رحمه للعالمین؛ ما تو را جز رحمت برای جهانیان نفرستادیم.« ارسلنا
رحمت و محبت را باید اساس و بنیاد موفقیت پیامبر اســالم )ص( در جامعه جاهلی آن زمان 
کــرم )ص( که موجب شــده بــه ســبب آن جامعه را  برشــمرد. برترین ویژگــی صفاتــی پیامبــر ا
متحول ســازد، اخالق و اقدامات بشردوســتانه ایشان در طول عمر ارزشمندشــان بوده است. 
ایثــار، رحمت، گذشــت، رفق، مــدارا و انسان دوســتی پیامبر )ص( بیــش از همه چیــز تأثیر به 

سزایی در بین جامعه جاهلیت آن دوران گذاشته است.
بسیاری از رفتارهای ضدبشــری که بیان آن نیز بسیار سخت اســت مانند زنده به گور نمودن 
دختران، نوعــی ارزش در آن جامعــه قلمداد می شــد. در همین ارتبــاط قرآن کریــم می فرماید: 
ــا َغلیَظ الَقلــِب اَلنَفّضوا ِمــن َحوِلَک « بــه )برکت(  »َفِبما َرحَمٍة ِمــَن اهلِل ِلنــَت َلُهم َوَلــو ُکنَت َفّظً
گر خشــن و ســنگدل بــودی، از  رحمــت الهــی، در برابر آنان ] مــردم[ نرم )و مهربان( شــدی! و ا

کنده می شدند. اطراف تو، پرا
کرم )ص( باعث شد که جامعه بشری به  این اخالق کریمانه و انسان دوستانه حضرت رسول ا
گذشت و پرمحبت  گر اخالق رحیمانه و با سمت ارزش های واالی الهی گرایش پیدا کند؛ یعنی ا

حجت االسالم والمسلمین امیر چهری
مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هالل احمر گیالن
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گفــت: بــه آمــوزش همگانــی در برنامــه پنجــم توســعه  و  
کید شــده کــه  ســطح آمــوزش بــه لحــاظ کمــی و کیفــی در  تا
شهرستان ها باید بیشتر تقویت شــود و با همت به جد دامنه 
آموزش ها گســترش یابد تا ســطح دانش مقابله بــا حوادث و 
مدیریت بحران در ســاعت های اولیه توســط مردم  شهرها و 

روستاهای تابعه ارتقا یابد.
 وی یــادآوری کرد: گســترش آموزش همگانــی و کمک های 
اولیه موجب می شود تا شــهروندان در زمان طالیی و ساعت 
اولیه بحــران بتواننــد مدیریت اولیــه بحران و نحــوه مقابله 
و پیشــگیری از خســارت های جانــی و مالــی را تــا رســیدن 
نیروهــای امدادی داشــته باشــند، که بــر همین اســاس باید 
تعــداد افراد آمــوزش دیده را بــه منظور تحقق جامعــه ایمن و 

تاب آور افزایش دهیم.
وی به جذب خیرین جدید برای کمک به حوزه های مختلف 
کید کرد و  از جمله درمان و توانبخشــی جمعیت هالل احمــر تا
ادامه داد: خیرین و افراد صاحب نام شناســایی و جذب شوند 

و از نزدیک در جریان خدمات هالل  احمر قرار گیرند.
مســئول دفتــر نمایندگــی ولــی فقیــه در جمعیت هــالل احمر 
اســتان زنجان نیز در ادامه این جلسه افزود: مفهوم گسترده 
مفاهیمــی  در  می تــوان  دینــی  متــون  در  را  خدمت رســانی 
همچون تالش در برآوردن نیازهای مؤمنان، اهتمام به امور 
مســلمانان، یاری رســاندن به گرفتاران، گشــودن گرفتاری 

مؤمنان و غیره جستجو کرد.
حجــت االســالم و المســلمین جــواد نصیــری اظهارداشــت: 
این مفهــوم گســترده شــامل خدمت رســانی افراد نســبت به 
یکدیگر و یا همنوعــان و خدمات عام المنفعه اســت، چرا که 
خدمتگزاری به مردم در نظام دینی به صورت نهادینه شده 

نوعی از مصادیق ارائه خدمات است.
حمیدرضا شــهبازی عضو هیات مدیره جمعیــت هالل احمر 
اســتان زنجــان گفــت: توجــه و نظــارت ویــژه در انتخابــات 
پنجمیــن دوره از انتخابــات مجامــع عمومــی هــالل احمــر 

موجب شد تا مسیر سخت و پرنوسانی را سپری کنیم.
وی اظهارداشــت: اقدامت و تالش ها در اهداف ترسیم شده 
متبلور شــود و همه هــم و غم این باشــد کــه اعتبار و ســرمیاه 

اجتماعی را حفظ کنیم.
عضو شورای عالی و هیات مدیره جمعیت هالل احمر استان 
زنجان گفت: در اســتان انتخابات با مدیریــت ویژه متفاوت 
از ســایر اســتانها در فضایــی بــدون حاشــیه و ســالم بــه نحــو 
کید کــرد: در پنجمیــن دوره  مطلوبی برگزار شــد. شــهبازی تا
هیات مدیره باید هماهنگی بیشــتری نســبت بــه دوره قبل 
باشــد و خالءهــای قانونی بــا کمک و تعامــل هم حل شــود و 

هیات مدیره نقش اصلی خود را ایفا کند.      

خدمت به دیݡگران
بازتاب ݡگسترده ای
در متون دینی دارد

نخستین جلســه هیات مدیره جمعیت هالل احمر استان 
زنجان با حضور مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در هالل 

احمر این استان تشکیل شد. 
مدیرعامل جمعیــت هالل احمــر اســتان زنجان ضمــن تبریک به 
اعضای هیات مدیره و حمیدرضا شهبازی به عنوان عضو شورای 
عالی جمعیت هالل احمر کشــور افــزود: امید دارم ایــن انتخاب ها 
منشــأ خیر و برکت برای جمعیت هالل احمر اســتان و کشــور باشــد چرا که حضور وی در هیات 
مدیره و  شــورای عالی در دروه چهارم بســیار کارگشــا و بــا مدیریت کارآمــد تاثیرگذار بــود که در 
دوره فعلی نیز حضور و مشورت با این عضو در شــورای عالی به حتم تاثیرگذار و موجب تحقق 

اهداف و برنامه ها خواهد شد.
مدیرعامــل جمعیت هــالل احمر با بیــان اینکه چهــار کمیتــه و کارگــروه در هالل احمر اســتان 
زنجان داریم، اظهارداشــت: ایــن کمیته ها شــامل امداد و نجــات، کمیته بهداشــت، درمان 
و توانبخشــی، کمیته داوطلبان، جوانــان، موقوفــات و امور فرهنگــی، کمیته برنامــه ریزی، 

بودجه و آموزش و تأمین منابع مالی و پشتیبانی است.
کیــد کرد و افزود: هــالل احمر بزرگتریــن نهاد عمومی  میرزایی به جذب اعضــا در هالل احمر تا
مردمی در کشــور به شــمار می رود و اســاس کار در هالل احمر داوطلب محوری است، حضور و 
مشارکت داوطلبان در فعالیت های آینده جمعیت تاثیرگذار خواهد بود و خدمات عام المنفعه 

و داوطلبانه بهتر و بهینه ای را شاهد خواهیم بود.
کیــد براینکه جامعه داوطلبی ما نســبت بــه وضعیت فعلــی باید افزایش کمی داشــته  وی با تا
باشد، اظهارداشــت: در جذب اعضای داوطلب باید نگاه کمی شود و اعضای بیشتری جذب 
جمعیت هالل احمر شــده و جامعــه هدف هالل را بــه منظور ارتقــای ارائه خدمــات مطلوب تر 

افزایش دهیم تا هالل احمر شهرستان ها بیشتر از گذشته تقویت پیدا کند.
مدیر عامــل جمعیــت هالل احمــر اســتان زنجــان بــه راه انــدازی خانه های هــالل اشــاره کرد 

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هالل احمر استان زنجان:
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اݡگر ݣݣانفاق نݡکنید
ݣݣآسیبش ݣݣݣبه ݣݣݣخودتان ݣݣمی رسد

گزارشی از نشست علمی-تخصصی
 »مبانی معرفتی کار خیر در آموزه های اسالمی«

حسام خراسانی

این پنج شــاخص در ذهن انسان شــکل بگیرد، عمل انسان 
به خودی خود به کار خیر تبدیل می شود. 

بــرای  تــالش  حجت االسالم والمســلمین مهــدی مهریــزی 
تبییــن و ترویــج ایــن موضوعــات را در ذهــن افــراد از وظایف 
ســاختار فرهنگــی دینی کشــور دانســت و افــزود: »باید تالش 
کنیم این شاخص ها را در ذهن آدم ها بسازیم و جا بیندازیم؛ 
وگرنه ممکن اســت کســی به تقلید کار خیری را دنبال کند یا 
احساســاتی شــود و عمل خیری انجــام دهد، اما ایــن اعمال 
مداوم نخواهند بود.« این پژوهشــگر با بیان اینکه بسیاری 
از کارهــای مــا احساســی اســت، افــزود: »احســاس یــا شــور تا 
به شــعور تبدیل نشــود، پایــدار نیســت، خودجوش نیســت. 
همیشــه بایــد بــه یــک منبــع گرمایــی نزدیک شــویم تــا گرم 
شــویم. چه کنیم تــا خــود انســان ها از درون آن گرمــا را تولید 
گــر با احساســات قــرار اســت فعالیتــی را انجــام دهیم  کنند. ا
به محــض فروکش کــردن این احساســات بــاز بــه روز اولمان 

برمی گردیم.«

     کار خیر عقالیی یا احساسی
او در ادامــه به آسیب شناســی عمل خیر مبتنی بر احساســات 
کــرد: »مثــاًل وقتــی ســیل می آیــد و  پرداخــت و خاطرنشــان 
ســروصدا می شــود، همــه بــرای کمــک می آییــم، امــا وقتــی 
ســروصدا بــه پایــان رســید  ایــن خیرخواهــی نیــز بــه پایــان 
می رســد. اینجــا معلــوم اســت آن معرفــت و آن نــگاه شــکل 
نگرفته اســت. چکار کنیــم که آن نگاه شــکل بگیــرد که هم 
وقتی سیل می آید هوای همدیگر را داشته باشیم و هم وقتی 
گرفتار سیل و دیگر بحران ها نیســتیم؛ چه جنگ باشد و چه 

نباشد. این شناخت باید در درون انسان شکل بگیرد.«

حجت االسالم والمسلمین مهدی مهریزی پنج مؤلفه و شاخص »نگاه و معرفت ما به 
انسان«، »باور به اینکه انسان موجودی اجتماعی است«، »رابطه ایمان با کار خیر«، 
کله اصلی  »رابطه حــرف بــا کار خیــر« و »ارتبــاط کار عبادی بــا  کار خیــر« را تشــکیل دهنده شــا
گر  معرفتی کار خیر در آموزه های اســالمی و قرآن کریم برشــمرد. در نگاه این پژوهشــگر دینی ا

نشست علمی-تخصصی »مبانی معرفتی کار خیر در آموزه های اسامی« 
مشـارکت  افزایـش  در  دینـی  فرهنـگ  ظرفیـت  »واکاوی  اصلـی  محـور  بـا 
اجتماعـی« برگـزار شـد. حجت االسام والمسـلمین مهـدی مهریـزی، عضـو 
هیأت علمی دانشـگاه قرآن و حدیث در این نشسـت که در سـاختمان صلح جمعیت 
هـال احمـر برگـزار شـد بـه بررسـی و تبییـن نـگاه دیـن بـه مسـأله مشـارکت اجتماعـی 
کـه چـه  پرداخـت. او در ایـن  نشسـت بـه واکاوی و بررسـی ایـن پرسـش پرداخـت 
نگاهـی بایـد حاصـل شـود تـا آدم هـا بـه کار خیـر اقـدام کننـد؟ آنچـه در ادامـه می آیـد، 

گـزارش »شـهروند« از ایـن نشسـت علمـی- تخصصـی اسـت.  
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     چگونه به انسان نگاه کنیم؟
حجت االسالم والمســلمین مهریــزی در ادامــه بــه تبیین این 
پنج شاخص پرداخت. او در توضیح شــاخص نگاه و معرفت 
ح کرد کــه مــا چگونه به  ما بــه انســان ایــن پرســش ها را مطــر
انســان نگاه می کنیم؟ آدم ها را چگونه دیده و باور می کنیم؟ 
در نگاه این پژوهشــگر دینی در آیات قرآن درباره انســان ســه 
نــگاه لحــاظ شــده اســت؛ او در توضیــح این ســه نــگاه گفت: 
»یکی نگاهی اســت که شیطان به انســان دارد. دیگری نگاه 
فرشــته ها به انســان اســت و یکی هم نگاه خدا. ما با دوربین 
کدام یک داریم به انســان نگاه می کنیم؟ با دوربین شــیطان 
یا فرشــته ها یــا دوربین خــدا؟ ایــن نگاه هــا هر کــدام پیامدی 
متناســب بــا خــودش دارد. نــوع نــگاه ما بــه انســان و بــه آدم 
تعیین کننده اســت. شــیطان از بــاال به انســان نــگاه می کند، 
انسان را تحقیر می کند و می گوید من آتشم و ارزش دارم. آیا ما 
با این نگاه شیطانی به همدیگر نگاه می کنیم، همه را پایین 
و خوار می بینیم. اما در نگاه واال، نگاه خدا را به انسان داریم؟ 
نگاه خدا به انسان متفاوت است. خدا شیطان را به علت این 
قضاوتــش بیرون می کنــد. فرشــته ها را به علت نگاه بدشــان 
شــماتت می کند؛ پروردگار می فرماید من چیــزی می دانم که 
شما نمی دانید. انســان در نزد خدا عزیز اســت و این نگاه باید 
نگاه مــا نیز به عنــوان بندگان خــدا به همنوع هایمان باشــد. 
گر این طور شود آیا ممکن  این را باید انسان باور کند و ببیند. ا

است، به کسی توهین و بی اعتنایی کند؟«

     انسان موجودی اجتماعی
»دومیــن عنصــر تأثیرگــذار بــه عنــوان یــک مبنــای معرفتــی 
که بایــد بــه آن توجه شــود، موضوعی اســت کــه انســان باور 

کنــد یــک موجــود اجتماعــی اســت؛ یعنــی رشــد و تکامــل و 
خوبی هــای خودش بــا خوبی هــای دیگــران گره خــورده و از 

دیگران جدا نیست. این را باید باور کند.«
گــزاره در  حجت االسالم والمســلمین مهریــزی بــا بیــان ایــن 
ادامه نشســت به تبیین اولین شــاخص نیز پرداخت و افزود: 
گر زنده هســتند خدا حفظشان کند-  »امام موســی صدر -که ا
تعبیری از آیــات قــرآن دارد با این مضمــون که انفــاق کنید تا 
کت نیندازید. چــه رابطه ای میان  خودتان را در مهلکــه و هال
انفاق کــردن و به خطر نیفتادن اســت. معنی این تفســیر این 
گر انفاق نکنید  است که شما یک موجود اجتماعی هستید، ا
گر مدرسه نســازید و بچه های  آســیبش به خودتان می رسد. ا
گر  گاهی به فرزند تو نیز ارتباط دارد. ا گاه نشوند، این ناآ دیگر آ
بیمارستان درست نکنید، انســان ها بیمار می شــوند و تو هم 
در این جامعــه زندگی می کنــی و قطعًا آســیب می بینی؛ یعنی 
رابطه بیــن انفاق که یک کار اجتماعی اســت، با خود انســان 
اســت.« به نگاه این محقق دینی انسان ها هویتی اجتماعی 
دارند. انســان در زندگی بدون اجتماع نه به رفاه می رسد و نه 
گر ایــن را باور  کار خیر بــه امنیت و نه به رشــد و نه بــه تکامل. ا

کردیم، طبیعتًا نگاه خیر نسبت به دیگران حاصل می شود.«

     ارتباط کار خیر و ایمان
بــه  ادامــه  حجت االسالم والمســلمین مهــدی مهریــزی در 
تبییــن عنصــر ســوم پرداخــت. او در تبییــن ایــن موضــوع 
گفت: »مؤمن نمی توانــد فردی فکر کنــد و با کار خیــر بیگانه 
باشــد. ممکن نیســت ایمان باشــد و کار خیر و عمل صالح در 
پــی آن نباشــد. آن عمل خیر هم برای خود شــخص اســت و 
هم بــرای دیگــری اســت. رابطــه بیــن ایمــان و عمــل صالح 
رابطه ای تفکیک ناپذیر اســت. این را انســان بایــد باور کند؛ 
باید بــاور کند که ایمان بــدون عمل صالح غیرممکن اســت. 
ایمــان نمی توانــد منفــک از کار خیــر باشــد. کســی نمی تواند 
مدعی باشــد مؤمن اســت و به تبــع آن کار خیر انجــام ندهد؛ 
دارای تناقــض رفتــاری اســت.« او در تکمیــل ایــن بخــش 
از صحبت هــای خــود بــه آیاتــی از قــرآن اشــاره کــرد و افــزود: 
»نمی توانید خوب باشــید و انفاق نکنید؛ یعنی خوبی انسان 
با انفاق گره خورده است و بحث امربه معروف و نهی از منکر 
هم همین اســت. این اســت که انســان یک حس اجتماعی 
دارد و ایــن حــس اجتماعــی او را وامــی دارد کــه دیگــران را از 

بدی ها دور کند.«

     حرف تا عمل
حجت االسالم والمســلمین مهریزی در ادامه بــه تبیین اصل 
چهارم پرداخت. او با بیان اینکه میان کار خیر و حرف ارتباط 
معنایی وجود دارد، افزود: »این را باید باور کنیم. ما در کشــور 
بســیار حــرف می زنیــم. کالم را از عمــل جــدا کرده ایــم امــا در 
آموزه های دینی این دو بــا هم پیوند خورده انــد.« او در ادامه 
به آسیب شناســی حرف تهی از عمــل پرداخت و خاطرنشــان 
کرد: »مؤمن نباید شــعار دهد؛ برخــی از خوبی ها بســیار حرف 
می زنند ولی پایشان می لنگد، مؤمن کاری را که نمی تواند به 
زبان نمی آورد. حرف باید با عمل باشد و انسان به میزانی که 

 انسان ها هویتی 
اجتماعی دارند. 
انسان در زندگی 
بدون اجتماع نه 

به رفاه می رسد 
کار خیر  و نه 

به امنیت و نه 
به رشد و نه به 

گر این  تکامل. ا
کردیم،  را باور 

طبیعتًا نگاه خیر 
نسبت به دیگران 

حاصل می شود
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می تواند عمل کند باید حرف بزند؛ یعنی در باورش باشد. در غیر این صورت 
ما یک جامعه پرحرف را ســاخته ایم.« به نگاه این سخنران همه ثمرات در 
دنیا زمانی تبلور می یابد که دیگری مهم شمرده شود؛ علم و ثروت زمانی  به 
رشد منجر می شوند که در این زمینه حرکت کنند. به نگاه این پژوهشگر در 
آموزه های حرف بی عمل گناهی بزرگ شــمرده شده اســت. این پژوهشگر 
معتقد اســت حرف بدون عمــل از نگاه قــرآن به ماننــد و در ردیــف گناهانی 

همچون زنا با محارم، جدال و کفر با خداست.

     دوری از شعار
او در تکمیل این بخش از ســخنان خود گفت: »برخی از ما ســخنران های 
از دل آن عملــی  امــا  بســیاری می دهیــم  و شــعارهای  خوبــی هســتیم 
درنمی آیــد؛ چــون بــاور نداریــم کــه انســان بایــد بــه میزانــی کــه می توانــد 
کنــد، حــرف بزنــد؛ وگرنــه ســکوت، البتــه ایــن ســکوت  کار  و می خواهــد 
باید ســکوتی فعــال باشــد نــه منفعــل. گاهــی آدم نمی توانــد حــرف بزند و 
کت اســت. بــه نظــر من  کت اســت. گاهــی می توانــد حــرف بزنــد و ســا ســا
قــدرت بــر ســکوت از قــدرت بــر کالم مهم تر اســت. یــک انســان عاقــل را با 
حرف نزدن هایش می شــود شناخت. ریشه بســیاری از مشکالت در جوامع 
انســانی حرف اســت. چه بســا یک حرف خونریزی ایجاد کنــد و اغلب هم 
حاضر نیســتیم مســئولیت حرفمان را قبول کنیم. گاهی کســی یک کلمه 
حرف می زند و خانواده ای از هم می پاشد؛ بار احساسی دارد، بار اقتصادی 
دارد. از این کلمه های بیجا و بی ربط بسیار استفاده می کنیم؛ هم در حلقه 

زندگی فردی یا در خانواده و اجتماع و جهان.«

     کار خیر یک عبادت  است
او در تبیین آخرین بخش از شاخص های معرفت و مبانی کار از نگاه دینی 
به ارتباط میان کار خیر و عبادت اشاره و خاطرنشان کرد: »کار عبادی از کار 
گر از نظر فکــری و ذهنی و معرفتی بتوانیــم این مفاهیم  خیر جدا نیســت. ا
را تبییــن کنیم و توضیــح دهیــم و جامعه را بــا این مســائل آشــنا کنیم، آن 
گــر انفاق  محصــول یعنــی انجــام کار خیــر خود بــه خــود اتفــاق می افتــد. ا
نکنید، آسیب های درد و رنج به شما هم اصابت می کند؛ چون شما در این 
مجموعه هستید و جدا از آن نیســتید.«   او افزود: »انسان باید این موضوع 
را باور داشته باشد که خیر خودش با خیر دیگران محقق می شود، سالمتی 
او با ســالمتی دیگران، رشــد خــودش با رشــد دیگــران. چرا به انســان های 
دیگر احترام نمی گذاریم؟ بد انسان های دیگر را بخواهیم و آن ها را نفرین 
کنیم و دشنام بدهیم؟ بله، عمل زشت را تقبیح می کنیم، هیچ وقت عمل 

زشت خوب نیست. اما این عمل بد به خود آن آدم لطمه می زند.«

     همراهی عبادت و خیرخواهی
او در تکمیــل صحبت های پایانی خــود گفــت: »کار عبــادی از کار خیر جدا 
ح شود، این است  نیست آخرین چیزی که به نظر من در این فضا باید مطر
که کار عبادی از کار خیر جدا نیســت. نمی شود کســی فکر کند دارد عبادت 
خــدا را انجام می دهــد و کار خیــر انجام ندهــد. در قرآن هــر جا نمــاز آمده با 
زکات آمده؛ در قــرآن پیدا نمی کنید که نماز باشــد و زکات نباشــد. در ســوره 
کوثر که زکات نیســت، قربانی کردن اســت؛ یعنی چیزی به دیگری برســد. 
نمی شــود انســان عبــادت خــدا را بکنــد و کار خیــری بــرای دیگــران انجام 
ندهد. ایــن دو از هــم تفکیک ناپذیر هســتند. مالزماتی اســت بین عبادت 
خدا و کار خیر برای دیگران. این موضوع باید به باور تبدیل شود و معرفت 
و نوع نگاه ما به فعالیت های خیرخواهانه باشــد. بندگی خدا با خیررسانی 

به دیگران در فرهنگ قرآنی و از نگاه خدا الزام دارد.«      

رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هالل احمر:

 کمک های خیرین
رو به افزایش است

محمــد نصیــری رئیس ســازمان 
داوطلبــان جمعیــت هــالل احمر 
در بازدید رئیــس این جمعیت از ســازمان 
داوطلبان گفت: در این ســال حدود 196 
ح هــای داوطلبانه و  هــزار داوطلــب در طر
حمایتی سازمان مشــارکت داشته و بیش 
از 2.5 میلیون نفر از خدمات ســازمان داوطلبان هالل احمر بهره مند 

شده اند.
نصیری همچنین از جمع آوری حــدود 61 میلیارد تومان کمک های 
کنــون خبــر داد و  ع ویــروس کرونــا تا نقــدی مردمــی در دوران شــیو
گفت: از افتخــارات ســازمان داوطلبان، همراهی و مشــارکت خیرین 
ح های حمایتی اســت. با حرکت ســازمان  و داوطلبــان در اجــرای طر
داوطلبــان به ســمت جــذب مشــارکت های مردمی و خیریــن، هالل 
ح نــذر آب 3، 40 میلیــون تومــان هزینــه کــرده و ســایر  احمــر در طــر
ح از ســوی داوطلبــان تأمین شــده، در  هزینه هــای اجــرای ایــن طــر
ح در ســال 98، حــدود 700 میلیون تومان و  حالی که اجرای این طر
در ســال 97 حدود 4 میلیارد تومان برای جمعیت هالل احمر هزینه 

در برداشته است.
نصیری بــه راه انــدازی ســامانه ســخا در این ســازمان نیز اشــاره کرد 
و گفــت: ایــن ســامانه در حــوزه حمایتــی فعــال بــوده و از بروزتریــن 
ســامانه ها در ایــن حــوزه در سراســر کشــور اســت. وی بــه همــکاری 
کشــور نیــز  ســازمان داوطلبــان، بــا تشــکل ها و خیریه هــای سراســر 
اشــاره کرد و گفــت: از برکات همــکاری ســازمان داوطلبــان جمعیت 
هالل احمــر با تشــکل های مردم نهــاد، هم افزایــی در ارائــه خدمات 
اجتماعی به مردم آســیب پذیر است. در حوادث ســال 98، خیریه ها 
و تشــکل های مردمی حــدود 100 میلیــارد تومان کمک هــای نقدی 
و غیر نقدی بــه جمعیت هالل احمر داشــته اند و ایــن کمک ها میان 

آسیب دیدگان از حوادث توزیع شده است.
نصیــری در ادامــه و در تشــریح عملکرد ســازمان داوطلبــان جمعیت 
هالل احمــر در 6 ماهه ابتدایی ســال جــاری، گفت: بیــش از 80 هزار 
ح هــای ســازمان بــا هــالل  داوطلــب در ســال جــاری و در اجــرای طر
احمــر همــکاری داشــته اند. 175 میلیارد تومــان کمک هــای نقدی 
و غیــر نقــدی جمــع آوری شــده کــه از ایــن میــزان 61 میلیــارد تومان 

ع ویروس کرونا بوده است. کمک های نقدی در حوزه مقابله با شیو
رئیس دفتر نمایندگی ولی فقیه در سازمان داوطلبان جمعیت هالل 
احمر نیز در این جلسه حضور دکتر همتی در جمعیت را فرصتی بزرگ 
کید کرد: بــا حضور دکتــر همتی، عملکــرد جمعیت هالل  دانســت و تا
احمر به نسبت گذشته چه از نظر کارکنان و چه بهره وران از خدمات 

این جمعیت، مورد رضایت بیشتری قرار گرفته است.     
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اخالقی را خلق کرد تا سایه این دوران ارزش های زندگی را به 
جامعه هدیه بدهد.

حجت االســالم و المســلمین دشــتی، ضمن اهتمــام ویژه به 
زنــده نگه داشــتن دوران دفــاع مقــدس افزود: دفــاع مقدس 
نمونــه نابــی از جهــاد اســت، برنامه هــای فرهنگــی امــروز 
می بایســت با محوریت آشــنایی نســل جــوان بــا آرمان های 
شهداء تدوین و برنامه ریزی شود، دفاع مقدس به دشمنان 
گــر  درس مقاومــت و ایســتادگی مــردم ایــران را ثابــت کــرد و ا
مقاومت جانانه ملت ایران در دوران دفاع مقدس نبود عزت 

و اقتدار کنونی را حاصل نمی شد.
مســئول دفتــر نمایندگــی ولــی فقیــه در جمعیت هــالل احمر 
اســتان بوشــهر با اشــاره به تهاجــم فرهنگــی افــزود: غربی ها 
علیــه باورهــای ارزشــی ملــت و بــه خصــوص نســل جــوان 
کشــورمان تــالش می کننــد، آینده هــای انقــالب اســالمی بــا 
الگوگیری از فرهنــگ دوران دفاع مقــدس زمینه موفقیت در 
مقابل توطئه های دشــمنان می شــوند، الگوگیری از ســبک 
و ســیره شــهداء و رزمندگان جنگ تحمیلی یکی از موثرترین 

راهکارهای مبارزه با تمام خصومت های غربی ها است.
امــروز نه تنهــا آمریــکا بلکــه متحدانــش نیز بــه شــدت از این 
فرهنگ کــه در واقــع رمز پیــروزی مــا در دوران هشــت ســاله 
دفاع مقــدس و رمــز موفقیت و  پیشــرفت نیروهــای جهادی 
اسالمی در منطقه است وحشت دارند، انقالب اسالمی ایران 
گاهی هــای عمیقــی کــه در میــان ملت های مســلمان به  با آ
وجــود آورده اســت زمینــه تحــوالت ســازنده ای را در منطقــه 
فراهم کرده اســت و امــروز در قامــت بیداری اســالمی نمایان 

شده است.
انقــالب اســالمی موجودیــت نظام هــای وابســته بــه غــرب 
کــرده و منافــع قدرت هــای ســلطه گرا بــه خطــر  را متزلــزل 
انداخته اســت، روند انقالب اســالمی با توجه بــه راهنمایی و 
راهکارهای ارائه شــده از ســوی رهبر معظم انقالب اسالمی، 

درهمان جهت است که امام راحل )ره( ترسیم کرده بودند.
غالمرضــا حاجیانــی مدیرعامل جمعیــت هالل احمر اســتان 
بوشــهر ضمن گرامیداشــت هفته دفاع مقدس افزود: وظیفه 
همــه مســئولین، دســتگاه های دولتــی و آحــاد مــردم زنــده 
نگه داشــتن یــاد و خاطــره رشــادت های شــهدا، جانبازیان و 

ایثارگران جان بر کف است.
وی ضمــن بازگویــی خاطره ایــی از حضــور خــود در تاریخ 31 
شــهریور 1359 در شهر خرمشــهر که این شــهر توسط بعثیان 
عراقی مورد حمله موشکی قرار گرفت و پس از مقاومت مردم 
به دســت عراقی ها اقتاد، که پس از رشــادهای جــان برکفان 
این شهر سرافراز شــهدای گرانقدر و رزمندگان دالور اسالم باز 

پس گیری شد.
شورای فرهنگی و نقش آن در پیشبرد اهداف عالی جمعیت 
هالل احمر نقشــی وزین و گویا اســت. زنده نگه داشتن یاد و 
خاطــره جان برکفــان رزمنده و شــهدا ضــروری اســت که این 
مهــم از طریق حضــور و دیــدار بــا جانبــازان و خانواده شــاهد 
و همچنیــن برپایــی نمایشــگاه ها بــا موضــوع 8 ســال دفــاع 
مقدس می توان این ویژگی و رشــادت ها را برای نســل جوان 

انتقال داد.      

تدوین ݣݣبرنامه های ݣݣݣفرهنگی 
با محوریت ݣݣآشنایی ݣݣݣݣجوانان 
با آرمان های شهدا

جلسه شورای فرهنگی جمعیت هالل احمر اســتان بوشهر به ریاست حجت االسالم و 
المســلمین دشــتی مســئول دفتر نمایندگی ولی فقیه و با حضــور مدیرعامل جمعیت 

هالل احمر استان و دیگر اعضاء شوراء برگزار شد.
حجــت االســالم و المســلمین دشــتی در ابتــدای جلســه شــورای فرهگی گفــت: دفــاع مقدس 
گنجینه ای اســت که امروز شــاهد آثار آن در جامعه هســتیم و نظام جمهوری اســالمی مدیون 
تالش هــا و ایثارگری رزمندگان دفاع مقدس اســت، تحقــق ارزش های برآمــده از دفاع مقدس 
انقالب و نظــام را بیمــه کــرده و مقاومــت در برابر تحریم ها، تثبیت سیاســی و رشــد چشــمگیر 

دفاعی را برای جامعه به دنبال داشته است.
حجت االسالم و المسلمین دشتی، زنده نگه داشتن دفاع مقدس و یاد شهدا را موجب پویایی 
آرمان های انقالب اســالمی دانســت و افزود: هفته گرامیداشــت دفاع مقدس، یادآور رشــادت 
مردانی است که عظمت، عزت، اســتقالل و آزادی را به ارمغان آورده است. یاد و خاطره شهدا 
دفاع مقــدس در تاریخ مانــدگار می مانــد، دفاع مقــدس و توطئه جنــگ تحمیلی ســبب احیاء 

اسالم و تبلور فرهنگ جهاد برای مقابله با دشمنان اسالم شد.
مســئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هالل احمر اســتان بوشــهر افزود: جنگ 8 ســال 
دفاع مقدس درخشــان ترین دوره حفظ تمامیت ارضی ایران است که منجر به افتخارآفرینی 
نسل های آینده می شود. قداست دوران طالیی هشت ســاله دفاع مقدس، ارزش های واالی 

در جلسه شورای فرهنگی جمعیت هالل احمر استان بوشهر تأکید شد
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شــده اســت. مســابقه کتبی احــکام روزه داری، تامــل و تدبر 
نهج البالغــه از جمله برنامه هــای فرهنگی بوده اســت که در 
مرکــز آموزش علمــی - کاربــردی هالل احمر اســتان گیالن در 
مناســبت های مختلــف همچــون دهــه کرامــت برگزار شــده 
است. یکی دیگر از محورهای فعالیت فرهنگی دانشجویان 
در یک ســال گذشــته فعالیــت در زمینه پیشــگیری از شــیوع 
کرونــا بــوده اســت. ارســال نــکات روانشــناختی و قرنطینــه 
خانگــی در کانــال مرکــز بــه صــورت، خبــر، گــزارش، صــدا و 
ویدیــو از جملــه ایــن فعالیت ها بــوده اســت. ایــن فعالیت ها  
با مشــارکت اســاتید مرکز نیــز همــراه بوده اســت. ایــن نمونه  
کز علمــی کاربردی هالل نیز دنبال شــده  فعالیت  در دیگر مرا
اســت؛ به طور مثــال مرکــز آمــوزش علمــی - کاربــردی هالل 
زنجــان بــه برگــزاری کارگاه آموزشــی با رویکــرد کارگــزاران در 

نهج البالغه پرداخته است.

مشارکت در بحران های طبیعی 
حضور اساتید و دانشجویان مرکز علمی کاربردی هالل احمر 
استان کرمان در حمیدیه خوزستان جهت امداد رسانی یکی 
دیگر از فعالیت ها و مشــارکت اجتماعی است که در یک سال 
 گذشــته می توان از آن نام برد. این گروه همــراه با نجاتگران 
و امدادگران جمعیت هالل احمر اســتان کرمــان در 5 اردوگاه 
و 11 روســتا حومه حمیدیه در امدادرســانی  و کمک به آسیب 
دیــدگان از ســیل فعالیــت  داشــته اند. همچنیــن  بــا توجه به 
برپایی 99 پایگاه هــالل احمر جهت جمــع آوری کمک های 
مردمــی بیــش از 400 نفــر از داوطلبــان جمعیــت هــالل احمر 
اســتان کرمان کــه بخشــی از آنــان را دانشــجویان ایــن مرکز 

محفل ݣݣعلم ݣݣو 
بشردوستی

گزارشی از مشارکت دانشجویان
موسسه علمی کاربردی هالل

در فعالیت های اجتماعی و فرهنگی 

در طول یک ســال گذشــته گروه هــای مختلف جهــادی اعــم از طــالب و روحانیون و 
دانشــجویان ســعی کرده  اند بــا برنامه ریــزی در عرصه پیشــگیری و توزیع بســته های 
بهداشــتی فعالیت و حضور مستمر داشــته باشند، دانشــجویان موسســه هالل نیز یکی از این 
گروه های جهادی هســتند که در طول این مدت آســتین خــود را برای فعالیــت داوطلبانه باال 
زده انــد. دانشــگاه جامــع علمی-کاربــردی یکــی از دانشــگاه های وابســته بــه وزارت علــوم، 
تحقیقــات و فناوری اســت که با هــدف ارتقای ســطح مهارت شــاغالن بخش هــای مختلف 
کز آموزشــی کــه فاقد تجربه  غ التحصیالن مرا اقتصادی و افزایــش مهارت هــای حرفــه ای فار
اجرایــی هســتند تشــکیل شــده و نســبت بــه برگــزاری دوره هــای علمی-کاربــردی در مقاطع 
کاردانی و کارشناســی و کارشناسی ارشــد اقدام می کند. موسســه علمی-کاربردی هالل ایران 
دارای ١٦ مرکــز علمی-کاربــردی هــالل ایــران در ١٦اســتان کشــور اســت. شــانزده مرکــز تابعه 
علمی-کاربــردی هــالل ایــران در اســتان های آذربایجان شــرقی، اردبیل، اصفهان، بوشــهر، 
تهران، خوزســتان، خراســان رضوی، فارس، قزوین، کرمان، کرمانشــاه، گیــالن، مازندران، 
هرمــزگان، همــدان و یــزد در مهرمــاه جــاری در دوره هــای کاردانــی حرفــه ای و کارشناســی 
حرفه ای دانشــجو می پذیرند. هدف دانشــگاه علمی-کاربردی فراهم آوردن زمینه مشارکت 
سازمان ها و دســتگاه های اجرایی دولتی و غیردولتی برای آموزش نیروی انسانی متخصص 
و مورد نیاز بخش های مختلــف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشــور اســت،  به نحوی که 
دانش آموختــگان بتوانند برای فعالیتی کــه به آن ها محول می شــود، دانش و مهــارت الزم را 
کسب کنند. در این بین موسسه علمی-کاربردی جمعیت هالل احمر در سراسر کشور با  ایجاد  
فضــای مناســب، علم آمــوزی همــراه بــا تقویــت تــوان فعالیت هــای عملــی را پیــش روی 
عالقه مندان گذاشته است. در این گزارش سعی شده است به برخی از فعالیت های اجتماعی 

و فرهنگی این موسسات که با مشارکت دانشجویان دنبال شده؛ پرداخته شود.

برگزاری مسابقات کتاب خوانی
یکــی از محــور فعالیت هــای فرهنگی_دانشــجویی موسســات علمــی - کاربــردی هالل احمر 
برگــزاری مســابقات کتاب خوانــی بــوده اســت. ایــن مســابقات در طــول یک ســال گذشــته با 
استقبال دانشجویان و همکاری دفتر حوزه نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هالل احمر دنبال 
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دانشجو مولد مشارݡکت
در جامعه است 

واکاوی فعالیت های دانشجویی  در توسعه مشارکت اجتماعی،  
فرهنگی در گفت وگو با حجت االسالم سیدطه موسوی، مسئول 

دفتر حوزه نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هالل احمر:

خ، یک ســازمان  نهضت جهانی هــالل  احمر و صلیب  ســر
عرصه هــای  در  مختلــف  ظرفیت هــای  بــا  داوطلبــی 
 امدادونجات، سالمت، آموزش همگانی و فرهنگ بشردوستی در 
دنیاست که با هدف کمک رسانی و تســکین درد افراد آسیب دیده 

در سطح جهان تشکیل شده است. 
تعدد در حــوزه فعالیت این ســازمان مردم نهاد این پرســش ها را در 
ذهن  ایجاد  می کند که بســتر ســاز اصلی فعالیــت در  جمعیــت هالل احمر چه می تواند باشــد؟ 
چگونه بایســتی فعالیت داوطلبــی را در این نهاد بســط و گســترش دهیم؟ و نقش موسســات 

دانش بنیاد و دانشگاه ها در ارتقای این مهم چیست؟ 
مهــر و مــاه بــه منظــور پاســخ بــه ایــن پرســش ها گفــت وگــوی داشــته بــا مســئول دفتــر حوزه 
نمایندگی ولی فقیه در موسســه علمی کاربردی هالل، طه موســوی در این گفت وگو رسالت و 
مأموریت های اصلی موسسه علمی کاربردی هالل را منطبق با ضرورت تأسیس و شکل گیری 
خ عنوان می کند. وی معتقد اســت که رســالت این موسســه ایجاد و بسط  نهضت صلیب ســر

مفهوم و دانش امدادی برای تسکین درد مردم و خدمت به همنوع است.
 آنچه در ادامه می آید، شرحی از این گفت و گوست.

بوده اند؛ در این اقدام نیز همکاری داشته اند. 

برگزاری کارگاه های سواد رسانه ای
مرکــز آمــوزش علمــی - کاربــردی هالل احمــر اســتان گیــالن 
نیــز  بــا برگــزاری دوره آموزشــی ســواد رســانه ای ویــژه دانش 
ح دادرس مرتبــط بــا شــبکه های اجتماعــی بــه   آمــوزان طــر
آسیب شناســی ایــن موضــوع و نحــو صحیــح از اســتفاده و 
بهره گیــری از فضــای مجــازی پرداخته اســت. همــکاری با 
رســانه های جمعی از جمله صداوســیما از دیگر فعالیت های 
موسســه علمی کاربردی هــالل احمر بوده اســت. بــه عنوان 
نمونه با رایزنی های انجام شده دانشجویان موسسه علمی 
کاربردی هــالل واحــد قزوین اقــدام به تولیــد برنامــه در صدا 

وسیمای قزوین با محور پیشگیری از کرونا کرده اند. 

برگزاری محفل انس با قرآن
شرکت دانشــجویان،  مدرســان و کارکنان مرکز در محفل انس 
با قــرآن در مناســبت های دینــی از دیگــر برنامه های بــوده که 
در موسســات علمی کاربردی هالل دنبال شــده اســت. در این 
محفل ها که با حضور قاریان کشــوری، اســتانی، دانشجویان 
کز برگزار شــده اســت، به ترویج فرهنگ قرآنی در  و مدرسان مرا
بین جوانان نیز اشاره شده است. حضور در  گلزار شهدا و تجدید 
میثاق با آرمان  های شــهدا به مناســبت های مختلــف از دیگر 
کز با همکاری دفاتر بســیج دانشــجویی  برنامه بوده کــه در مرا
انجام شده است. برگزاری جشنواره های علمی و فرهنگی با در 
بخش نوشــتاری وتصویری همچون عکس از دیگر اقدامات 

موسسه علمی کاربردی هالل ایران بوده است.    
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بــر مختــوا دروس معارفــی، تطبیــق موضوعــات و محتوای 
دروس بــا اصــول و اهــداف جمعیــت هــالل احمــر از جملــه 
فعالیت های بوده که با محور هدایــت و نظارت با همکاری 
مســئوالن دفاتــر در اســتان ها در ایــن بخــش دنبــال شــده 
اســت. در ایــن زمینــه گــزارش مفصلــی آمــاده  و بــه نماینده 
رهبر معظم انقالب در جمعیت هالل احمر ارائه شــده است.  
یک دغدغه دیگر هم وجود داشــت و آن این مســاله بود که 
محتــوای دروس دانشــجویان محتــوای در جهــت ارتقــای 
جایگاه دانشــجویان و کمک به مهارت اندوزی آنان باشد؛ 
که در این زمینه  نیز نظارت و هدایــت الزم صورت پذیرفت. 
ســنجش عملکــرد اســاتید، نظــارت بــر فعالیــت فرهنگــی 
و آموزشــی از دیگــر وظایــف تعریــف شــده  اســت کــه در دفتر 

نمایندگی ولی فقیه در موسسه پیگیری شده است.

فرهنگــی  فعالیت هــای  مــورد  در  هســتید  موافــق  گــر  ا
موسسه بیشتر صحبت کنیم؟

موسســه در رابطه بــا کارهــای فرهنگــی پیرو سیاســت های 
جمعیــت هــالل احمــر اســت. در ایــن عرصــه بــا معاونــت 
فقیــه  ولــی  نمایندگــی  حــوزه  پژوهشــی  و  فرهنگــی 
مشارکت های مستمر داشــته ایم؛ با این رویکرد که دانشجو 
اســت.  جامعــه  در  فرهنگــی  و  اجتماعــی  مشــارکت  مولــد 
فعالیت ها را در این بخش دانشــجو محور دنبــال کرده ایم. 
برنامه هــای دانشــجویی نیــز توســط دانشــجویان در قالب 
کانون ها و بسیج دانشــجویی دنبال شده اســت. یکی دیگر 
از موضوعــات برگــزاری نشســت های یاری گــر بــا همــکاری 
معاونت فرهنگی و پژوهشی حوزه نمایندگی ولی فقیه بوده 
که با استقبال دانشجویان و اساتید همراه شده است. توزیع 
مجــالت مرتبــط مهــر مــاه و زاد، درنــگ نیــز در قالــب همین 

همکاری صورت گرفته است.

بــا توجــه بــه آغــاز ســال تحصیلــی در مــورد فعالیت هــا 
فرهنگی آموزشی در سال جدید صحبت کنیم؟

بــا توجــه بــه شــرایط پیــش آمــده، برنامه ریــزی کرده ایــم تا 
از فضای مجــازی به عنــوان یک رســانه اســتفاده کنیم. در 
فضــای مجــازی کار در حــوزه اندیشــه ارزان قیمــت اســت، 
یعنی ما نیاز بــه صرف هزینه برای کاغذ و... نداریم. بیشــتر 
در این زمینه فکر، اندیشــه و خالقیت اســت کــه می تواند به 
ما کمک کند. کرونا یک تهدید است یک تهدید عالم گیر که 
دنیا را با چالش های بســیاری همراه کرده، امــا در میان این 
چالش هــای فرصت های همچون حضور بیشــتر مخاطبان 
در فضای مجــازی را نیــز بــه دنبــال داشــته اســت کــه باید از 
کز علمی نیز بهرهمند شــوند. موسســه علمی  این فرصت مرا
کاربــردی هالل نیــز  در ســال جدیــد تحصیلــی در این مســیر 

قدم بر می دارد.   

به نظــر شــما مهم تریــن وظیفــه و رســالتی که موسســه 
علمــی کاربــردی هــال  می بایســت در جامعه ایفــا کند، 

چیست؟
مهم تریــن رســالت هــر مجموعــه را بایــد در قالــب همــان 
ع و ملزوماتی که باعث ایجاد مجموعه  شــده، یافت.  موضو
علت تأســیس هر ســازمان خود گویای رســالتی است که آن 
مجموعه باید دنبال کند. در مورد موسســه علمی کاربردی 
هالل  هم مثل تمام بخش هــای دیگر جمعیت  کــه تابعی از  
این ســازمان مردم نهاد هســتند، آموزش تخصصــی و عالی 
به افــرادی کــه در جهــت حمایــت از زندگــی مــردم، خدمت 
ع، فعالیــت بشردوســتانه و تســکین درد مــردم  بــه همنــو
فعالیــت می کننــد، بــه عنــوان رســالت اصلــی تعریــف شــده 
است. رســالتی که در راستا خط   مشــی فعالیت های جمعیت 

هالل احمر نیز است.

در دستیابی به این رسالت، موسسه با چه چالش ها و 
فرصت های روبرو بوده است؟

در نیمه دوم دهه هشــتاد که موسســه علمی کاربردی هالل 
تشکیل شد؛ موسسه دارای دانشجویان بی شماری بود، در 
این مرکز علمی  حدود بیســت هزار دانشجو حضور و فعالیت 
داشــتند که این یک ظرفیت فرهنگی حایز اهمیت به شمار 
می آمد، در آن دوران کار فرهنگی هم در حوزه دانشــجویان 
و همکاران از یک پتانسیل عالی برخوردار بود. پس از اینکه 
بحــث عدم فعالیــت موسســات علمــی کاربردی وابســته به 
ح شــد، جمعیت بــا چالــش تعطیلی  دولتــی و عمومــی مطــر
موسســه روبرو شــد که این مهم ترین چالش موسســه از بدو 
تاسســیس تــا امــروز بــوده اســت. اما بــا پیگیــری مســئوالن 

ع حل شد. جمعیت هالل احمر این موضو

موسسه علمی کاربردی هال برای دستیابی به تحقق 
و رســالت اصلــی خــود از کــدام ســازوکار اجتماعــی باید 

سود ببرد؟
»دانشجو« مهم ترین داشــته هر مرکز علمی از جمله موسسه 
علمی کاربردی هالل احمر است. خوشبختانه دانشجویان 
را می شناســد،  خ و هــالل احمــر  مــا، نهضــت صلیــب ســر
دانشــجویان مــا داری دغدغــه یاری گــری هســتند  و ایــن 
ویژگی ظرفیت بســیاری غنــی در عرصه فرهنگــی و فعالیت  
فرهنگــی در موسســه ایجــاد کرده اســت  کــه می توانــد توان 

فعالیت فرهنگی را در این مجموعه ارتقا  دهد.

یکــی دیگــر از وظایــف تعریــف شــده در حــوزه نمایندگــی 
ولی فقیه در جمعیت هــال احمر نظارت اســت، در این 

زمینه چه فعالیت های انجام شده است؟
کز و ارزیابی نقاط ضعف و قوت، نظارت  بازدید مســتمر از مرا

»دانشجو« 
ین داشته  مهم تر
هر مرکز علمی از 

جمله موسسه 
بردی  کار علمی 

ل احمر است.  هال
خوشبختانه 

دانشجویان ما، 
نهضت صلیب 

ل احمر  سرخ و هال
را می شناسد، 
دانشجویان ما 
داری دغدغه 

یاری گری هستند  
و این ویژگی 

ظرفیت بسیاری 
غنی در عرصه 

فرهنگی و 
فعالیت  فرهنگی 

در موسسه 
کرده است   ایجاد 

که می تواند 
توان فعالیت 

فرهنگی را در این 
مجموعه ارتقا 

 دهد
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انسان جهادݡگر، انسانی
نوع دوست ݣݣو ݣݣݣخیرخواه ݣݣاست

مراســم گرامیداشــت هفته دفــاع مقــدس در هــالل احمر با 
حضــور دکتــر کریــم همتــی رئیــس جمعیــت در فضــای باز 
ســاختمان صلح بــا رعایــت فاصلــه اجتماعــی و دســتورالعمل های 
بهداشتی برگزار شد.، در این مراسم که جمعی از مسئوالن و کارکنان 
حضــور داشــتند، حجــت االســالم والمســلمین مرتضــی ســلطانی، 
مســئول دفتر نمایندگــی ولی فقیــه در جمعیــت هالل احمر اســتان 
تهران به سخنرانی در خصوص اهمیت گرامیداشت هشت سال جنگ تحمیلی و دفاع مقدس 
پرداخــت. وی در این مراســم ضمن گرامیداشــت هفتــه دفاع مقــدس و زنده نگهداشــت یاد و 
خاطره شهدای هشت ساله جنگ تحمیلی بر اهمیت چرایی و چیستی تقدس جنگ تحمیلی 
اشاره و افزود: جنگ هشــت ســاله تحمیلی از دو جهت مقدس نامگذاری شده اســت و در ابتدا 
این مبارزه، دفاع از حریــم آزادی و امنیت برای نجات انســان ها بــوده و دیگر آنکه ایــن دفاع از 

تعالیم قرآن کریم و رهنمودهای اهل بیت )ع( برگرفته شده است.
ســلطانی در ادامه، دفاع مقدس را یک حرکت کاماًل انسانی و در راستای فلسفه اهمیت حیات 
انســانی عنوان و افزود: به تعبیری این دفاع از بدیهیات عالم حیات است، خداوند به انسان 
حق حیات و آزادی اعطا کرده اســت تا در کمال ارامش و آزادی زندگی کنند، در تمام مکاتب، 
ادیان و اندیشه ها این حق پذیرفته شده اســت.به همین دلیل این وظیفه انسانی تمام آحاد 

بشر است که از جان، ناموس و حقوق انسانی خود در برابر هر تجاوزی دفاع کند.

مســئول دفتــر نمایندگــی ولــی فقیــه در جمعیت هــالل احمر گرامیداشت چهلمین سالگرد دفاع مقدس در هالل احمر
اســتان تهران در ادامه به اهمیت جهاد و دفــاع در قرآن کریم 
اشــاره و افــزود: قرآن کریــم به عنــوان شــاخص و منبع حیات 
انســانی توصیه فراوانــی بر ایــن معانــی دارد. 49 آیــه در قرآن 
کریم در مــورد قتال بــا مشــرکان اســت و از نگاه قــرآن، جامعه 
اســالمی باید اســتوار و محکم آماده مبارزه با مشــارکان و اشرار 
باشــد. وی در تکمیل صحبت های خود در این بخش ادامه 
داد: در 29 آیــه قــرآن نیــز بــه مقوله جهاد اشــاره شــده اســت. 
جامعه اسالمی باید همواره عزت و اقتدار خود را حفظ نماید و 

در این جهت تالش کند.
حجت االسالم و المسلمین سلطانی در ادامه سخنان خود با 
اشــاره به اقســام جهاد از نگاه دین مبین اســالم، خاطرنشان 
کرد: یکی از اقســام آن، جهاد با نفس اســت، انســان جهادگر 
انسان نوع دوست و خیرخواه اســت، در دایره تنگ و تاریک 
خودخواهی قــرار نمی گیرد که ایــن نــگاه را در جمعیت هالل 

احمر نیز شاهد هستیم.
وی در پایــان ســخنان خــود هشــت ســال دفــاع مقــدس را 
آیینه تمــام نمای جهــاد و مقاومت دانســت و افــزود: دفاع 
مقــدس یک نمــای کلــی از ارزش هــای یک ملت اســت که 
در تاریخی تریــن جنگ خود بــه نمایش گذاشــت و در برابر 
تمام دنیای استکبار و اســتعمار ایستاد و مقاومت کرد.الزم 
به ذکر اســت که در پایان این مراســم از تعدادی از کارکنان 
ایثارگر و خانواده های شــهدای گرانقدر، قدردانی و تجلیل 

به عمل آمد.   
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کبد( و در طی مسیر استکمالی خود، با این مشکالت دست و 
پنجه نرم کرده و تالش جهت تفوق بر این موانع دارد.

گرچــه تمــام نباتــات، حیوانــات و     2. تعلیــم و تربیــت: 
انسان ها ظرفیت تربیت را دارند، اما انسان با تمایز ویژه خود 
دارای ظرفیــت تربیــت و تعلیــم خاص و رشــد اســتعدادهای 
عقالنــی و فطری اســت، به طــوری کــه می تواند با اتــکال به 

این ویژگی خود را با شرایط خاص مطابقت دهد.

   3. ایمان: از مهم ترین جلوه های خاص وجودی انســان، 
اعتقاد به خداونــد و خلقت حکیمانه عالم وجود اســت. این 
ویژگی باعث می شــود تــا با نــگاه مؤمنانــه به تمــام نعمات و 
نقمــات، روح و جســم خود را بــا زندگــی این جهانــی منطبق 
ساخته و حتی از مشــکالت پیش رو پلکان رشــد و ترقی برای 

پیشرفت های دنیایی و مقامات اخروی بسازد.

     گزاره های ناظر به تاب آوری در قرآن
   1. صبــر و شــکیبایی: قرآن کریم در رســالت انسان ســازی 
و جامعه ســازی خود آدمیان را دعوت به شکیبایی در مقابل 
گواری ها می کند. و اســتعینوا بالصبــر والصلوه  ســختی ها و نا
)بقــره-45( ان اهلل مــع الصابریــن )بقــره -153( و تواصــوا 
بالحق و تواصــوا بالصبــر )عصر-3( اســتعینوا بــاهلل و اصبروا 
)اعــراف-128( یا ایهاالذیــن آمنوا اصبــروا و صابــروا و رابطوا 

)آل عمران -200(

کریــم ناظــر بــه میــزان     2. طاقــت آوری: آیاتــی از قــرآن 
محدودیت و طاقت انسان است که بنده موظف است برای 
مقابله به مشــکالت، از خداونــد بخواهد و دعا کنــد که مورد 
عنایت حــق تعالی قرار گیــرد. ال یکلف اهلل نفســًا اال مــا آتی ها 
)طالق-7( ال یکلف اهلل نفسًا اال وسع ها )بقره-286( و علی 
الذیــن یطیقونه فدیــه طعام مســکین )بقــره-184( والذین 
آمنــوا معه قالــوا ال طاقــه لنا الیــوم بجالــوت و جنــوده )بقره-
249( ربنا و ال تحّملنا ما ال طاقه لنــا به واعف عنا واغفرلنا... 

)بقره-286(

   3. ُعســر و ُیســر: یکــی از مفاهیــم قرآنی کــه می تواند ناظر 
به ارتقاء تــاب و تــوان آدمی باشــد، مفهوم معیت یــا همراهی 
ســختی ها و آســانی ها در دنیــا یــا رســیدن بــه آســانی پــس از 
تحمل سختی است که طبعًا امید و انگیزه مقاومت در مقابل 
ســختی ها را افزایــش می دهــد. فاّن مــع العســر یســرًا * اّن مع 

ح-5( سیجعل اهلل بعد عسر یسرًا )طالق-7( العسر یسرًا )شر

افزایــش  از مهم تریــن بســترهای     4. رضــا و تســلیم: 
تاب آوری در مقابل ســختی ها مفهوم واالی رضا و تســلیم در 
مقابل خواست الهی اســت. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی 
الی ربک راضیه مرضیــه فادخلی فی عبــادی وادخلی جنتی 
)فجر- 30( یا ُبنّی انــی آری فی المنام اّنــی اذبحک فانظر ما 
ذا تری قال یا ابت افعــل ما تؤمر )صافات-102( و من یســلم 
وجهه الی اهلل و هو محســن فقد استمســک بالعــروه الوثقی و 

ایمان، رمز اصلی ݣݣݣطاقت ݣݣآوری 
و ݣݣتاب ݣݣآوری ݣݣانسان ݣݣاست

تاب آوری اجتماعی از منظر قرآن کریم

واژه تــاب آوری کــه در چنــد ســال اخیــر بیشــتر در ادبیــات 
ح می شــود، بــه معنــا و  محــاوره ای مدیــران بحــران مطــر
مفهوم میــزان تحمــل و توانایــی آحــاد جامعــه در شــرایط خاص و 
بحــران وضعیــت طبیعــت و ناهنجاری هاســت. واضــح اســت که 
جهان خلقت بــا تغییرات طبیعــی و اقلیمی مواجه اســت و گاه این 
گواری ها، ســختی ها و خســارت های  تغییرات باعــث پیدایــش نا
گرچه  مالی و حتی جانی می شــود کــه در این بین انســان پذیرای تمام این مشــکالت اســت. ا
آدمی به حســب خلقت خــاص خــود دارای خاصیت تطابق و همســان ســازی از ُبعــد مادی با 
محیط و شــرایط پیرامونی خود اســت، لیکن شــخصیت باطنی و ُبعد ماورای طبیعی انســان 
بســیار در میزان انطباق و نحوه مواجهه با این مشــکالت مهم است. دانشــمندان علوم روان 
شناســی و اجتماعــی پیش تــر و بیشــتر از دانشــمندان اســالم بــه ایــن موضــوع پرداختــه و 
راهکارهایی را برای کاهش آالم روانــی جامعه ارائه داده اند. در حالی که دین مبین اســالم به 
ح و برنامه ریزی ریشــه ای و فراوانی بوده که به  عنوان آئین زندگی ســعادت مندانه دارای طــر

کلیت آن ها اشاره می شود.

     بسترهای تاب آوری جامعه در اسالم
   1. فطرت: آدمی به حســب خلقت خود در سختی و رنج آفریده شــده )لقد خلقنا االنسان فی 

حجت االسالم و المسلمین اسداهلل اسدی
مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هالل احمر خراسان رضوی
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معرفــت، هدایــت و عبــادت )و مــا خلقــُت الجــّن و االنــس ااّل 
ح شــده اســت. هدفمنــد بودن خلقــت آدمی  لیعبدون( مطر
می طلبد که انســان در طی مســیر کماالت، خــود را مکلف به 
تکالیف دانســته و بــه لحــاظ باورمنــدی، تکلیف گرا باشــد؛ 
هرچند برخی از فرامین الهی به ظاهر سخت و برخالف توان 
گر مبنای فکری آدمی در مسیر هدایت  اولیه انســان باشــد. ا
الهــی تقویــت شــود خــود را بــرای عبــور از قلــل و موانــع آماده 

ساخته تا به مقام قرب الهی نائل آید.

علــوم  در  اینکــه  علی رغــم  آرامــش:  و  ایمــان   .2    
ک یک  جامعه شــناختی، رســیدن به رفــاه و ابزار آســایش مال
زندگــی خوشــبخت حســاب می شــود در معــارف قرآنــی ابــزار 
آسایش وسیله ای برای رسیدن به هدف شمرده شده )المال 
و البنون زینة الحیاة الّدنیا( و اطمینان و آرامش روح و روان، 
هدف کلیه نعمات مادی و دنیایی است. لذا قرآن کریم تنها 
راه رسیدن به اطمینان و آرامش را ذکر و معنویت می داند )اال 
به ذکراهلل تطمئن القلوب( ایمان به خداوند رمز اصلی طاقت 

آوری و تاب آوری انسان در زندگی دنیایی است.

مهم تریــن  از  پیشــگی:  تقــوا  و  گرایــی  معنویــت   .3    
راهکارهای افزایش تــاب آوری در مقابل حــوادث، گرایش به 
معنویت و تقواست. بر اساس آمار منابع معتبر، منشأ بسیاری 
از بزهکاری ها، خیانت هــا، جمع آوری ثروت های نامشــروع، 
قتــل و جنایت ها تــرس از فقــر و عدم امــکان مقابله در شــرایط 
ســخت اســت و ایــن ناشــی از فرامــوش کــردن خــدا و تــرس از 
خداوند است.  آدمی در دامن معنویت قرار گیرد و با آموزه های 
کنــد، طبعــًا آمــار  تــوکل، صبــر، رضــا و تســلیم خــود را بیمــه 
خشونت ها کاهش یافته و این خود عاملی برای تعامل روانی 
جامعــه بــوده و طاقــت فرســایی جامعه تبدیــل به تــاب آوری 
جامعه خواهد شد. و ان تصبروا و تتقوا ال یضرکم کیدهم شیئًا 
)آل عمــران - 120( و من یتوکل علی اهلل فهو حســبه )طالق-

3( و ما تسقط من ورقة أال یعلمها   )انعام-59( همه این آیات 
مبّین این اســت که با ترویج مفاهیم اخالقــی می توان جامعه 

تاب آور و صبور و آرام ساخت.

   4. علم آموزی و آموزش های خاص: دین مبین اسالم با 
شعار »اقرأ باســم ربک« و دانش افزایی آغاز شده و مهم ترین 
معجــزه جاویــدان پیامبر خاتــم از نــوع علم و دانــش و کتاب 
اســت. قرآن به مــا می آمــوزد که بــرای مدیریــت کارآمــِد عمر 
یکبار مصرف خود، باید دانش پژوه بوده تا پیشــرفت کنیم. 
بدیهی اســت که بســیاری از دالیل بــی تابی آحــاد جامعه در 
مقابل حوادث طبیعی، ریشــه در کمــی علم و اطــالع از نحوه 
گر هر فــردی مثاًل بداند در هنگام  مقابله و مدیریت آن دارد. ا
زلزله چــه موقعیتــی را برای حفــظ جان خــود انتخــاب کند، 
طبیعی اســت که تلفــات و خســارات آن کاهــش می یابد و به 
صــورت منطقــی بــا آن مشــکل مواجــه می شــود. لذا یکــی از 
وظایــف انســان ها و بــه ویــژه نهادهــای مســئول، نهادینــه 
کردن جایــگاه آموزش های عمومــی در مخاطرات اســت که 

طبعًا به افزایش میزان تاب آوری جامعه می انجامد.      

الی اهلل عاقبه االمور )لقمان-22(

   5. ابتــا و آزمایــش:  از مفاهیــم دیگــر قرآنی کــه در میزان 
افزایــش تــاب آوری جامعــه مؤثر اســت توجــه بــه ابتالئات و 
فلســفه آن اســت که طبعًا این مفهوم در مقاوم سازی انسان 
جهــت تحمــل بالیــا و مصائــب طبیعــی بســیار مؤثــر اســت. 
احســب النــاس ان یترکــوا ان یقولــوا آمنــا و هــم ال یفتنــون 
)عنکبــوت -2( و اذ ابتلــی ابراهیــم ربــه بکلمــات فاتمهــن 
قاالنــی جاعلــک للنــاس امامــًا )بقــره- 124( هنالــک ابتلــی 

المؤمنون و زلزلوا زلزااًل شدیدًا )احزاب- 11(

   6. اراده حکیمانه خداوند: شــکی نیســت خداوند »فعال 
ما یشاء« است و بنا به حکمت اموری در عالم جاری است که 
شاید در نگاه بدوی انسان، خوشایند او نباشد. بدیهی است 
که باور به اراده الهی در تاب آوری انســان بســیار مفید اســت. 
و ما تســقط من ورقه اال یعلمها و ال حّبه فی ظلمــات االرض و 
ال رطب و ال یابــس اال فی کتاب مبین )انعــام-59( انما قولنا 
لشــیء اذا اردنــاه ان نقــول له کــن فیکــون )نحــل-40( و ما 

تشائون اال ان یشاء اهلل رب العالمین )تکویر- 29(

   7. جــزا و پــاداش: یکــی از مفاهیــم قرآنــی کــه در افزایش 
مراتب تاب و تحمل انسان مؤثر اســت مفهوم جزاء و پاداش 
در مقابل تکلیف و رنج های انجــام واجبات و ترک محرمات 
اســت. و نضع الموازین القســط لیوم القیامه فــال تظلم نفس 
شــیئا )انبیــاء- 47( فمن یعمــل مثقــال ذره خیــرًا یــره و من 

یعمل مثقال ذره شرًا یره )زلزال-7 و 8(

گذار کــردن امور به خداوند و او     8. توکل: توکل به معنای وا
را وکیل تام االختیار دانســتن در تمام امور و شــئون زندگی، لذا 
این باور آدمی را در مقابل حوادث و سختی ها مقاوم می سازد. 
و من یتــوکل علــی اهلل فهــو حســبه اّن اهلل بالــغ امره قــد جعل 
اهلل لکل شــیء قدرًا )طــالق-3( قل حســبی اهلل علیــه یتوکل 
المتوکلون )زمر- 38( قالوا حســبنا اهلل و نعــم الوکیل فانقلبوا 

بنعمه من اهلل و فضل لم یمسسهم سوء )آل عمران - 174(

   9. اســتعانت از خداونــد: بدیهــی اســت انســان همیشــه 
نیازمنــد بــه تکیــه گاه قدرتمنــد اســت و هیــچ قدرتــی باالتر از 
خالــق قــادر نیســت. بنابرایــن اســتمداد از عنایــات خداونــد 
آدمی را در مواجهه با ســختی ها مقاوم و میزان طاقت او را باال 
کثر مفســرین می گویند  می برد. بســم اهلل الرحمن الرحیــم: ا
»باء« در »بسم اهلل« برای اســتعانت و کمک گرفتن از خدای 
متعال اســت. اســتعینوا بــاهلل واصبــروا ان االرض یورثها من 

یشاء من عباده والعاقبه للمتقین )اعراف-128(

     راهکارهای افزایش تاب آوری اجتماعی
   1. تقویت ایدئولــوژی و هدفمندبــودن زندگی: بر خالف 
تفکر ماتریالیســتی، قرآن کریم خلقت عالم وجود را هدفمند 
آفریــده )ربنا مــا خلقت هــذا باطــال ســبحانک( و در ایــن بین 
کســب  خلقــت آدمــی بــه عنــوان اشــرف مخلوقــات بــرای 

ین  از مهم تر
راهکارهای 

افزایش تاب آوری 
در مقابل 

گرایش  حوادث، 
به معنویت و 

تقواست. بر 
اساس آمار 

منابع معتبر، 
منشأ بسیاری 

از بزهکاری ها، 
خیانت ها، 
جمع آوری 
وت های  ثر

وع، قتل و  نامشر
جنایت ها ترس 

از فقر و عدم 
امکان مقابله در 

شرایط سخت 
است و این ناشی 

کردن  از فراموش 
خدا و ترس از 
خداوند است
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امتیــازات انســان در قــرآن کریم ذکر شــده اســت کــه از جمله 
آن ها می توان به قدرت سخن و بیان اشاره کرد.

نماینــده ولــی فقیــه در هــالل احمــر از جملــه دیگــر ویژگی ها 
و امتیــازات انســان را خودشناســی بــر شــمرد و افزود: انســان 
می توانــد خــود را بشناســد و لــذا موجودی غیــر قابــل تعریف 
نَســاُن َعَلی  و ناشــناخته نیســت و خداوند می فرماید »َبــِل اْلِ
َنْفِسِه َبِصیَرّة« )سوره قیامة -آیه 14( و می تواند بر نفس خود 

تسلط و شناخت پیدا نماید.
گیری و یادگیری  حجت االسالم  المســلمین معزی قدرت فرا
را دیگر امتیاز انســان دانســت و گفت: خداونــد در قرآن کریم 
نَســاَن َما َلــْم َیْعَلــْم« )ســوره علق-آیه 5(  َم اْلِ

َ
می فرمایــد »َعّل

آموخت آنچه را که نمی دانســت و می توانــد از جهالت بیرون 
بیاید و علیرغم این که مجهوالت فراوانی دارد اما خداوند به 

او آموخت.

     سعادت در سایه شناخت
 دومیــن جلســه با موضــوع تبییــن کرامــت انســان و دیــدگاه 
مکتب اســالم و همچنین بررســی قوت های مقام انســانی و 

آفت های زندگی دنیوی و اخروی بشر ارائه شد.
حجت االسالم و المسلمین معزی گفت: انسان از نظر خلقت 
طبیعــی بســیار پیچیــده و از نظــر خلفــت معنــوی و روحــی و 
جنبه های باطنی هم دارای شــگفتی هایی اســت و خداوند 
کــه انســان را خلــق می کنــد می فرمایــد:  متعــال پــس از آن 
ْحَســُن اْلَخاِلِقین« )مومنون آیه 14( که مبارک 

َ
»َفَتَباَرَک اهلُل أ

کــه بهتریــن مخلوقــات را آفریــده اســت و از  بــاد خدایــی را 
موجوادت این عالم برتری دارد.

نماینده رهبر معظم انقالب در هــالل احمر در بخش دیگری 
از سخنان خود با توجه به بزرگ و گرامی داشته شدن انسان 
توســط خداونــد متعــال افــزود: خداونــد بــه انســان  قــدرت 
حرکت در سراســر جهــان را عطا فرمــود و در جنبش اســت و از 
بهتریــن نعمت هــای ایــن دنیــا بــه او رزق و روزی عطا شــده 
است و می فرماید: »فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیال« 
)اســراء آیــه 70( و بــر همه موجــودات برتــری داده اســت و در 
واقــع انســان از همــه موجــودات پنج قســم دیگــر )جمادی، 
نباتــی، حیوانی جــن و فرشــته( برتــری دارد و ایــن برتری به 
دلیل آفرینش و اســتعدا دهای اوســت و لذا دارای وضعیت و 
شــرایطی اســت که می تواند تا بی نهایــت را فرا بگیــرد و هیچ 

گیری را ندارد. موجودی به اندازه انسان این قدرت فرا
از  یکــی  ادامــه  در  معــزی  المســلمین  و  االســالم  حجــت 
ویژگی هــای مهــم انســان را قــدرت بیــان برشــمرد و گفــت: 
انسان در کنار علم، درک و آموختن می تواند بیان هم داشته 
گر بحث  گاه است، خود را می فهمد و ا باشد و همچنین خودآ
ح می کند در واقع تنها در سایه شناخت  زندگی و انسان را مطر
است که می تواند در دنیا و آخرت سعادتمند باشد و در همین 
نَســاُن َعَلــی َنْفِســِه َبِصیَرّة«  زمینه قــرآن می فرمایــد:  »َبــِل اْلِ
)قیامه آیــه 14(  و لذا متفکر بــودن و این که انســان می تواند 
به حقایق دست یابد از دیگر ویژگی هاست و خداوند در قرآن 
ُروَن 

َ
می فرماید انسان موجودی است که تفکر می کند »َیَتَفّک

ْرِض« )آل عمران آیه 191( و می تواند 
َ
َماَواِت َواأْل ِفی َخْلِق الّسَ

انسان به مقاماتی نمی رسد
مݡگر به صبر

در درس گفتارهای انسان و زندگی مطرح شد

سخنرانی های حجت االســالم و المســلمین معزی نماینده ولی فقیه در هالل احمر با 
موضوع اخــالق تحت عنــوان »درس گفتارهای انســان و زندگی« هر شــنبه در فضای 

مجازی منتشر می شود.
در ایــن سلســله دروس، نماینــده رهبــر معظــم انقــالب در جمعیــت هــالل احمــر بــه ارائــه و 
ح شــماری از  تبییــن آموزه های اخــالق اســالمی با موضــوع »فضائــل و رذائــل اخالقی« به شــر

فضیلت های اخالقی و تبیین برخی از رذائل ناپسند از دیدگاه قرآن کریم می پردازد.
در سلسله گفتارهای انســان و زندگی، همچنین به تبیین جایگاه کرامت بشری و نقش دین 
در این مقام به عنوان هدایت کننده پرداخته می شــود. حجت االســالم والمسلمین معزی در 
کاوی و بررســی چالش های اخالقی  این سلســله گفتارها با اشــاره به آیات و روایات دینی به وا
پیش روی انســان اشــاره و به تأثیرگــذاری آموزه های دینــی در ارتقای توانمندی هــا اخالقی و 

همچنین تأثیر حوزه آموزش و فرهنگ در این رابطه می پردازد.
نماینــده مقــام معظــم رهبــری در جمعیــت هالل احمــر، شــنبه های هــر هفتــه در نمازخانــه 
ساختمان صلح به تبیین معارف دینی و مسائل کالن هالل می پرداختند که این سخنرانی ها 
کنون پس از وقفه ای چندماهه درس گفتارهای انسان  با شــیوع ویروس کرونا متوقف شــد و ا
و زندگی به صورت هفتگی در اختیار عالقه مندان قرار می گیرد. برای مشاهده و دریافت فیلم 
کامل این دروس هفتگی اخالق به پایگاه اطالع رسانیwww.nvhelal.ir  و www.rcs.ir و یا 

صفحات و کانال های آپارت به آدرس Moballeq_media مراجعه کنید.

     خودشناسی
حجــت االســالم و المســلمین معــزی در جلســه اول این سلســه گفتارهــا، با اشــاره بــه برخی از 
کید کــرد: ایــن ویژگی ها موجــب گردید  خصوصیــات انســان در تفاوت بــا دیگر موجــودات، تا
تــا خداوند انســان را گرامی بــدارد و او را بر بیشــترین و یــا تمام ایــن موجودات برتری بخشــد و 
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به اعماق کهکشــان ها راه یابد و این تفکر در آسمان، زمین، 
موجودات، دنیــا و آخــرت در قــرآن در خصوص تفکر انســان 

ذکر شده است.
نماینده ولی فقیه در هالل احمر به برخی دیگر از ویژگی های 
انســان و از جمله انتخــاب پیامبــران از میان آنان اشــاره کرد 
و گفــت: پنجمیــن ویژگــی ایــن کــه پیامبــران تنهــا از میــان 
ُکْم ُرُســّل  ِتَیّنَ

ْ
ــا َیأ انســان ها برگزیده شــده اند، »َیــا َبِنــی آَدَم ِإّمَ

ــوَن َعَلْیُکــْم آَیاِتی«)اعــراف آیــه 35(، ششــمین  نُکــْم َیُقّصُ ّمِ
امتیاز انســان، مســجود مالئکه قرار گرفتن و ایــن که تمامی 
فرشــتگان و مالئکه به غیر از ابلیس بر او سجده کردند )البته 
نــه ســجده عبــودی بلکــه ســجده تکریمــی( کــه »و ِإْذ ُقْلَنــا 
َبی َو ٱْسَتْکَبَر َوَکاَن 

َ
 ِإْبِلیَس أ

َ
ِلْلَمَلِئَکِة ٱْسُجُدوْا اَلَدَم َفَســَجُدوْا ِإاّل

ِمَن ٱْلَکِفِریَن« )بقره آیه 34( و هفتمین ویژگی انسان این که 
نماینده انسان در روی زمین اســت و از میان موجودات تنها 
انسان می تواند خلیفه انسان باشــد »و اذ قال ربک للمالئکه 

انی جاعل فی االرض خلیفه« )بقره آیه 30(.
حجــت االســالم و المســلمین معزی همچنیــن خلق آســمان و 
زمین برای انسان را هشتمین ویژگی دانست و گفت: به استناد 
َناِم« )الرحمن آیه 10( جهان گسترده و 

َ
ْرَض وضع ها ِلْل

َ
آیه »َواأْل

پهناور را خداوند برای بهره انســان خلق کرده است و  بر اساس 
تفسیر عالمه طباطبایی، انام مربوط به انسان است.

نماینده رهبر معظم انقالب نهمین و آخرین ویژگی انســان را 
در این جلســه قدرت انتخاب خیر و شــر بیان کرد که در قرآن 
ــِرّ ُدَعاَءُه  ْنَســاُن ِبالَشّ مورد اشــاره قــرار گرفتــه اســت »َوَیــْدُع اْلِ

ِباْلَخْیِر« )اسراء آیه 11(
کتــب متعــدد در  حجــت االســالم و المســلمین معــزی بــه 
خصــوص جایــگاه انســان در قــرآن از جملــه کتــاب »کرامــت 
انســان در قرآن« آیت اهلل جوادی، مقــاالت و کنفرانس های 
فراوان برگزار شده در زمینه نگاه اســالم و آموزه های قرآنی در 
خصوص کرامت انســانی هم پرداخــت و افــزود: البته برخی 
بــرای انســان ویژگی هایــی را قائل می شــوند که به نظــر تنها 
بخشــی از وجود او را مورد توجه قرار داده اند اما در قرآن کریم 

به صورت جامع بیان شده است.
ح این سئوال که آیا  وی در قسمت پایانی سخنان خود با طر
تنها کرامت و ارزش های واال در انســان قرار دارد تصریح کرد: 
گروهی از امور اســت که انســان را  از قله به پایین می آورد و در 
اســفل الســافلین قرار می دهد یعنــی او می تواند از فرشــتگان 
برتر شــود، آنچه در وهــم ناید آن شــود و یا یک مرتبه ســقوط 
کند و در اســفل الســافلین باشــد و این همان پیچیدگی است 
و ویژگی هایی عامل سقوط او می شود. از جمله اولین ویژگی 
ْنَساُن  بی صبری و شتاب زدگی است که می فرماید »َوَکاَن اْلِ
َعُجــواًل« )اســراء آیــه 11( و انســان بــه مقاماتی نمی رســد مگر 
ــا َصَبُروا«  ْمِرَنا َلَمّ

َ
ــًة َیْهــُدوَن ِبأ ِئَمّ

َ
به صبر کــه »َوَجَعْلَنــا ِمْنُهــْم أ

)سجده آیه 24( و چون صبر کردند به مقام امامت می رسند 
ُســِل« )احقاف آیه 35( که  وُلــو اْلَعْزِم ِمَن الّرُ

ُ
»َفاْصِبْر َکَما َصَبَر أ

نــوح پیامبــر 950 ســال تحمــل می کنــد، ابراهیــم، موســی، 
عیســی و محمــد مصطفــی )ص( صبــر پیشــه می کننــد. ان 
شــاء اهلل در جلســات بعدی به ویژگی هایی که عامل ســقوط 

می شود اشاره خواهیم کرد.      

تعامل ائمه جماعت
 با هالل احمر قابل تقدیر است
اولین نشســت روحانیــون و ائمه جماعــت جمعیت 
هــالل احمــر اســتان گلســتان با هــدف هم اندیشــی 

فعالیت ها و برنامه های فرهنگی انجام شد.
فرهــاد میقانــی مدیرعامــل جمعیت هــالل احمر گلســتان در 
این نشســت ضمن قدردانی از همراهی های مؤثر روحانیون 
و ائمــه جماعت در جهــت تقویت روحیــه معنــوی کارکنان و 
داوطلبــان، خاطــر نشــان کــرد: اهــداف و مأموریت هــای جمعیت هــالل احمر بــر محور 
کیدات  ع دوســتی و دســتگیری از محرومــان همــواره از تأ مبانــی دینی و الهی اســت. نو

فراوان پیامبر اسالم و ائمه اطهار بوده است. 
مدیرعامل جمعیت هالل احمر گلستان ضمن ارائه گزارش از ارائه خدمات کاروان اعزامی 
هــالل احمر اســتان بــه مناطق محــروم شهرســتان نیمروز اســتان سیســتان و بلوچســتان  
تصریح کرد: با حضور پزشــکان و خیریــن داوطلب شــاهد همدلی و نوع دوســتی غیر قابل 
توصیــف در مناطق محروم شهرســتان نیمــروز بودیم؛ یقینًا ایــن صحنه هــا از اراده الهی و 

ج نیست. فطری خار
در ادامه جلســه حجت االســالم و المســلمین مهدوی مســئول دفتر نمایندگی ولی فقیه 
در جمعیــت هالل احمــر اســتان گفت: تعامــل و همــت بلند روحانیــون و ائمــه جماعت 
گــون کارکنان و  با حــوزه نمایندگــی ولی فقیــه در هالل احمــر اســتان در حوزه هــای گونا
خانواده داوطلبین هــالل احمر اســتان قابل تقدیر اســت. ترویح فرهنگ نمــاز، تقویت 
برنامه ها و مســابقات فرهنگــی و قرآنی و اهتمــام در حوزه تقویــت کانون های طالب در 
حوزه های علمیه همکار در سطح اســتان و عملیاتی ساز اهداف و برنامه ها بر محور گام 
دوم انقالب از جمله اقدامات دفتر نمایندگی ولی فقیه در هالل احمر اســتان با مشارکت 

روحانیون و تعامل ارزنده مدیران هالل احمر استان بوده است.
در ادامه با مشارکت ائمه جماعت اســتان در خصوص فعالیت ها و برنامه های فرهنگی 

و ترویج فرهنگ نماز در 6 ماهه دوم سال جاری بحث و تبادل نظر شد.   

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هالل احمر گلستان:
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غبار روبی ݡگلزار شهدا 

بازدید اعضای شورای 
فرهنݡگی هالل احمر فارس
از موزه دفاع مقدس شیراز

همزمان با هفته دفاع مقدس، گلزار شهدای 400 دستگاه 
و مزار شهدای گمنام مسجد جامع محمد شهر توسط مدیر 
عامل جمعیت هالل احمر استان البرز و مسئول دفتر نمایندگی ولی 
فقیه در جمعیت هالل احمر این اســتان، غبارروبی و عطرافشــانی 
شــد. در این مراســم محمد باقــر خلفی مدیــر عامــل جمعیت هالل 
احمر اســتان البرز، ضمن تبریک به مناســب فرا رسیدن هفته دفاع 
مقــدس گفــت: آنچه کــه امــروز باعــث بــه ارمغــان آمــدن آرامش و 
امنیت این مرز و بوم شده اســت جان فشانی همین شهدایی است 
کــه از جان، مــال و خانــواده خود گذشــتند تــا امــروز ما در آســایش و 
گر بخواهیم بحران های مختلف را پشــت  کنون ا امنیت باشــیم. ا
ســر بگذاریم باید بــه رهنمودهــا و روشــنگری های بصیــرت افزای 
مقــام معظــم رهبــری گــوش بســپاریم همــان گونــه کــه در وصای 
شــهدای واالمقــام آمــده اســت. در ایــن مراســم مســئوالن اســتانی 
جمعیت هالل احمــر ضمــن ادای احترام به مقام شــامخ شــهیدان 

وطن با آرمان های ایشان تجدید پیمان کردند.    

مســئول دفتر نمایندگی ولی فقیــه در جمعیت هــالل احمر 
اســتان فارس خبــر داد: در اولیــن روز از هفتــه دفاع مقدس 
اعضای شــورای فرهنگــی این جمعیــت از مــوزه انقالب اســالمی و 

دفاع مقدس در شیراز بازدید نمودند.
 حجت االسالم و المســلمین علیرضا بهادری ضمن گرامیداشت یاد 
و خاطره رزمندگان و ایثارگران در دفاع از ارزش های اسالمی، گفت: 
جانفشانی و از خود گذشتگی دالورانه در پای پرچم برافراشته اسالم 
و قرآن از برجســته ترین افتخارات ملت ایران در طول هشــت ســال 
دفاع مقدس بود. مــوزه آینه ای اســت برای آنکه فرهنــگ، تمدن، 
ســبک زندگی، آداب و رســوم و فضائل یک ملــت را جمــع آوری و در 
معرض دید مخاطبــان و بازدیدکنندگان قرار دهــد. در این حوزه نیز 
موزه انقالب اسالمی و دفاع مقدس سعی دارد آینه ای تمام قد باشد 
تا فرهنگ و تمدن کشور را به خوبی به بازدید کنندگان ارائه نماید و 

مخاطبان را با ارزش های دفاع مقدس آشنا کند.
وی در پایان از اختصاص غرفه ای جهت ارائه خدمات امدادگران، 
اعزامی ها و خدمات به اسرا و مفقودین توسط جمعیت هالل احمر 

در این موزه خبر داد.    

به همت دفتر نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هالل 
احمر استان البرز انجام شد

در نشست دبیرکل جمعیت هالل احمر با شورای 
معاونین هالل احمر استان اردبیل مطرح شد

برگزاری دوره های آموزشی 
اعتقادی برای جوانان

محمــد حســن قوســیان مقــدم دبیــرکل 
جمعیت هالل احمر در نشســت صمیمی 
با شــورای معاونین، نمایندگان کارکنان، دبیران 
جوانان و امدادگــران جمعیت هالل احمر اســتان 
اردبیــل بــا بیــان اینکــه باید بــه مربیــان فعــال در 
جمعیت بیشــتر توجه کرده و برای ارتقای ســطح 
آن ها برنامــه ریزی کنیــم، گفت: یکــی از وظایف مــا ایجاد انگیــزه در فعاالن 

جمعیت هالل احمر است.
وی بــا اشــاره بــه ضــرورت برگــزاری کالس هــای دانش افزایــی تصریــح کرد: 
جمعیت هــالل احمر بــر پایه کارهــای داوطلبانــه فعالیت های خــود را انجام 

می دهد و نباید اصول هفتگانه جمعیت هالل احمر خدشه دار شود.
دبیــرکل جمعیــت هــالل احمر بــا اشــاره بــه اینکــه گاهــی پیشــنهادهایی در 
ح می شــود که منجر به تصمیم گیری مثبت برای کل اعضای  جلســات مطر
جمعیت هالل احمر در کشــور می شــود، ادامه داد: پیشــنهادهای ارائه شــده 

باید کلی و جامع باشد.
رامین معبــودی مدیرعامــل جمعیت هــالل احمر اســتان اردبیل هــم در این 
نشســت گفت: با حضور دبیرکل جمعیــت هالل احمــر پایگاه امــداد و نجات 
بیــن شــهری گردنــه المــاس جمعیــت هــالل احمــر شهرســتان خلخــال بــه 
مســاحت 712 مترمربع با هزینه کرد حدود 34 میلیــارد و 893 میلیون ریال و 
دو پروژه دیگر در شهرســتان های گرمــی و نیر افتتاح شــد. وی ادامــه داد: در 
ح غربالگری افراد جهت پیشــگیری از ابتال به ویروس کرونا 187 هزار نفر  طر

در ورودی شهرستان های مختلف استان غربالگری شدند.
معبودی ادامه داد: اعضای جمعیت هالل احمر استان اردبیل 12 هزار بسته 

معیشتی و بهداشتی جمع آوری کرده و در بین مردم استان توزیع کردند.
حجت االســالم ســید علــی فاطمی نیا مســئول دفتــر نمایندگــی ولــی فقیه در 
جمعیت هالل احمر اســتان اردبیل هم گفــت: باید برای جوانــان دوره های 
آموزشــی اعتقادی، مذهبی و ایثار برگــزار کنیم. وی اضافه کــرد: اتاق فکری 
بایــد در جمعیت هــالل احمر تشــکیل شــود تــا در ایــن اتــاق فکرها مســائل و 

مشکالت آسیب شناسی شده و برای رفع آن ها راهکار ارائه شود.
در ایــن نشســت اعضــای شــورای معاونیــن، دبیــران جوانــان و امدادگــران 

جمعیت هالل احمر استان اردبیل به ارائه نظرات خود پرداختند.    
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جمعیت هالل احمر کوچک در روستاها است.
همچنین امام جمعه بیله سوار در نشست با رامین معبودی 
مدیرعامل و حجت االسالم و المسلمین سید علی فاطمی نیا 
مســئول دفتــر نمایندگــی ولــی فقیــه در هــالل احمــر اردبیــل 
کــه بــرای  گفــت: جمعیــت هــالل احمــر ســبب شــده اســت 

روزهای سخت دغدغه نداشته باشیم.
حجت االسالم و المسلمین جابر عزیزی افزود: به برکت خون 
شهدا و والیت فقیه در کشور توفیقات فراوانی به دست آمده و 

هالل احمر نیز در این جهت فعالیت های ارزشمندی را دارد.
و  ظرفیــت  افزایــش  بــرای  امیــدواری  ابــراز  ضمــن  وی 
توانمندی هــای جمعیت هالل احمــر برای رفــع دغدغه ها و 
حمایت از مردم گفــت: از عزیزان جمعیت هالل احمر تشــکر 
می کنــم و امیــدوارم همیشــه در مســیر خشــنودی خداونــد 

حرکت کنند.
مدیــر عامل جمعیــت هالل احمــر اســتان اردبیل هــم گفت: 
جمعیــت هــالل احمــر در هــر جا ســخنی بــرای گفتن داشــته 
به ســبب حضور مردم اســت. معبــودی با اشــاره نقــش ائمه 
جماعــات در جلــب اعتمــاد مــردم بــه جمعیــت هــالل احمر، 
اضافه کــرد: در جریان همــه گیری ویــروس کرونا حــدود 13 
هزار بسته حمایتی و معیشــتی جمع آوری و توزیع شده است 
و همــه این ها با کمک مــردم بــوده و هالل احمــر هزینه ای از 
اعتباراتش انجام نداده و در ایــن زمینه نقش ائمه جماعات 

بسیار با اهمیت می باشد.
ح نذر ســالمت هم به 113 هیئت و مســجد  وی افــزود: در طر
ح 49 هزار نفــر از مردم عزیز  خدمات ارائه کردیــم و در این طر

خدمات این جمعیت را دریافت کردند.
حجت االسالم و المسلمین سید علی فاطمی نیا مسئول دفتر 
نمایندگی ولی فقیه در هالل احمر استان اردبیل هم با اشاره 
به تقدیر نماینده ولی فقیه در اســتان و امــام جمعه اردبیل از 
جمعیت هالل احمر اســتان اردبیل گفــت: کارکنان جمعیت 
هالل احمر با ادارات دیگر تفــاوت دارد چرا که باید به صورت 

24 ساعته و در همه حال آماده ارائه خدمت باشند.
حجت االسالم و المسلمین فاطمی نیا با بیان اینکه جمعیت 
هالل احمر اســتان اردبیل تیم منسجمی برای ارائه خدمات 
کید کرد: جمعیت هالل احمر استان  به مردم در اختیار دارد تا
اردبیل در جنــگ با کرونــا خوب عمل کــرد که جــای تقدیر و 
تشــکر دارد. وی افزود: خدمتگزاری در جمعیــت هالل احمر 
افتخار است که افراد بدون دریافت هیچ چشمداشتی در آن 

خدمت می کنند.      

هالل احمر
مورد وثوق مردم است

نماینده ولــی فقیه در اســتان اردبیــل با اشــاره به جایــگاه این نهــاد مردمــی و نقش و 
مســئولیتی که بر عهده دارد گفت: جمعیت هــالل احمر مورد وثوق مردم اســت و این 

جمعیت کار قدسی انجام می دهد.
 آیــت اهلل عاملــی در دیدار بــا دبیرکل جمعیــت هالل احمــر و مســئوالن این جمعیت در اســتان 
اردبیــل با بیــان ایــن مطلــب افــزود: جمعیت هــالل احمــر کارهــای خوبی انجــام داده اســت 
و کارکــرد این جمعیــت آبروی نظام اســت. نماینده ولــی فقیه در اســتان و امام جمعــه اردبیل 
تصریح نمــود: بنده از طــرف مــردم اســتان اردبیل از زحمــات و خدمــات جمعیت هــالل احمر 

تقدیر و تشکر می کنم.
محمد حســن قوســیان مقدم دبیرکل جمعیــت هالل احمر کشــور نیز بــا ابراز خرســندی از این 
دیدار گفت: روز گذشــته با حضور ویدئو کنفرانســی رئیــس جمهور، 1400 خانه هالل در کشــور 
راه اندازی شــد و در این خانه ها به مردم روســتاها آموزش همگانی داده می شــود تا بتوانند در 
حوادث بــه یکدیگر امدادرســانی کنند. وی بــا بیان اینکه به دنبال آن هســتیم کــه در تمامی 
روســتاهایی که دهیار دارند، خانه هالل راه انــدازی کنیم، اضافه کــرد: خانه های هالل یک 

نماینده ولی فقیه در استان
و امام جمعه اردبیل تأکید کرد
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ضرورت بهره مندی از
نظرات ݡکارشناسان

برگزاری جلسه ستاد اقامه نماز 
در هالل احمر البرز

دیدار ݣݣبا اعضای ݣݣݡکانون ݣݣطالب 
مدرسه علمیه امام صادق )ع(

برگزاری اختتامیه طرح 
غنی سازی اوقات فراغت 

هالل احمر استان هرمزݡگان

 اولین جلسه هیات مدیره جمعیت هالل احمر استان ایالم 
بعــد از پنجمیــن دوره انتخابــات مجامــع بــا حضــور مدیــر 
عامل، مســئول دفتر نمایندگــی ولی فقیــه در جمعیت هــالل احمر 
اســتان و اعضای هیئت مدیره جدیــد جمعیت هالل احمر اســتان 

ایالم تشکیل شد.
 در این جلســه مســئول دفتر نمایندگی ولی فقیــه در جمعیت هالل 
احمر استان گفت: انســان های عالم و دانا خود رأی نیستند و فقط 
به نظرات خود تکیه نمی کنند بلکه مجموعه نظرات کارشناســان 
در آن حــوزه را می گیرنــد و آن کاری را کــه درســت تر و نیک تر اســت 
انجــام می دهند و بــه حقایــق نظر بیشــتر نزدیک تــر می شــوند. در 
جمعیت هــالل احمر با نگاه جامعــی که در اساســنامه این جمعیت 
به تشکل های مردمی شده است، شــورای عالی و هیات مدیره نیز 
به همین مسئله نگاه ویژه دارند و به عنوان مشاورانی امین همین 

هدف را دنبال می کنند.
مدیرعامــل جمعیت هــالل احمر اســتان ایــالم نیــز گزارشــی از روند 
برگــزاری انتخابــات مجامــع جمعیت هــالل احمر اســتان در ســال 

جاری و برنامه های آتی این جمعیت  ارائه دادند.    

چهارمین جلســه ســتاد اقامه نمــاز در جمعیت هــالل احمر 
اســتان البــرز برگزار شــد.  این جلســه  بــا حضور خلفــی مدیر 
عامل، حجت السالم والمسلیمن الهی مسئول دفتر نمایندگی ولی 

فقیه در جمعیت هالل احمر استان البرز و دیگر اعضا برگزار شد.
با توجه به بیانات مقــام معظم رهبری برای رعایــت پروتکل های 
بهداشــتی و رعایــت فاصلــه گــذاری اجتماعــی جهــت اقامــه نماز، 
کید بر این موضوع آغــاز و محمد باقــر خلفی مدیر  این نشســت با تا
عامل جمعیت هالل احمر اســتان البرز در این خصوص گفت: نماز 
در اســالم جایــگاه واال و اهمیــت فراوانــی دارد به گونــه ای که همه 
کردارهــای عبــادی دیگر به شــرط قبولــی آن پذیرفته می شــود چرا 
که نماز انســان را از کارهای زشــت و ناپســند باز مــی دارد.  نماز یک 
ارتباط فــردی با خداوند متعال اســت که بــا برگــزاری آن به صورت 
جماعت می توان تفکرات فردی را به تفکرات جمعی تبدیل و از آن 
بهره جســت که در این راســتا نیز هر چه قدر نمازخانه هــای ادارات 
ما زیباتر، تمیزتر و معطر باشــد به همــان اندازه نیز جاذبــه آن برای 

نمازگزاران بیشتر خواهد بود. 
همچنیــن در ایــن جلســه نظــرات و پیشــنهادهایی بــرای ترغیب 
اعضا و کارمندان جمعیت هالل احمر جهت اقامه شــکوهمند نماز 
در شــعبات اســتان البرز مورد بحث و بررســی قرار گرفت و از فعالین 
نماز، برگزیــدگان هفتــه دفاع مقــدس و برنــدگان مجله مهــر و ماه، 

تقدیر و به آن ها هدایایی به رسم یاد بود اهدا شد.    

اعضــای کانون طــالب مدرســه علمیه امــام صــادق )ع( با 
حجت الســالم والمســلمین الهی مســئول دفتــر نمایندگی 

ولی فقیه در جمعیت هالل احمر استان البرز دیدار کردند.
کید بــر نقش   در ایــن دیــدار حجــت الســالم والمســلیمن الهی بــا تأ
کلیدی و مهم کانون های طالب هالل احمر گفت: شایســته اســت 
روحانیون و طالب نیز همچون سایر اقشار جامعه در مواقع بحرانی 

در صحنه حضور داشته باشند و به کمک هم نوع خود بشتابند.
گــون از جملــه  ایــن کمــک می توانــد در هنــگام بــروز حــوادث گونا
ســیل، زلزله، آتش ســوزی و غیره و همچنین در عرصــه فرهنگی و 

اجتماعی برای اشاعه صلح و بشر دوستی نیز صورت گیرد.
در این نشســت اعضــا کانون طــالب جمعیت هــالل احمر عــالوه بر 
ارائه گــزارش عملکرد 6 ماهــه اخیر در ایــن کانون، پیشــنهادهای 

خود را برای پویایی هر چه بیشتر این کانون بیان کردند.    

ح غنی سازی اوقات فراغت جمعیت  مراسم اختتامیه طر
هــالل احمــر اســتان هرمــزگان بــا حضــور دکتــر گل فشــان 
رئیــس ســازمان جوانــان و حجت االســالم فقیــه مســئول دفتــر 
نمایندگی ولی فقیه در ســازمان داوطلبــان در جمعیت هالل احمر 
استان هرمزگان برگزار شد. در این مراســم از کارشناسان و جوانان 
منتخــب ایــن عرصــه در سراســر اســتان بــا اهــدای لــوح ســپاس و 

تندیس به رسم یادبود تقدیر و تشکر به عمل آمد.
ح شــوق رویــش جهــت غنی ســازی اوقــات فراغت جوانــان به  طر
صورت مجازی در معاونت امور جوانان با مشارکت ارزنده اعضا در 
جمعیت هالل احمر اســتان هرمزگان در تابســتان امسال با اجرای 
برنامه های آموزشــی، فرهنگی، ورزشــی، مذهبــی و... به مدت 2 

ماه از 15تیر تا 15شهریورماه اجرا شد.       

در اولین جلسه هیأت مدیره
جمعیت هالل احمر ایالم تأکید شد

توسط مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه 
در هالل احمر استان البرز انجام شد
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جلسه هماهنݡگی
برای نذر آب
و  درمــان  معــاون  و  عامــل  مدیــر  جلســه 
اســتان  احمــر  هــالل  جمعیــت  داوطلبــان 
بوشهر با حجت االسالم و المســلمین دشتی مسئول 
دفتــر نمایندگــی ولی فقیــه در جمعیــت هــالل احمــر 
استان به منظور همکاری برای برنامه نذر آب 3 که 
در یکــی از شهرســتان های اســتان هرمــزگان اجــرا 

می شود، برگزار گردید.
در ابتــدای این جلســه دکتــر غالمرضــا حاجیانــی مدیر 
ح  عامل جمعیت هالل احمر استان بوشــهر در مورد طر
نــذر آب 3 توضیحــات مبســوطی را ارائه نمــود و درباره 
برنامه هــای اجرایی پیش بینی شــده ایــن جمعیت در 

برنامه نذر آب 3 سخنانی را ایراد کرد.
حجت االسالم والمســلمین عباس دشتی نیز نسبت 
بــه ایــن حرکــت انسان دوســتانه کــه در این شــرایط 
خاص متوقف نشــده اســت ابــراز خرســندی نمود و 
اظهار داشت: عالوه بر استفاده از تمام ظرفیت های 
موجــود در جمعیــت هــالل احمــر اســتان، شایســته 
کمک هــای نیــروی دریایــی  اســت از توانمنــدی و 
سپاه، فرمانداران عسلویه و کنگان و استانداری نیز 

استفاده شود.
نماینــده ولــی فقیــه در جمعیــت هــالل احمــر اســتان 
بوشــهر ادامــه داد: بســتر اصلــی ایــن برنامــه عظیــم و 
خداپســندانه آبرســانی به مناطق محروم هست و باید 
تعامالت گســترده ای با شــرکت آب منطقــه ای صورت 
کثری همــه ارگان های همراه  پذیرد و با مشــارکت حدا
را در ایــن حرکــت عظیم بــا ســربلندی بیــرون بیاییم. 
ح  اســتفاده از ظرفیت خیریه هــا در همکاری بــا این طر
می تواند بــا توجــه به افــرادی که بــا نیت رضایــت خدا 

مشغول به فعالیت هستند مفید باشد.   

با حضور مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در 
جمعیت هالل احمر استان بوشهر برگزار شد آموزش ݣݣهمگانی ݣݣݣکمک های ݣݣاولیه 

در ݣݣکانون ݣݣݣطالب ݣݣخراسان ݣݣرضوی
حجت االسالم والمسلمین  اسداهلل اسدی مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در 
جعیت هالل احمر خراســان رضوی  از اجرایی شــدن آموزش هــای همگانی در 

کانون طالب خبر داد.
وی گفت: پیرو نامه معاون تبلیغات حوزه علمیه خراســان مبنی بــر برگزاری دوره های 
آموزشــی ویژه کانون هــای جهادی طــالب، جلســه ای با حضــور نماینده حــوزه علمیه 
خراسان و معاونت آموزشــی و پژوهشــی جمعیت هالل احمر اســتان و با محوریت دفتر 
نمایندگی ولــی فقیه در جمعیــت هالل احمر اســتان در محل ایــن دفتر برگزار شــد. این 

جلسه آغاز عملیاتی شدن تفاهم نامه میان جمعیت هالل احمر و حوزه علمیه است. 
حجــت االســالم والمســلمین عبدالحســین قنبــری مدیر خدمــات تبلیــغ حــوزه علمیه 
خراســان در ایــن دیدار اظهــار کرد: حــوزه علمیــه خراســان و جمعیت هالل احمر کشــور 
توافقنامــه همکاری ویــژه ای دارند که نشســت امــروز در راســتای آن رســالت مدنظر در 
تفاهمنامه اســت. حوزه هــای علمیه طبــق منویــات و فرمایشــات رهبر معظــم انقالب 
اسالمی نسبت به جامعه دارای مســئولیت اجتماعی هستند و طالب حوزه های علمیه 
گاهــی و آمادگی در  می بایســت خدمات اجتماعی عمومی داشــته باشــند کــه مســتلزم آ

زمینه های مختلف است.
 موضــوع آموزش هــای عمومــی و امــدادی در مخاطــرات و حادثه های احتمالــی برای 
طالب جوان در قالــب کانون های طالب جهــادی حوزه علمیه پیگیری می شــود. وی 
افزود: شــیوه برگزاری آموزش های کوتاه مدت هشت و 12 ســاعته و آموزش 22 ساعت 
و ســایر دوره های آموزشــی امروز در جلســه مــورد بحــث و تبادل نظــر قرار گرفــت. مدیر 
خدمات تبلیغی حوزه علمیه خراســان گفت: طبق برنامه ریزی از آبــان ماه درصدد آغاز 

آموزش ها برای خواهران و هم برای برادران هستیم.
همچنین یوســفی معاون آموزش و پژوهش هالل احمر استان خراســان رضوی با اشاره 
به ماده 14 بند ب قانون مدیریت بحران کشــور کــه اولین وظیفه هالل احمــر را آموزش 
کمک های اولیه و آموزش های همگانی معرفی کرده گفت: با توجه به هفته کمک های 
گیــری کمک های اولیه با شــرایط  اولیه و از طرفی شــعار فدراســیون با عنوان تطبیق فرا
گیری کرونا مقرر شــد در خانه های طالب که از اول آبان ماه در مدارس برگزار شد و بر  دنیا
اساس تفاهم نامه ای که جوانان با طالب دارد به مناسبت تأسیس سازمان جوانان این 
کار اتفاق می افتد. این ها آموزش هــای همگانی را در آمادگی در برابــر مخاطرات آموزش 
و مهارت های پایــه داوطلبی فــرا می گیرند و بــر اســاس توانایی هــا و عالقمندی ها برای 

تیم های امدادی تقسیم می شوند و آموزش های تخصصی را فرا می گیرد.     
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تفاهــم نامه بــا 22 بنــد حــول ســه محــور شــامل مدیریتی - 
تمهیــدی، آموزشــی - پژوهشــی و فرهنگــی - تبلیغی منعقد 
شــده اســت. وی با بیان اینکه ایــن تفاهم نامه نقشــه راهی 
کمیتی ارائه می شــود، افزود:  بوده که از مرجعی قانونــی و حا
همچنین با توجه به شاخص های ارزیابی این تفاهم نامه، 

رقابتی مثبت بین جمعیت های هالل احمر ایجاد می شود.
کمیلــی،  همچنیــن حجــت االســالم و المســلمین حســین 
رئیس ســتاد اقامه نماز اســتان ضمن ابــراز رضایــت از اجرای 
برنامه های جمعیت هالل احمر خراســان جنوبی در راستای 
ترویج و توسعه فرهنگ نماز خاطر نشان کرد: هدف از انعقاد 
این تفاهم نامــه بومی کــردن برنامه ها  و اســتفاده از ظرفیت 
درون دســتگاهی جهت گســترش و تحقق بهتر برنامه های 

ستاد اقامه نماز است. 
اجــرای  از  کمیلــی  حســین  المســلمین  و  االســالم  حجــت 
ح های توســعه و ترویــج فرهنگ نمــاز بیــن جامعه هالل  طر
احمــر خبــر داد و گفــت: ایــن تفاهــم نامــه در راســتای بومی 
کردن برنامه ها در ســه محور و 22 بند به امضا رســید. وی با 
اشــاره به پیام رهبر فرزانه انقــالب در اجالس های نماز بیان 
کرد: با توجه بــه پیام رهبری، مدیران باید بــه امر نماز توجه 
ویــژه ای داشــته باشــند. بهره گیــری از ظرفیــت دســتگاه ها 
در راســتای تحقق منویات مقــام معظم رهبــری، اقامه نماز 
جماعــت باشــکوه در دســتگاه ها، تشــکیل مســتمر و منظم 
جلســات شــورای اقامــه نمــاز و شناســایی و بهره گیــری از 
ظرفیت دستگاه ها در راستای مشارکت در امر مسجد سازی 

در مناطق محروم از جمله بندهای این تفاهم نامه است.
برگزاری نشســت تخصصــی نماز ویــژه مدیران میانــی و پایه 
دســتگاه، برگــزاری دوره آمــوزش آداب، اســرار و احــکام نماز 
ع معارف نماز  ویژه کارکنان، برگزاری دوره آموزشــی با موضو
و مهدویت ویژه کارکنــان و تولید آثار هنری بــا موضوع نماز و 

مهدویت از دیگر بندهای این تفاهم نامه است. 
در پایان جلســه حجــت االســالم کمیلــی، رئیس ســتاد اقامه 

نماز خراسان جنوبی عضو داوطلب جمعیت شد.   

تفاهم نامه همݡکاری هالل احمر 
خراسان جنوبی با ستاد اقامه نماز 
تفاهم نامــه همکاری میان ســتاد اقامه نمــاز خراســان جنوبی و جمعیت هــالل احمر 
اســتان منعقد شــد.طی جلســه ای با حضور مســئوالن دو نهاد، تفاهم نامه همکاری 
حول ســه محور در 22 بند میان ســتاد اقامه نماز خراســان جنوبی و هالل احمر این اســتان به 
امضا رسید. مدیرعامل جمعیت هالل احمر خراسان جنوبی در این جلسه با اشاره به اهداف و 
رســالت های هالل احمــر بیــان کــرد: همگانی کــردن آموزش هــای هــالل احمر یکی از چشــم 
اندازهای جمعیت اســت. محمد رضا رضایی با بیان اینکه ســتاد اقامه نماز ظرفیت مناســبی 
برای ارائــه آموزش های امدادی اســت، گفت: امید اســت بتوانیم با امضای ایــن تفاهم نامه 
عالوه بر افزایش ســطح دانســته های امدادی مردم، در زمینــه ترویج و توســعه فرهنگ اقامه 

نماز گام های موثری برداریم.
مســئول دفتر نمایندگی ولی فقیــه در جمعیت هالل احمر خراســان جنوبی هم در این جلســه 
بیان کرد: در راستای استفاده از ظرفیت های موجود، هر ساله تفاهم نامه هایی بین جمعیت 
هالل احمر و ســتاد اقامه نماز امضا می شود. حجت االسالم و المســلمین علی محمد درویشی 
ادامــه داد: بــا توجه بــه بومــی ســازی برنامه هــای مصوب ســال جــاری، ایــن تفاهــم نامه در 
زمینه ترویج و توســعه فرهنگ اقامه نماز منعقد شــده اســت. وی با بیان اینکه شاخص های 
ارزیابــی هــالل احمــر در امــر ترویج فرهنــگ نمــاز در ایــن تفاهــم نامه قید شــده اســت، گفت: 
کلیه واحدهــای جمعیت هالل احمر اســتان در پایان ســال بر اســاس عملکرد و اقداماتشــان و 

شاخص های مذکور در این تفاهم نامه ارزیابی می شوند.
هالل احمر خراســان جنوبــی در ارزیابی های ســال 97 حائز رتبه اول و طی ســال گذشــته هم 
حائز رتبه های برتر در کشــور شــده است. حجت االســالم و المسلمین درویشــی بیان کرد: این 

ترویج سبک ݣݣزندگی ݣݣشهدا مهمترین راهکار رفع مسائل ݣݣامروز ݣݣجامعه ݣݣاست
 حجت االســالم والمســلمین اسداهلل اســدی مسئول 
دفتــر نمایندگــی ولــی فقیــه در جمعیــت هــالل احمر 
استان خراسان رضوی در دیدار با حجت االسالم و المسلمین 
برهان باقری نماینده ولی فقیه در ســپاه امام رضا )ع( ضمن 
تبریک فرا رسیدن هفته دفاع مقدس و گرامیداشت یاد شهدا 
بــر ضــرورت تــداوم راه شــهدا و ترویــج ســبک زندگی آنــان به 
کید کرد و ضمن تبیین این  عنوان مهمترین راهکار رفع چالش ها و مسائل امروز جامعه تأ
نقاط مشترک فعالیت های امروز بسیج و جمعیت هالل احمر در خدمت به مردم خواستار 
تقویــت و حمایت بیــش از پیش از بســیجیان هــالل احمر شــد و گفت: هالل احمــر دارای 
ظرفیت های عظیم انســانی و جوانــان و امدادگــران و اعضــای داوطلبی اســت که بدون 
کمترین چشمداشت مادی در خدمت به مردم به خصوص در بحران ها و حوادث هستند 

مسئول دفتر ولی فقیه در هالل احمر خراسان رضوی: 

که همراهی بــا نیروهای مردمی و متعهد بســیج باعث 
هم افزایی و ارتقای سطح فعالیت ها می شود.

نماینــده ولــی فقیه در ســپاه امــام رضــا )ع( نیــز در این 
کید کرد: با وجود کاهش بودجه ها هیچ کدام  دیدار تأ
از فعالیت هــای ســپاه و بســیج تعطیــل نشــده  بلکه با 

کثر توفیق حاصل می شود. ایمان و اراده ای واال حدا
حجــت االســالم و المســلمین برهــان باقــری افــزود: 
جمعیــت هــالل احمــر دارای اهــداف ارزشــمند بــوده 
کــه فعالیت هــای عــام المنفعــه آن در کنــار نیروهــای 
مخلص بســیج و پاســداران انقــالب اســالمی می تواند 

باعث افزایش سطح رضایتمندی مردم باشد.   



هــــــــاللهــــــــالل

77  مشاره 24     مهر  99
 دوره جدید

برگزاری همایش بزرگداشت 
هفته دفاع مقدس در لرستان
همایش بزرگداشــت هفته دفاع مقدس یادواره شــهید حاج قاسم 
ســلیمانی به همت دفتر نمایندگی ولی فقیه در هالل احمر استان 
لرســتان، با همکاری کانون طالب حــوزه علمیه معصومیه شــهر خرم آباد 
برگزار شد.  این مراسم با حضور حجت االسالم و المسلمین دکتر شاهرخی 
نماینده محتــرم ولی فقیه در اســتان و امام جمعه شــهر خــرم آباد، حجت 
االســالم حســینی رئیــس مرکــز مدیریــت حــوزه علمیــه خواهــران اســتان، 
حجــت االســالم و المســلمین متقی نیا امــام جمعه موقت شــهر خــرم آباد، 
طــالب خواهــر حــوزه علمیــه معصومیــه و تعــدادی از خانــواده شــهداء و 

ایثارگران در محل حوزه علمیه معصومیه شهر خرم آباد برگزار شد.
در ایــن مراســم حجــت االســالم و المســلمین دکتــر شــاهرخی نماینــده 
محترم ولی فقیــه در اســتان و امام جمعه شــهر خرم آبــاد به دســتاوردها و 
پیروزی هــای دفــاع مقــدس و بعــد از آن اشــاره نمــود و گفــت: مــا بایــد از 
زمینه هــای معنــوی 8 ســال دفــاع مقــدس به عنــوان یــک معبــری برای 

رسیدن به اهداف واالی گام دوم انقالب استفاده نمائیم.
ع  وی از تمامــی کســانی کــه برای برگــزاری ایــن همایش بــا توجه به شــیو
بیماری کرونا و با رعایت تمامــی پروتکل های بهداشــتی تالش نموده اند 

تقدیر و تشکر به عمل آورد.
در ادامــه برنامــه، حجــت االســالم و المســلمین پیروزفــر مســئول دفتــر 
نمایندگــی ولی فقیــه در جمعیــت هــالل احمر اســتان ضمن گرامیداشــت 
هفته دفاع مقدس به بررسی ابعاد و زوایای شخصیتی رزمندگان و شهداء 
گر ما می خواهیم در مقابل  8 سال جنگ تحمیلی پرداخت و گفت: امروز ا
تهدیــدات فرهنگی، نظامــی و اقتصادی دشــمن همانند جنــگ تحمیلی 
پیروز و سرافراز شــویم راهی جزء احیاء و تقویت فرهنگ ایثار و استقامت و 

تقویت روحیه شهادت طلبی در کشور نداریم.
مســئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هالل احمر لرستان به نقش 
و جایگاه والیت فقیه به عنوان یک شــاخص و معیاری که تمامی شــهداء 
و رزمنــدگان در وصیت نامه ها و کالمشــان به آن اشــاره کرده اند به عنوان 
گر  رکن اساســی و مهــم نظام جمهــوری اســالمی پرداخــت و افزود: شــهدا ا
به فیــض عظیم شــهادت نائل آمدنــد و به مقــام قرب الهی رســیدند علت 
اصلی آن اطاعت پذیری و تبعیت محض از این جایگاه مقدس و الهی به 

همراه ایمان و اخالص بالی آنان بوده است.
همایش بزرگداشــت هفته دفاع مقدس، یاد و خاطره شــهید سرافراز اسالم 
حاج قاســم ســلیمانی بــا خاطــره گویــی رضــا بیرانونــد از جانبازان 8 ســال 
جنگ تحمیلی، مداحــی و تقدیر از 14 نفر از خانواده های معظم شــهداء و 

ایثارگران پایان یافت.     

آغاز آموزش همݡگانی 
کمک های اولیه در ݡکانون 

طالب خراسان رضوی
حجت االسالم والمسلمین  اسداهلل اسدی مسئول دفتر نمایندگی 
ولی فقیه در جعیــت هالل احمر خراســان رضوی  از اجرایی شــدن 

آموزش های همگانی در کانون طالب خبر داد.
وی گفت: پیرو نامه معاون تبلیغات حوزه علمیه خراسان مبنی بر برگزاری 
دوره های آموزشــی ویــژه کانون های جهــادی طالب، جلســه ای با حضور 
نماینــده حــوزه علمیــه خراســان و معاونــت آموزشــی و پژوهشــی جمعیت 
هالل احمر استان و با محوریت دفتر نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هالل 
احمر اســتان در محل این دفتر برگزار شــد. این جلســه آغاز عملیاتی شــدن 

تفاهم نامه میان جمعیت هالل احمر و حوزه علمیه است. 
حجت االسالم والمسلمین عبدالحســین قنبری مدیر خدمات تبلیغ حوزه 
علمیه خراســان در این دیــدار اظهار کرد: حــوزه علمیه خراســان و جمعیت 
هــالل احمر کشــور توافقنامه همــکاری ویــژه ای دارند که نشســت امروز در 

راستای آن رسالت مدنظر در تفاهمنامه است.
وی افــزود: حوزه هــای علمیــه طبــق منویــات و فرمایشــات رهبــر معظــم 
انقــالب اســالمی نســبت بــه جامعــه دارای مســئولیت اجتماعی هســتند و 
طــالب حوزه هــای علمیه می بایســت خدمــات اجتماعــی عمومی داشــته 

گاهی و آمادگی در زمینه های مختلف است. باشند که مستلزم آ
ع آموزش های  حجت االسالم والمسلمین قنبری خاطر نشــان کرد: موضو
عمومی و امدادی در مخاطرات و حادثه هــای احتمالی برای طالب جوان 
در قالــب کانون های طــالب جهادی حــوزه علمیه پیگیری می شــود. وی 
افزود: شیوه برگزاری آموزش های کوتاه مدت هشت و 12 ساعته و آموزش 
22 ســاعت و ســایر دوره های آموزشــی امروز در جلســه مورد بحث و تبادل 
نظر قــرار گرفت. مدیر خدمــات تبلیغی حــوزه علمیه خراســان گفت: طبق 
برنامه ریزی از آبــان ماه درصدد آغــاز آموزش ها برای خواهــران و هم برای 

برادران هستیم.
همچنین یوســفی معاون آمــوزش و پژوهش هالل احمر اســتان خراســان 
رضوی با اشــاره به ماده 14 بنــد ب قانون مدیریت بحران کشــور که اولین 
وظیفه هــالل احمــر را آمــوزش کمک هــای اولیــه و آموزش هــای همگانی 
معرفــی کــرده گفت: بــا توجه بــه هفتــه کمک هــای اولیــه و از طرفی شــعار 
گیری  گیری کمک های اولیه با شرایط دنیا فدراسیون با عنوان تطبیق فرا
کرونا مقرر شــد در خانه های طالب که از اول آبان ماه در مدارس برگزار شــد 
و بر اســاس تفاهم نامه ای کــه جوانان با طالب دارد به مناســبت تأســیس 
ســازمان جوانان این کار اتفاق می افتد. این ها آموزش هــای همگانی را در 
آمادگی در برابر مخاطرات آموزش و مهارت های پایه داوطلبی فرا می گیرند 
و بــر اســاس توانایی هــا و عالقمندی هــا بــرای تیم هــای امــدادی تقســیم 

می شوند و آموزش های تخصصی را فرا می گیرد.     
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طالب حوزه علمیه
خط مقدم مقابله با 
بحران ها خواهند بود
حجــت االســالم و المســلمین جعفــری مســئول مرکــز خدمــات 
حوزه های علمیه اســتان با قدردانی از  تالش هــا و اقدامات هالل 
کــرد: دفتــر نمایندگــی  احمــر به ویــژه دفتــر نمایندگــی ولی فقیــه عنــوان 
ولی فقیه در جمعیت هالل احمر استان در سال های اخیر با تأمین بخشی 
از اقالم جهیزیه 40 نفــر از طالب خواهــر و مفروش نمــودن نمازخانه حوزه 
علمیــه حضــرت علــی بــن موســی الرضــا شــهر یاســوج و بــه جهــت تهیــه 
نیازمندی های حوزه های سراســر اســتان و اخیرًا نیز در تأمین بســته های 
بهداشــتی ویژه اســاتید  وطالب بــرای مقابلــه با ویــروس کرونا بیشــترین 
همکاری و مســاعدت را نســبت به همه ارگان ها داشــته اســت و به همین 
خاطر از حجت االســالم و المســلمین غفاریان مســئول دفتر نمایندگی ولی 

فقیه در جمعیت هالل احمر استان کمال سپاسگزاری و تشکر را داریم.
مســئول مرکز خدمــات حوزه هــای علمیه اســتان بیان داشــت: در اســتان 
کهگیلویــه و بویراحمد 11 حــوزه علمیه دایر اســت که از این تعــداد 6 حوزه 
کــه در فعالیت هــای  ویــژه خواهــران و 5 حــوزه مختــص بــرادران اســت 
ع ویروس کرونا نیز بخشی از ایشان فعال بوده و  مربوطه به مقابله با شــیو
در راســتای کارهای فرهنگی، جمع آوری کمک های مؤمنانه و اقامه نماز 

اموات نیز اقداماتی داشته اند.
حجت االســالم و المســلمین غفاریــان مســئول دفتــر نمایندگی ولــی فقیه 
در جمعیــت اســتان نیــز ضمــن یــادآوری اهمیــت کار حــوزه علمیــه و لزوم 
فعالیت هــای علمــی و فرهنگــی طــالب به ویــژه در اقدامــات  اجرایــی و 
عملیاتــی در مواقــع بحرانــی مانند همیــن اپیدمی کرونــا بیان داشــت: در 
جمعیت هالل احمر اســتان تالش شــد تــا با نظــارت ائمه جمعه و روســای 
هالل احمر شهرستان ها  بخشی از اقالم مورد نیاز بهداشتی برای مقابله با 

کرونا در بین اساتید و طالب حوزه های علمیه سراسر استان توزیع گردد.
 حجت االســالم و المســلمین غفاریــان در ادامــه افــزود: اســاتید و طــالب 
حوزه هــای علمیــه در بســیاری از فعالیت هــای بشردوســتانه مشــارکت 
داشــتند که با پیگیری های انجام شــده معاونت امور جوانان هالل احمر 
و دفتــر نمایندگی ولــی فقیه در همــه حوزه هــای مذکور کانون هــالل احمر 
راه اندازی خواهد شد تا طالب و اســاتید در سطح کیفی و کمی بیشتری در 
گیری  انجام فعالیت های داوطلبانه و بشردوســتانه ســهیم باشــند و با فرا
آموزش های تخصصی امداد و نجات نیز آشــنا شــده تا در مواقع بحرانی و 

به جهت مقابله با شرایط سخت آمادگی الزم را داشته باشند.   

جمعیت هالل احمر 
خراسان رضوی نهاد برتر 

استان خراسان رضوی در 
اقامه نماز شد

یازدهمین نشســت علمی کاربردی ائمه جماعــات جمعیت هالل 
احمر اســتان خراســان رضــوی برگــزار شــد. در ایــن مراســم از دکتر 
احمدی مدیرعامل بــه نمایندگی از جمعیت هالل احمر خراســان رضوی، 

به عنوان نهاد برتر استان خراسان رضوی در امر اقامه نماز قدردانی شد.
مدیرعامــل جمعیت هــالل احمر اســتان خراســان رضــوی دراین نشســت 
گفت: اهداف بشر دوستانه،  تالش برای تسکین آالم بشری و صلح دوستی 
میــان ملت هــا اهــداف جمعیت هــالل احمر هســتند که بــا تعالیم اســالمی 
و اهــداف نظام جمهــوری اســالمی ایــران مطابقــت دارد و ائمــه جماعــات 
می تواننــد آن هــا را به عنــوان یک اصل در شــعب سراســر اســتان خراســان 

رضوی ترویج دهند.
دکتر احمدی بیان کرد: در دوران هشت سال دفاع مقدس، جمعیت هالل 
احمر نقش پررنگ و حائز اهمیتی داشت. ائمه جماعات با توجه به رسالت 

خود در ترویج رفتار و منش شهدای امدادگر در تالش باشند. 
همچنین رییس ســتاد اقامه نماز اســتان خراســان رضوی در این نشســت 
گفــت: جوانان ایرانــی با دانــش و مهارت های ویــژه ای که دارنــد در ترویح 
کننــد. حجــت االســالم و المســلمین امــراهلل  فرهنــگ نمــاز بایــد تــالش 
سبحانی نیا خاطرنشان کرد: ستاد اقامه نماز با جمعیت هالل احمر استان 
خراســان رضــوی تفاهم نامــه ای مبنــی بر ایجــاد پایــگاه معنوی ســالمت 
منعقد کند کــه در مــکان و روزهای مشــخص ائمــه جماعات پاســخگوی 
ســؤاالت دینــی، شــرعی و نمــاز در هــالل احمــر باشــند. تبییــن رفتارهــای 
اجتماعی و اصول اخالقی ائمه )ع( در بین کارکنان، داوطلبان، امدادگران  
و نجاتگران جمعیت هالل احمر، رســالت امام جماعت است. وی با اشاره 
به ســاخت بســته های آموزشــی گفت: بــرای ترویــج فرهنگ  نمــاز درصدد 
هســتیم بســته های آموزشــی 100 ثانیــه ای را تولیــد و هرشــب در فضــای 

مجازی برای استفاده اعضای جمعیت هالل احمر منتشر کنیم.
در ادامه حجت االسالم و المسلمین اسداهلل اسدی مسئول دفتر نمایندگی 
ولی فقیه در جمعیت هالل احمر خراســان رضوی گفــت: ائمه جماعات در 
هالل احمــر نقش مهمــی در ترویج اخــالق حســنه و اصول اجتماعــی رفتار 
اســالمی دارند. تحمل، صبر، تــاب آوری و تقویت ارتباط ائمــه جماعات با 
هالل احمر امری ضروری محســوب می شــود. همچنین دارالقــران باید در 
هالل احمر فعال و پس از اقامه نماز جماعت تفسیرهایی از کالم اهلل مجید 

در بین شرکت کنندگان در نماز قرائت گردد.   

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه
در جمعیت استان کهگیلویه و بویراحمد:
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هدف اصلی هالل احمر 
خدمت به هموطنان
و نیازمندان است

در مجمع عمومی جمعیت هالل احمر استان تهران عنوان شد

مجمع عمومــی جمعیت هــالل احمر اســتان تهــران بــا حضور مدیــر عامــل به عنوان 
رئیس مجمع، مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه و جمعی از شورای معاونان، روسای 
شــعب جمعیت هالل احمر اســتان تهران و دیگر اعضــای منتخب، مجمــع عمومی جمعیت 

هالل احمر استان تهران برگزار شد.
حجت االســالم والمســلمین مرتضی ســلطانی مســئول دفتر نمایندگــی ولی فقیــه در جمعیت 
هالل احمر اســتان تهران ضمن گرامیداشــت یــاد و خاطره شــهدا و هفته دفاع مقــدس، اظهار 
کرد: یکی از نشــانه هایی که در ایام دفاع مقدس برجســته بود و به چشــم می خورد، همدلی و 

همراهی فرماندهان و نیروها بود.
وی افزود: جنــگ تحمیلی، اولین جنــگ تاریخ ایــران بود که یک قطعه از کشــور جدا نشــد و 
دومین جنگ طوالنی بــود که ایران نه تنهــا با رژیم بعثی بلکــه با بیش از 50 کشــور دنیا که به 
ک ایران چشــم داشــتند، در جنگ بود و رزمندگان نیز در پناه قرآن و اهل بیت )ع( از میهن  خا

دفاع کردند.
حجت االســالم والمســلمین ســلطانی بیان کــرد: باید قــدر جمع های ایــن چنینــی را بدانیم و 
همانند پیامبر اسالم )ص( همیشــه مشــورت کنیم تا امور را به بهترین نحو پیش ببریم. وی 
ادامه داد: مجمع عمومی هالل احمر یک مجمع پر برکتی اســت تا بتوان از تمامی داشــته ها و 
ظرفیت ها اســتفاده کرد و مجموعه جمعیت هالل احمر اســتان تهــران را به اهــداف عالی که 

هــدف اصلــی آن خدمتگــذاری بــه هموطنــان و نیازمنــدان 
است، هدایت کرد.

در ادامــه جلســه، شــاهین فتحــی مدیــر عامل جمعیــت هالل 
ح نذر آب 3 که در دهســتان  احمر اســتان تهران، بیان کرد: طر
از توابــع اســتان سیســتان و  کــوه شهرســتان خــاش  ســفید 
بلوچســتان اجرا شــد، گوشــه ای از عبادات خیرین، کارکنان و 
داوطلبــان و نیز جوانــان و امدادگران هالل احمر اســتان تهران 
بود که ســهمی از ســفره انقــالب را در برگرفــت و جمعیت هالل 
احمر به عنوان یکی از پیشتازان کلیدی کمک رسانی به مردم 

کم برخوردار آن مناطق بود که در روزهای اخیر اجرا شد.
وی ادامه داد: در ابتدای سال گذشــته، برنامه دو ساله ای را 
پیش بینی کردیــم کــه در گام نخســت، بهبود ســاختار و زیر 
ســاخت های هالل احمر اســتان تهــران بود که بخشــی از آن 
اجرا و حدود دو ماه دیگر ســاختار جدید جمعیــت هالل احمر 
اســتان تهران را به نحو مناســبی ارتقاء خواهیــم داد. فتحی 
ک و موقوفات در حال ســاماندهی  تصریح کرد: در بحث امال
هســتیم و بــه دنبــال یــک منابــع پایــداری خواهیــم بــود که 
شــرایط هالل احمر اســتان تهران را از لحاظ منابع مالی غنی 

خواهد کرد.
مدیــر عامل جمعیت هــالل احمر اســتان تهــران اضافه کرد: 
حضور رئیــس و مدیران ارشــد جمعیت هالل احمر کشــور در 
مراســم های مختلف در هالل احمر اســتان تهران نوید آن را 
خواهد داد که پیشــرفت خوبی داشــتیم و طی مکاتباتی که 
با مســئوالن اســتانی به خصــوص ســازمان برنامــه و بودجه 
اســتان تهــران انجــام دادیــم، بــرای اولیــن بــار هــالل احمر 
اســتان تهــران به عضویــت ایــن ســازمان در شــورای برنامه 

ریزی درآمد.
فتحــی افــزود: در حــوزه داوطلبــان هــم اعضــای داوطلب را 
افزایش و در برنامــه نذر آب 3، حــدود 30 میلیــارد ریال برای 
مــردم کــم برخــوردار توســط خیریــن آمــاده شــد کــه در طول 
ح بــا خریــد لــوازم اولیــه زندگــی، تانکرهــای آب،  اجرای طــر
بســته های معیشــتی و همچنین اعزام پزشــکان، پرستاران 
و مشــاوران خانــواده، توانســتیم نشــاط و امیدی را بــه مردم 
کم برخــوردار روســتاهای شهرســتان خــاش برســانیم. مدیر 
عامــل جمعیــت هــالل احمــر اســتان تهــران عنــوان کــرد: در 
غربالگــری عــزاداران حســینی حضــور جوانــان و امدادگــران 
قابل توجه بود و با اینکه در تهران بیشــتر زندگی ها به سمت 
شــهری رفته اســت، اما بالغ بر 100 خانــه هالل را در روســتاها 
احــداث و بــه عنوان خــط مقــدم خدمــات دهــی، در خدمت 
مــردم هســتیم و تــالش می کنیم بــا همــت فــراوان، فعالیتی 
کدستی را در دستور کار جمعیت هالل احمر استان  همراه با پا

تهران قرار دهیم.
در ادامه این جلسه، محمدیون به نمایندگی از هیأت مدیره 
جدید هــالل احمــر اســتان تهــران، توضیحاتــی در خصوص 
فعالیت هیأت مدیره را ارائه کرد. ســپس خزانــه دار جمعیت 
هالل احمر اســتان تهــران گزارشــی از فعالیت مالی ســال 98 
هالل احمر استان تهران را تشریح و در پایان، یکی از بازرسان 
هیــأت مدیره هــالل احمــر اســتان تهــران نیــز توضیحاتی در 

خصوص موارد مالی را ارائه داد.      
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مجموعــه ای اســت کــه ســنگ صبــور مــردم بــوده و هســت و 
خدمت در این مجموعه افتخاری بزرگ برای بنده بود.

حــوادث،  زمــان  در  گفــت:  نیــز  پیروزفــر  حجت االســالم 
کنــار مــردم بــود و  هالل احمــر بســیار خــوب درخشــید و در 
بــا تــالش صادقانــه کارنامــه ای درخشــان از خــود بــه جــای 
بــا  اســتان مهــم  آذربایجان غربــی،  افــزود:  گذاشــت. وی 
ظرفیت هــای ارزشــمند اســت و بایــد بــا همدلــی و همراهــی 
مشــکالت و موانع را مرتفع و در جهــت ارتقــاء فعالیت ها گام 

برداریم.
در ایــن آییــن از زحمــات حجت االســالم عبدالرحیــم ملــک 
محمد نیســاری مســئول ســابق دفتر نمایندگــی ولی فقیه در 
هالل احمر استان آذربایجان غربی تقدیر شد و حجت االسالم 
بهــزاد پیروزفــر به عنــوان مســئول جدیــد دفتــر نمایندگــی 

ولی فقیه در جمعیت هالل احمر استان معرفی گردید.
در ایــن مراســم حجت االســالم و المســلمین طــه موســوی 
آموزشــی  موسســه  در  ولی فقیــه  نمایندگــی  دفتــر  مســئول 
علمــی- کاربــردی هــالل، حجت االســالم  و المســلمین فقیه 
مســئول دفترنمایندگــی ولی فقیــه در ســازمان داوطلبــان، 
حجت االسالم و المســلمین واعظی مســئول دفتر نمایندگی 
ولی فقیــه در اســتان آذربایجــان شــرقی و حجت االســالم و 
المســلمین دهقــان مســئول دفتــر نمایندگــی ولی فقیــه در 

استان کردستان حضور داشتند.   

برادر ارجمند، حجت االسالم بهزاد پیروزفر

ننظر به مســئولیت های خطیر و نقش مؤثر و حســاس حــوزه نمایندگی 

ولی فقیــه در تحقق بخشــیدن بــه اهداف مقــدس جمعیــت و ضرورت 

انجــام وظایــف و مأموریت هــای محولــه در اجــرای منویــات حضــرت 

امام خمینــی )ره( و رهنمودهــای مقام معظم رهبری حضــرت آیت اهلل 

العظمــی خامنــه ای )مد ظلــه العالی(، بــا توجه بــه تجارب مؤثــر و مفید 

جنابعالی، به موجب این حکم به ســمت مســئول دفتــر نمایندگی ولی 

فقیه در جمعیت هالل احمر استان آذربایجان غربی منصوب می شوید.

گســترش معــارف و فرهنــگ اســالمی و  اهــم وظایــف آن نمایندگــی، 

تحکیــم پایه هــای اعتقــادی، معنــوی و اخالقــی مدیــران، کارکنــان، 

جوانــان، امدادگران و داوطلبــان جمعیت، تقویت ارزش های اســالمی 

و انقالبــی و نظــارت بــر امــور و تــالش در جهــت رعایــت موازین شــرعی 

در ســطح جمعیــت اســتان اســت. امیــد اســت بــا اســتعانت از خداونــد 

متعــال و تحــت عنایــات حضــرت بقیــه اهلل االعظــم )عــج( و تــالش و 

کوشــش مضاعــف بــا هماهنگــی کامــل حــوزه نمایندگــی ولی فقیــه در 

مرکز و همکاری متقابل با مســئولین جمعیت اســتان در انجام وظایف 

 ومسئولیت های محوله موفق ومؤید باشید.

عبدالحسین معزی
نماینده ولی فقیه درجمعیت هالل احمر

با همدلی ݣݣو ݣݣهمراهی 
 مشکالت و موانع را

برطرف می ݡکنیم

در آیین معارفه مسئول دفتر نمایندگی 
ولی فقیه در هالل احمر آذربایجان غربی تأکید شد

آیین تکریم و معارفه مســئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هالل احمر استان 
آذربایجــان غربی با حضــور برخی از مســئوالن حــوزه نمایندگی ولی فقیــه در جمعیت 

هالل احمر استان آذربایجان غربی برگزار شد.
 در ایــن آیین حجت االســالم والمســلمین فقیه مســئول دفتر نمایندگــی ولی فقیه در ســازمان 
داوطلبان جمعیت هالل احمر گفت: هالل احمر نهادی مقدس است، که نمونه ای از کارهای 
ح نذر آب در حال اجرا است و بی تردید  خیر و بشردوســتانه آن در منطقه هرمزگان با عنوان طر

انجام کارهای خیر و خدمت به همنوعان، باالترین عبادات است.
در این آیین امیر جعفرزاده، سرپرست جمعیت هالل احمر استان آذربایجان غربی نیز با اشاره 
کید کرد: شــهدای ما که  به میراث گران بهای شــهدای انقالب و هشــت ســال دفاع مقــدس تا

کثرت آن ها وحدت آفرین بود، حافظ منافع ملی ما بودند و هستند.
وی به تغییــر و تحــوالت اخیــر در جمعیــت هالل احمــر اشــاره و افــزود: در حال حاضــر فضایی 
در جمعیــت هالل احمــر وجــود دارد کــه بــر پایــه همدلــی و تعامــل بــه دنبــال ارائــه راهکارها و 

راهبردهای مناسب در راستای پیشبرد اهداف کالن کشور است.
حجت االســالم نیســاری مســئول پیشــین دفتــر نمایندگــی ولی فقیــه در جمعیــت هالل احمر 
اســتان آذربایجان غربی نیــز در این مراســم گفت: ارتقــاء جایــگاه نمایندگی ولی فقیــه در این 
مــدت از اهمیت برخوردار بــوده و تالش بــرای حفظ اعتمــاد و جذب مردم بــرای فعالیت های 

بشردوستانه ازجمله اقداماتی بود که در اولویت قرارگرفته است.
وی افزود: ایــن امانت در طول ایــن مدت بر دوش بنــده بوده و امروز ایــن امانــت را در اختیار برادر 
کید کرد: مجموعه هالل احمر  ارجمند حجت االسالم پیروز فر می گذارم. حجت االسالم نیساری تا
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زهرا نیکپور. فارس، فسا  09360401470
بدیر باللی. آذربایجان شرقی  09142275162

طاهره یزدی.قزوین  09127813638
رضا رایج. گلستان  09353391219

نرجس خاتون آقائی. گیالن   09118178094
علیرضاامیری. فارس، ارسنجان  09179279518

نرگس حیدری. چهارمحال و بختیاری  09139832175
کامبیز محمدی. استان کرمان  09139410730

حکیمه محمدی. چهارمحال و بختیاری  09138794080
سمیه چوپانی.خراسان جنوبی ،خوسف  09159651098

زهره دهقان قلعچه.خراسان رضوی، درگز  09355254958
رقیه میرزائی.  آذربایجان غربی ، خوی  09149600043

علیرضا رضازاده. فارس،ارسنجان  09173306772
صدیقه خانی زاده. خراسان جنوبی، فردوس  09156475879

مهدی ژیانی . فارس،  داراب  09170011625
مهدی رنجبر . فارس،خرم بید   09173512734

مارال مشک آبادی پیر. آذربایجان غربی،ارومیه   09144451898
مسلم شوکتیان.  ایالم   09183450635

حامدسیف الهی. خراسان جنوبی،  سرایان  09156675767
مرضیه امیری، کرمان   09369516403

مصطفی دیوان بیکی.خراسان جنوبی، فردوس  09157934832
اشرف ذوالقدر.  قزوین  09192810031

سعید عبدی. خراسان جنوبی، خوسف  09157054001
عارف شعار . کرمان  09132958491

مهدی حق پرست. فارس، فراشبند  09107004033
فریده حمیدی پور. مرکزی  09189652619

فاطمه مهدوی. مرکزی،کمیجان  09900557202
سمیه بهلولی. خراسان جنوبی، بیرجند  09339742292

راحله فراهانی. مرکزی   09378303320
ملیحه ترکمن. قزوین   09195993463

فاطمه ذبیحی . خراسان رضوی  09153128406
محمد شدادی پور.  فارس، کازرون  09176085270

مجید رنجبریان.آذربایجان شرقی، تبریز  09143002872
ک قاسم قربان خانی. ارا  09181617551

مصطفی مرادی زانیانی.چهارمحال و بختیاری  09131814635
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از مکتب انسان ساز 
امام حسین)ع(

 توشه  آزادݡگی و 
انصاف برداریم

االســالم  حجــت   
مســئول  واعظــی 
دفتر نمایندگــی ولی فقیه در 
احمــر  هــالل  جمعیــت 
گفــت:  شــرقی  آذربایجــان 
و  کریــم  قــرآن  بــه  اهانــت 
کرم )ص( و توجیه آن  توهین به ساحت مقدس رسول ا
به بهانــه آزادی بیان، توهیــن به آزادی بیــان و جنایت 

علیه انسانیت و بشریت است.
حجــت االســالم و المســلمین عبدالحمیــد واعظــی در 
کارکنــان  مراســم روحبخــش زیــارت عاشــورا در جمــع 
جمعیــت هــالل احمــر بــا محکومیــت توهیــن نشــریه 
فرانســوی گفــت: اهانــت بــه قــرآن کریــم و توهیــن بــه 
نشــریه  توســط  )ص(  کــرم  ا رســول  مقــدس  ســاحت 
فرانســوی و توجیــه آن توســط دولت فرانســه بــه بهانه 
آزادی بیــان، توهیــن بــه آزادی بیــان و جنایــت علیــه 
انسانیت و بشــریت اســت. وی ادامه داد: این ها که دم 
از آزادی بیان می زنند در قلب اروپا در بوســنی خودشان 

جنایت به راه انداختند.
حضــرت  ســاز  انســان  مکتــب  بــه  ادامــه  در  وی 
سیدالشــهدا)ع( پرداخــت و گفت: مکتب امام حســین 
)ع( مکتــب انسان ســاز اســت و مــا بایــد از ایــن مکتــب 
انسان ســاز توشــه های اخالق، آداب و حریت و آزادگی 
و انصــاف بــرای خــود برداریــم. امــام حســین )ع( تنها 
متعلق به دهه اول ماه محرم و تاسوعا و عاشورا نیست 
بلکه پیــام آن امــام در لحظه لحظــه زندگانی بشــریت 

جاری و ساری است.   

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در 
جمعیت هالل احمر آذربایجان شرقی:

در مسابقه شماره 23؛ سوال پنجم:
ج اصالنی    کارگردان فیلم سینمایی »حمال طال«  آقای تور
هستند که پاسخ صحیح در بین گزینه ها نبود. لذا شماره 
مربوط به گزینه این سوال برای همه شرکت کنندگان به 

عدد صفر تغییر یافت.
بدینوسیله از مخاطبان »مهروماه« پوزش می خواهیم 
که  و یادآور می شویم بهترین راه برای پاسخ به سواالتی 
فکر می کنید اشتباه طراحی شده اند، ارسال عدد صفر  به 

جای گزینه آن سؤال است. 

اصاحیه



مسابقه پیامكی

SMS
عالقه مندان  به شــركت در مســابقه پیامكی مهروماه می توانند با 
مطالعه سؤاالت زیر، پاســخ آن را در بخش های مختلف مجله پیدا 

و به سامانه 3000486644   ارسال كنند.
پاسخ شما باید یك عدد 8 رقمی باشــد كه هر رقم آن گزینه صحیح 
هر یك از سواالت است. به طور مثال: در ســوال یك، پاسخ شماره 2 
صحیح است و در سوال 2 گزینه شماره 4 و در سؤال 3 گزینه شماره 

1 و... عدد گزینه ارسالی شما این خواهد بود: 241000 
ضمنا همراه عددهای ارســالی،نام و نام خانوادگی خود، نام استان و 

محل خدمت تان را قید كنید.
بهبرگزیدگانجوایزیاهدامیشود.

زمان ارسال پیام تا     25   آبان

دربیانرهبرمعظمانقالببهترینراهارتباطباخداچیست؟01
1. انفاق         2. روزه              3. دعا           4. نماز

02
رمان»تنتنوسندباد«دربارهچیست؟

4. تاریخ ایران 1. جهانگردی       2. تهاجم فرهنگی           3. تقابل نسل ها          

شهیدمرحمتباالزادهدرکدامعملیاتدفاعمقدسبهشهادترسید؟03
1. فتح المبین       2. بدر          3. بیت المقدس        4. كربال

اولینکتابدربارهجوانمردیوفتوتنوشتهکیست؟04
1. نجم الدین زركوب تبریزی        2. عاص بن دائل           3. سلمی                   4. عبداهلل جدعان

05

06

کتاب»اخالقوپندهاییبرایسیروسلوک«گردآوریگفتارکیست؟07
1. آیت اهلل حق شناس            2. آیت اهلل آقا مجتبی تهرانی             3. آیت اهلل خوشوقت      4. آیت اهلل بهجت

08
نویسندهرمان»طاعون«کیست؟

4. جرج اورول 1. آلبر كامو             2. ژوزه ساراماگو          3. اسكات فیتز جرالد  

کدامیکازائمهاطهاررارئیسمذهبمینامند؟
4. امام حسین)ع( 3. امام زمان)عج(   1. امام صادق)ع(          2. حضرت علی)ع(           

نویسندهرمانایرانشهرکیست؟
1. مصطفی مستور                    2. سید مهدی شجاعی                 3. علی اصغر عزتی پاک                     4. محمد حسن شهسواری



فیلم سینمایی »دیدن این فیلم جرم است«
کران در پاییز 99 اثر: رضا زهتابچیان ؛ آماده ا
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